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EXPLICAÇÃO

Neste volume terminamos o códice 1-8JiJ8 (1), com-

posto de Consultas do Conselho Ultramarino relativas a

várias capitanias e datadas de 1757 a 1803.

Trata-se de uma fase muito importante de nossa his-

iôria, quando se inicia a decomposição do sistema colonial.
Problemas de governo e de administração, discutidos no

Conselho Ultramarino, revelam os vários aspectos do defi-

nhamento de um sistema superado pelas próprias condições
materiais e morais. E como em toda época de crise, as per-
turbações morais assumem aspectos graves. Em 1757, por
exemplo, a fabricação de moedas falsas envolve entre seus

cúmplices um religioso, Frei Custódio Jesus. As devassas

mandadas proceder para a apuração de extravios ocupam
algumas páginas. O contrabando de fazendas proibidas é

sem conta.'A falta de compostura de oficiais do governo
ou de seus familiares estão relatadas em vários documentos.

Não se podia mais, ao findar o século, segundo nos

relata o documento 68, de 28 de junho de 1790, com a proi-
bicão do comércio com o estrangeiro. Nos últimos anos

era incontrastável verdade que entravam e saíam dos. por-
tos do Brasil navios e embarcações estrangeiras que pre-
lextavam arribadas para introduzirem fazendas de contra-

(TT^Catálogo dos documentos sôbre o Brasil", Anais da Biblioteca Na-

cional, vol. 68, pág. 8.
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bando e carregarem outras da mesma natureza e proibição.
Quando, em 1808, José da Silva Lisboa, influenciado por
Adam Smith, sugere ao Governo o comércio livre, este ao
lavrar o ato não fêz senão reconhecer em base jurídica
nma situação de fato proclamada pelo desenvolvimento eco-
nômico do pais e incompatível com o sistema colonial. Des-

pachos e passaportes falsos abriam o caminho do comércio
franco (documentos 68 e. 72).

Problema grave a exigir os cuidados da administração
e a revelar seus novos processos era o da assimilação dos
povos indígenas. Agora o exemplo vinha da política co-
lonial francesa e inglesa e de seus métodos de incorporação
daqueles povos. Um novo sistema e uma palavra nova
revelam a mudança da política. Em 20 de junho de 1781,
Luís da Cunha Menezes, governador de Goiás, declara a
Martinho de Melo e Castro que aplicara as instruções que
este enviara ao seu antecessor José de Almeida de Vascon-
eelos de Soveral e. Carvalho na conquista das nações sei-
vagens. Era o "método com que as nações Francesa e In-
glêsa civilizaram e avassalaram na América Setentrioncd
quatro milhões, de habitantes doutras nações tão irredutíveis
e indômitas com a referida Caia-pó" (2).

E, de fato, o sucesso não foi pequeno. As melhores
crônicas de Goiás referem as inumeráveis pacificações pro-
movidas e conseguidas pelo Governo daquela Capitania ao
aplicar as novas instruções. O Alferes de Dragões José Pinto
da P^onseca, o grande executor desta política, escreve da
ilha de Santana, a 4 de agosto de 1775, ao Governador José
de Almeida que com a nação dos Carajás "principiei a pra-
licar a afabilidade com que V. Excia. quer se civilizem os
índios silvestres., sendo todos os agrados e carinhos poucos
à vista dos grandes escândalos que lhe causaram os nossos
primeiros conquistadores" (3).

A mudança de métodos fora súbita e inesperada. Ainda
cm 1760, João Manoel de Melo afirmara a S. M. que a

(2) "Subsídios para a História da Capitania de Goiás", Revista do Ins-
lilttio Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 84, 1920, pág. 139.

(;j) I<1. id., pág. 115.
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aldearão do gentio Acroá e Xacriabá nem servia à Religião
nem ao Estado, e que o melhor meio era ordenar a guerra
ofensiva obrigando-os a retirar-se para seu antigo país (4).

Entre João Manoel de Melo e José de Almeida (5)
medeia um mundo. Eles representam dois métodos difc-
rentes de compreensão do problema. Já quando em illk o
segundo nomeia o diretor geral dos índios observa que no

Pará e no Maranhão estes são domésticos e não perniciosos,
rudes, e silvestres como os de Goiás (6). Numa de suas

cartas êle declara "ter os mais ardentes desejos de dar

algum princípio a esta importante obra de civilização dos

índios, tão recomendada nas últimas ordens de Sua Majes-

tade", mas acrescenta que tem tido "grandes dificuldades

na descoberta dos executores" (7). Até então só os Bororós

se tinham estabelecido em Aldeia de tndos, mas estavam

muito distantes de sua quase extinta Nação, pois se tinham

mesclado com mulatos, mestiços e cabras, de cujas quah-
dades se faz aqui diferença (8).

A política indígena devia transformar-se totalmente

neste e nos. seguintes proveitosos governos. As dificuldades

eram enormes. "Os habitantes desta Capitania têm expc-

rimentado tantos insultos do Gentio que se não capacitam

de que seja proveitoso o reduzi-los, julgando esta empresa

por moralmente impossível. Tenho combatido o seu errado

sistema não querendo por respeito sopitar os seus argumen-

tos, mas sim convencê-los da sua ignorância; servindo-me

dos sólidos fundamentos das minhas instruções e das no-

tícias que tenho adquirido pela história d'América Seten-

írional" (9). n a .,
O governador desejava seguir as novas ordens de U. ma-

ria e sabia, pela ilustração estrangeira, como faze-las cum-

\t) ífpâtftovemadoz de 1759 a 1770 . o «gundo do 1770 a 1778.

(6) "Subsídios etc", oò. cit., pág. 98. 2 T
(7) Carta de José de Almeida a Martinho de Melo e Castro, cie

maio de 1773. "Subsídios etc.", oi. cit., pag. 95.

(8) Carta citada, ob. cit., pág. 95.
(9) Carta citada, ob. cit., pág. 95.



IV

prir. Mas faltavam homens capazes de executá-las. Os gru-

pos Caiapós e Xavantes eram os de mais difícil conversão.

O Alferes José Pinto da Fonseca e o Ouvidor Antônio José
Cabral cTAlmeida são, especialmente o primeiro, as duas

grandes figuras práticas da nova política ditada pela Mc-
irôpole. Era acabado o tempo das barbaridades; agora
devia-se usar de brandura, suavidade e afabilidade.

Os frutos não se fizeram esperar. José de Almeida e
seu sucessor Tristão da Cunha registam nos seus anais as
maiores conquistas pacíficas de grandes grupos indígenas.
A primeira nação a prestar juramento de fidelidade, dando
a Portugal a glória de um novo Império, foi a dos Carajás.
A 1." de agosto de 1775 realizava-se o ato de juramento e
fidelidade. Depois pacificavam-se os Acoroás e Xacriabás
e, cm 1778, quando José de Almeida deixava o governo,
cerca de oito mil indígenas aldeiavam-se (10).

Não é pois de admirar que no ano de 1778, aos 13 de
janeiro, no governo de Tristão da Cunha, três mil índios
xavantes se apresentassem na Capital para se reduzirem
ao grêmio da Igreja e ao Império de Poçiugal, como relata
o documento n.° 61.

Era o resultado lógico e conseqüente cie uma política
mais sábia e generosa no trato com os chamados povos pri-
mitivos. Um método novo, que já vimos, c uma palavra nova
exprimiam também a transformação ideológica da política
portuguesa. A palavra era "civilização*'', repleta de um
conteúdo emotivo e de uma significação enciclopedista. Os
povos brancos, europeus, julgam-se senhores de um estado
cultural superior e querem a êle converter os. povos 

"na-

lurais", gentes bárbaras e ferozes. Como não falta aos ín-
dios bravos "o lume natural da razão, não é impossível
reduzir os bárbaros a civilizados". A palavra civilização é,
assim, sempre ou quase sempre empregada para significar
a tentediva de conversão à civilidade dos gentios bravos e

(10) J. M. P. de Alencastre, "Anais da Província de Goiás", Revista
do Instituto Histórico e Gcogr.ífico Brasileiro, t. 27, 2.a parte, pág. 288.



rudes (11). Neste documento já se usa a expressão civili-
zcteão. Mas ela nasce alguns anos antes. É talvez na carta
de 2 de maio de 1773 (12), de José de Almeida a Martinho
de Melo e Castro, quando novas instruções já regulavam
o problema indígena, que ela surge na língua portuguesa,
como nascera em 1766 no francês e em 1775 no inglês. A fé
na catolicidade da razão humana e nos seus meios per-
suasivos inspirava novos meios de trato com os indígenas
c. exigia uma nova palavra que exprimisse a idéia de tor-
nar o homem civil, social, urbano, desterrado de sua rus-
ticidade e aliciado ao serviço do Império.

José Honório Rodrigues
Diretor cia Divisão de Obras Raras

c Publicações.

(11) José Honório Eodrigues, "Civilização, palavra do século XVIII",
O Jornal (Rio de Janeiro), 10 de julho de 1952.

(12) "Subsídios etc.", ob. cit., pág. 94.
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CONSULTAS DO CONSELHO
ULTRAMARINO
RIO DE JANEIRO

v
CÓDICE: I^-r-AStte

(Continuação)

Sobre a conta que dá o provedor
da Casa da Moeda José da Costa Matos,

pedindo se lhe remetam materiais para
o lavor da mesma casa, e vai a relação

que se. acusa.

1. O provedor da Casa da Moeda do Rio de Janeiro José

da Costa Matos expõe por êste Conselho, em 14 ele ja-
neiro do ano passado, necessitar-se para lavor futuro ela

dita casa dos materiais que declara na relação que junto
sobe à real presença de Vossa Majestade, que por zelo do

serviço de Vossa Majestade espera se aprontem e remetam

na presente frota, que não haja antes ocasião, com a per-
feição e capacidade que pede a distância e o grosso valor

daquela Casa da Moeda.
E dando-se vista ao procurador da Fazenda respondeu

que se devia logo fazer presente a Vossa Majestade esta

conta para que pela parte a que toca mandar por pron-

los estes materiais para se remeterem com toda a pronlicia

pela primeira nau, atendendo-se ao grande prejuízo que s

segue ele haver no Brasil uma falta dos mesmos materiais.
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Ao Conselho parece o mesmo cpie ao procurador da
Fazenda.

Lisboa, 3 de janeiro de 1757. Metelo. Pardinho. An-
drade. Carvalho.

Resolução. Com o aviso que baixo tenho dado a pro-
vidència.

Belém, 8 dc janeiro de 1757. Com a rubrica de Sua
Majestade.

Salisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sobre a conta que deu o chan-
ccler da Relação do Rio de Janeiro de
haverem aparecido na vila de São Sal-
vador (sic), comarca do Espirito Santo,
algumas moedas falsas, e do que neste
particular obrou.

2. Por aviso do secretário de Estado Tome Joaquim da
Costa Corte Real, de 6 de dezembro do ano passado, ao
marquês de Penalva, presidente deste Conselho, é Vossa
Majestade servido, que vendo-se nele a carta inclusa do
chanceler do Rio de Janeiro se lhe consulte o que parecer,
em a cpial expõe que na vila de São Sebastião (sic), comarca
do Espírito Santo, apareceram algumas moedas falsas com
diminuição de uma oitava e três grãos no peso, e muito
diveras na forma, conhecidamente vazadas e formadas
em cadinhos de ourives que achara cúmplice neste delito
o padre Frei Custódio de Jesus, religioso do Carmo cal-
çado, e dois ourives se acham presos, que como este crime
de moeda falsa é privativo do juiz da moeda, duvida que
naquela Relação possam ser sentenciados.

Que este caso na América é de grandes e muito pre-
judiciais conseqüências e digno de ser julgado em Relação
de mais experiência do que aquela, que ainda está muito
no seu princípio que não tem ministros que bastem para
este caso, porque dos nove de que se compõe aquela casa
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está um nas Minas do Sabará, com diverso emprego, outro
morrera, e os sete existentes, que raras vezes se juntam
por conta de suas moléstias. Que lhe parecia justo que
os ditos réus viessem remetidos às cadeias do Limoeiro
com as suas culpas, e que não se resolvia a mandá-los sem
ordem de Vossa Majestade.

Que logo que se formou a culpa obrigatória ao dito
frade se recorreu aos seus prelados, provincial e prior
daquele convento para que o mandassem prender e sem
embargo de ir a dita ordem intimada pessoalmente cora
toda a eficácia do governador José Antônio Freire tle An-
drada produzira tão pouco efeito que na primeira jun-
ção que logo se seguira viera o frade solto cantara na
igreja, avaliando aqueles prelados caso por de pouca enti-
dade, e que nem se pode esperar que o castiguem con-
dignamente em virtude da culpa que se lhe remete.

E dando-se vista ao provedor da Fazenda respondeu

que lhe parecia que estes réus devem ser remetidos presos
com toda a segurança às cadeias do Limoeiro, remetidas
as suas culpas ao juiz da moeda falsa para se sentenciarem
na Casa da Suplicação como for de justiça e como se tem

praticado com os mais réus de semelhantes delitos come-
tidos no Brasil.

Que também lhe parece pode Vossa Majestade man-
dar recomendar ao provincial do Carmo para que casti-

gue o frade culpado, como merece a gravidade ela sua

culpa, tanto mais escandalosa no seu estado e que dê conta

pela secretaria de Estado com a cópia da sentença da sua

execução.
E dando-se também vista ao procurador da Coroa disse

que se conformava inteiramente com o que diz o procura-
dor da Fazenda e que também lhe parece conveniente orde-

nar-se ao chanceler que dê conta do castigo que tiver o

frade culpado, porque se o prelado não fizer o que deve

será muito justo que Vossa Majestade faça o que pode.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa enquanto a recomendação que é conveniente se faça
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ao prelado do Carmo c ao chanceler da Relação do Rio

de Janeiro para dar conta do castigo que se der a este

religioso culpado, mas pelo que toca a sentenciarem-se os

leigos compreendidos neste delito entende o Conselho ser

mais conveniente que se sentenciem na Relação do Rio de

Janeiro, para que a execução da pena produza o efeito

para que foi estabelecida, que é satisfação da república e

exemplo dos que podem entrar em semelhantes idéias.

E da remessa destes culpados para este reino se segue

infalivelmente a demora do castigo que deve ter seme-

lhante delito, e se pode seguir a fugida dos presos na con-

dução deles, sem que possa obstar a falta de ministros

que há naquela Relação, porque Vossa Majestade pode sei

servido ordenar que na falia dos desembargadores atuais

sejam chamados para sentenciar este delito os ministros

cpie se acharem na cidade do Rio de Janeiro mais credencia-

dos para completar o número dos que são necessários, na

forma da ordenação.
Lisboa, 30 de dezembro de 1756. Metelo. Pardinho.

Carvalho. Costa.
Resolução. Como parecer e sou servido que ao chan-

ecler se expessam as ordens de convocar os ministros
de lodo o seu distrito que lhe parecer, sendo necessários

para completar o número que dispõe a lei.
Belém, 8 de janeiro de 1757. Com a rubrica de Sua

Majestade.

Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sobre a conta que o chanceler
da Relação do Rio de Janeiro mandou
tomar ao guarda-mor da mesma Rela-

ção Lourenço Dias Campos, do tempo

que serviu de tesoureiro, e vai a cario

que se acusa.

3. Por aviso do secretário de Estado, Tome Joaquim da
Costa Corte Real, de 3 de dezembro do ano próximo pas-
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sado ao Marquês de Penalva, presidente deste Conselho,
foi Vossa Majestade servido mandar remeter ao mesmo
Conselho a consulta inclusa do chanceler da Relação do
Rio de Janeiro, e os quatro livros pertencentes às contas

que mandou tomar naquela capitania ao guarda-mor da dita
Relação, Lourenço Dias de Campos, do que recebeu das con-
denações ordenando que o dito Conselho mandando exanii-
nar na contadoria as referidas contas consultasse sobre ludo
o que parecesse.

E passando-se ordem na conformidade do dilo aviso
ao contador da Mesa dos Contos do Ultramar Bernardino
Luiz Antônio de Sá e Costa satisfaz dizendo que em obscr-
vância da ordem de Vossa Majestade examinara os quatro
livros em que vem trasladada a conta que deu por seu pro-
curador, guarda-mor da Relação do Rio de Janeiro, do tempo

que serviu de tesoureiro das despesas dela desde 15 dc

dezembro de 1753, alé 4 de dezembro de 1754, e ainda que
foi tomada sem as formalidades determinadas nos requeri-

mentos e leis de Vossa Majestade dela se mostra que o dito

tesoureiro deu conta de tudo o que recebeu assim pela des-

pesa que apontou como pelas entregas que para ajuste da

conta se fizeram a seu sucessor, e ainda que pelos recibos

que as partes lhe deram faltem para inteiro complemento da

receita quinhentos réis, entende que foi falta de quem trás-

ladou, porque no mandado que se lhes passou para o

pagamento como se vê a folhas 26 do livro da despesa

manda satisfazer vinte e nove mil e quinhentos réis, e no

recibo só se transladou, e não duvida do Tesouro que nesta

conta ainda que pequena mostrou a sua verdade, pois sem

embargo do seu escrivão lhe não ter feito as receitas nao

teve dúvida nas que depois se lhe fizeram, e por seu pi o-

curador entregou o caderno para melhor clareza da verdade.

Que isto quanto ao dinheiro, que quanto à prata da

capela e Casa da Relação e mais preparos dela vem o termo

de averiguação sem declarar a qualidade da prata, orna-

mentos e móveis, senão dizendo que tudo quanto o tesou-

reiro receber entregará sem falta a seu sucessor, quando
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devia declarar cada coisa de per si, com as confrontações

precisas, e na prata declarar-lhe o peso, porém, esta falta

de formalidade não faz por ora embaraço ao dito tesoureiro,

porque como o ministro que assistiu a conta aprovou a en-

trega é certo que nada faltava, pois no dito termo se declara

que para entrega ao sucessor se cotejara tudo pelo livro da

receita do dito tesoureiro, e assim em tudo está quite e

sem embaraço, e lhe parece tinha satisfeito a ordem de

Vossa Majestade.
Sendo ouvido o procurador da Fazenda disse que por

estes papéis c respostas do contador se mostra que o guarda-
mor tem ajustado a sua de que não deve coisa alguma e

que o alcance que pagou o seu procurador c de tão pequena

quantia que lhe não pode resultar a mais leve culpa de a

ficar devendo quando se retirou e assim se devia fazer pre-
sente a Vossa Majestade, e que por esta parte não tem o

guarda-mor embaraço algum.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda.
Lisboa, 23 de dezembro de 1756. Metelo. Pardinho. An-

drade. Carvalho. Bacalhau. Costa. Coutinho.

Resolução

Está bem. Belém, 3 de janeiro de 1757. Com a rubrica
de Sua Majestade.

Sobre a conta que dá o governador
interino da capitania do Rio de Janeiro
José Antônio Freire de Andrada, sobre
ordenar aos oficiais da Câmara da
cidade de Mariana, propusessem três

pessoas capazes e abonadas para uma
delas servir de tesoureiro das Minas
Gerais, por tempo de três anos, e vão
as cópias que se acusam.

4. O governador da capitania do Rio de Janeiro, José An-
tònio Freire de Andrada, dá conta por êste Conselho em
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carta de 22 de julho do ano próximo passado, de que na
forma da real ordem de Vossa Majestade de 26 de outubro
de 1750 e em virtude da repartição que lhe fêz o provedor da
Fazenda da Vila Rica que remetia por cópia e sobe com
esta à real presença de Vossa Majestade, ordenara aos ofi-
ciais da Câmara da cidade de Mariana lhe propusessem três

pessoas das mais capazes e abonadas para uma delas ser-
vir a ocupação de tesoureiro da Fazenda de Vossa Majes-
tade daquela capitania, que lhe propuseram as três pessoas
declaradas na sua proposta n.° 2, que também sobe por
cópia à real presença de Vossa Majestade, das quais esco-
lhera o primeiro Feliciano José da Câmara, por eles posta
em primeiro lugar para a dita ocupação, quando Vossa Ma-

jestade não mande o contrário.
E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu

que se fizesse justiça.
Ao Conselho parece se sirva de ordenar se passe pro-

visão a Feliciano José da Câmara, para servir por tempo

de três anos de tesoureiro da Fazenda Real da Provedoria

das Minas Gerais.
Lisboa, 4 de janeiro de 1757. Mctelo. Pardinho. Car-

valho.
Resolução

Como parece. Belém, 8 de janeiro de 1757. Com a

rubrica de Sua Majestade.

O chanceler da Relação do Rio de

Janeiro, João Soares Tavares, dá conta

de haver sentenciado os culpados na

devassa que mandou tirar ao ouvidor

do Serro do Frio sobre a abertura de

um saco que o Intendente remetia com

o real nome de Sua Majestade e vao

os papéis que se acusam.

5. O chanceler da Relação do Rio de Janeiro, João Soares

Tavares, dá conta por este Conselho, em carta de 3 de agosto
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do ano próximo passado, dizendo que pela ordem da cópia

que com esta sobe inclusa, fora Vossa Majestade servido

mandar que naquela Relação se sentenciassem os culpados

na devassa cpie mandou tirar ao ouvidor do Serro do brio,

sobre a abertura de um saco que o intendente daquela

Comarca remetia com o real nome de Vossa Majestade, e

que da sentença se lhe desse conta, ao que satisfez, di-

zendo (pie tora sentenciado o soldado da companhia de

Dragões das Minas, Mateus Homem da Costa, com a sen-

tença de Vossa Majestade, na qual ficou condenado tão

somente em quatro anos de degredo para a ilha ele Santa

Catarina e em duzentos mil réis para as despesas daquela

Relação e que por via de embargo fora aliviado da pena

pecuniária, ficando somente em ser os quatro anos de

degredo.

Que dá conta a Vossa Majestade, em observância da

referida ordem, de haver conservado o réu na prisão até

chegar a ordem de Vossa Majestade, que sobre tudo man-

dará o que for servido.
Nesta conta se mandou ajuntar os mais papéis, e res-

ponder o procurador da Fazenda, o qual disse que ainda

que a pena lhe parecesse pouco correspondente ao delito,

contudo atendendo a dilatada prisão em que tem estado,

e fica ainda o dito réu, lhe parece pode Vossa Majestade

servir-se mandar cumprir a sentença.

Que entende se deve mandar informar o chanceler, de-

clarando porque se sentenciara primeiro o dito réu por
mandatório do que o mandante, e em que termos está o

livramento do dito mandante que é o capitão Simão da

Cunha.
Sendo também ouvido o procurador da Coroa, disse

que por piedade, c atendendo a ser o réu solto mandá-lo lhe

parece pode Vossa Majestade servir-se mandar cumprir a

sentença, que, aliás, seria ser muito mais rigoroso visto a qua-
lidade da culpa, e que convém em que se mande informar
o mesmo cüanceler sobre o livramento do mandante.
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Ao Conselho parece o mesmo que aos Procuradores
Régios.

Lisboa, 19 de janeiro de 1757. Metelo. Pardinho. Car-
valho. Andrade. Rangel.

Resolução

Como parece. Belém, 27 de abril de 1757. Com a rubrica
de Sua Majestade.

Sôbre a conla que deu o juiz da
Alfândega do Rio de Janeiro, Anlonio
Martins Brito, de ter dado fim a ar-
rematação da Marinha e navios soltos
dos direitos daquela Alfândega, e de
haver nomeado vários oficiais para ela,
e vão os documentos que se acusam.

6. O juiz da Alfândega do Rio dc Janeiro, Antônio Mar-

tins Brito, em carta de 14 de agosto do ano próximo pas-
sado, expõe a Vossa Majestade por êste Conselho que tendo

fim a arrematação do ano da Marinha e navios soltos, dos

direitos daquela Alfândega no último de dezembro próximo

passado, e não constando de outra fizera logo pôr em arreca-

dacâo ao 1.° de janeiro do dito ano, por conta da Real

Fazenda, ou de quem pertencesse os mesmos direitos, e

vendo que a estes tocara o rendimento da dízima da carga

vinda em quatro navios da esquadra do Porto que naquele

entravam nos dias 1 e 3 do referido mês, se fizera preciso
nomear um administrador ajudante elos bilhetes para a mesa

da abertura, com a experiência de haver servido sete anos

naquela Alfândega, três pelo contrato e quatro de feitor na

mesma mesa e juntamente um guarda para a prata de saída

da Fazenda, por não haver nenhum, passando a ambos no-

meacão, que confirmara o tenente coronel Patrício Manuel

de Figueiredo, encarregado daquele governo na ausência do
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interino, José Antônio Freire de Andrada, sem as quais

pessoas seria muito deteriorável e prejudicial à arrecadação
e aos comerciantes a expedição dos despachos por não ca-

ber nas obrigações dos poucos oficiais daquela Alfândega
a satisfazer a elas, havendo retirado das mesas, e portas o

contratador os muitos cpie ocupara no exercício da sua

arrecadação.

Que tendo a honra dc receber com a chegada da frota

a carta dc Vossa Majestade de 10 de março do ano próximo

passado em que lhe ordenara mandasse arrecadar por conta
da Real Fazenda a dízima dele, escrevera ao governador a

carta da cópia n.° 1 sobre as prevenções e cautelas que lhe

pareceu advertir se deviam praticar na mesma arrecadação
a evitar todo o extravio, e a quantos eram necessários, ofí-
ciais e guardas, para se executar com o mais perfeito e

regular meio êste fim, ao que pontualmente satisfez no per-
lencente às guardas e rondas militares, com cujo auxílio
se poupara alguma despesa, como porém lhe não deferiu

(com o vocal pretexto de falta de jurisdição), aos oficiais

e guardas precisos sem os quais padecia evidente prejuízo o

mandar abrir despachos às fazendas, escrevera ao governa-
dor interino à capitania das Minas Gerais a carta da cópia

n.° 2 com a ordem que havia recebido de Vossa Majestade

persuadido de que por ela se lhe facultava o poder nomear
os ditos oficiais, e fazer as despesas indispensàvelmente ne-
cessárias para a dita arrecadação, não a tendo êle gover-
nador em contrário de Vossa Majestade ao que lhe respon-
deu o que consta da cópia n.° 3, e havendo nesta mediação

grande tempo (já com bastante clamor dos negociantes)

pedido ao procurador e administrador do último contrato
uma atestação dos oficiais e guardas que eram inescusáveis

para aquele ministério, e arrecadação a propusera em uma
conferência na matéria e que melhor podiam discorrer nela,
e todos uniformemente se conformaram no que consta da
cópia do termo n.° 4, querendo com esta diligência auto-
rizar o acerto com que deseja se faça com menos des-

pesas o serviço de Vossa Majestade por conta do qual e na
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inteligência da permissão da real ordem nomeada os oficiais
e guardas de que faz menção a lista do escritor da mesa
grande n.° 5, minorando-as quanto lhe foi possível, pois na
mesa da abertura suprimira dois oficiais de conferência e
bilhetes, cpie sempre tiveram os contratadores separados dos
administradores e feitores, conservando tão somente o que
havia nomeado no princípio da arrecadação, e na mesa da
balança um escrivão de conferência, e bilhetes e na porta
da saída da Fazenda um feitor conferente para o exame
das fazendas, abreviando assim maior despesa ainda que
com mais vagoroso expediente, o que também permitira o
ser a frota tão módica.

Oue aos guardas mandara fazer assunto de vencerem por
dia o salário de 320 réis por ser o menos que se lhes podia
arbitrar, e lhes pagaram sempre os contratadores e os orde-
nados que estes deram aos oficiais empregados nos mes-
mos ministérios constam da atestação inserta na cópia do
termo n.° 4, e dos que se fizeram precisos para o serviço
dc Vossa Majestade arbitrara ao administrador ajudante de
bilhetes trezentos mil réis, ainda que os contraladores darão
aos oficiais deste mesmo emprego maiores ordenados, e ao
feitor conferente na porta da saída da Fazenda quatrocen-
tos mil réis por ser de maior trabalho esta ocupação e ser

homem dc capacidade e consciência, ao qual obrigara a

servir por serviço de Vossa Majestade, nomeando-lhe um

ajudante interino que lhe requereu para o exame dos bi-

lhetes das fazendas despachadas, a quem já despedira por
ordenar a maior força do despacho e se fazer menos neces-

sária, mandando-lhe satisfazer a quatrocentos e oitenta reis

por dia, e também a três guardas dos da lista já nao pre-
cisos pela lentidão com que se continua o despacho e ao

oficial da conferência e bilhetes na mesa da balança, man-

dará fazer assento de duzentos e quarenta mil réis por ser

suficiente prêmio pelo trabalho, que espera que Vossa Ma-

jestade se sirva ordenar-lhe se os ditos oficiais devem ser

pagos na mesma forma que representa, ou quanto e servido

consignar-lhes e se fazendo estas despesas pelo tesoureiro da-
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cmela Alfândega, e a Vossa Majestade parecer justo mandar

passar ordem para que se levem eslas e as mais despesas

respectivas a esla arrecadação em conta na provedoria nas

que der de seu recebimento o dito tesoureiro.

Que pela atestação n.° (5 será presente a Vossa Majes-

tade o quanto um ano por outro importava aos contrata-

dores os salários e custeamento do contrato.

Que põe todo o referido na real presença de Vossa Ma-

jestade, esperando haja por bem de aprovar o procedimento
com cpie se tem empregado na obrigação de satisfazer como

deve ao serviço, c reais ordens de Vossa Majestade.

Com a dita carta enviou os documentos de que faz meu-

ção, os cpiais sobem à real mão de Vossa Majestade.

E dando-se vista da referida conta ao procurador da

Fazenda respondeu cpie não se pode fazer a administração
sem os oficiais necessários para ela, que o dito juiz da Al-

fândega fêz as diligências que cabiam no possível para
averiguar as que se não podem escusar, e os ordenados

que ajuntou são moderados, e tem cuidado de despedir

alguns oficiais quando não são necessários, que nestes têr-

mos lhe parece cpie se lhe deve aprovar o que tem feito,

mandando-se que o tesoureiro pague as despesas deste
custeamento, e que juntando-se recibo elos oficiais que tem
ordenado assentado, e despacho elo juiz em que ordene a
satisfação dos guardas, ou de alguma outra despesa orde-
nada a mesma administração se lhe leve em conta nas que
der do seu recebimento.

Que se o contrato não for arrematado e continuar a

administração se pode recomendar ao juiz ela Alfândega

que tenha todo o cuidado em que os ditos oficiais satisfa-
cam como devem as suas obrigações, c que evite todo o

gasto supérfluo, aplicando-se a isto como se espera do

seu zelo.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda.
Lisboa, 8 de janeiro de 1759. Metelo. Pardinho. An-

elrade. Coutinho.
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Sôbre a conta que deu o desembar-
gador da Relação do Rio dc Janeiro,
Inácio da Cunha dc Toar, a respeito dos
salários da diligência que fêz indo por
ordem de Sua Majestade á vila de San-
tos, para conhecer da queixa do Ba-
charel João Vieira de Andrade, que
serviu de juiz de fora da mesma vila,
e vai a cópia que s.e acusa.

7 O desembargador da Relação do Rio de Janeiro, Inácio

da Cunha de Toar, em carta de 12 de agosto do ano próximo

passado, representa a Vossa Majestade, por êste Conselho,

que no último de maio de 1797, informara sôbre as queixas

que fêz o bacharel João Vieira de Santos, aonde fora por

ordem de Vossa Majestade para conhecer da mesma queixa,

e juntamente expusera que à vista do que achara nao se

poderá deliberar para resolver se os salários da dita dili-

aència e os próprios que forem precisos mandar a bem

dela, lho mandará fazer do depósito que se fizera por parle

do suplicante, aonde se poderia repor a sua importância

dobrada que fosse, de quem Vossa Majestade determinasse

o que esperava que Vossa Majestade resolvesse para ele

também poder ser satisfeito dos que lhe pertenciam e como

não tinha tido resposta se via precisado a suplica-la a

Vossa Majestade para evitar alguma queixa que forme

o suplicante do pagamento que mandou fazer do deposito.

E mandando-se juntar os mais papéis que havia sobre

esta matéria se deu vista ao procurador da Fazenda, o

qual respondeu que se devia esperar a resolução de Vossa

Majestade e parecendo reformar-se a consulta.' 
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador chi

Fazenda para que Vossa Majestade seja servido resolver

a consulta de que com esta sobe cópia.
Lisboa, 16 de fevereiro de 1757. Metelo. Pardinho.

Andrade. Carvalho. Rangel. Coutinho.
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Sobre a conta que dá o juiz da
Alfândega do Rio de Janeiro, a respeito
da apreensão que fêz em algumas fa-
zendas proibidas que entraram naquela
Alfândega.

8. O juiz da Alfândega do Rio de Janeiro, em carta de
10 de agosto de 1750, representa a Vossa Majestade por este
Conselho que na mesa da abertura das fazendas se acharam
algumas peças c retalhos de seda de matizes de fábricas
estrangeiras, botões de metal lavrados e lisos, passamanes e
rolantes falsos, e barris de facas holandesas, com pontos,
que Vossa Majestade na lei da pragmática de 24 de maio
de 1749, c Alvará de 21 de abril de 1751, fora servido de-
terminar se lhes não desse despacho nas Alfândegas e que
em sua observância (sem admitir requerimento) fizera
apreensão cm tudo, porém, vindo alguns dos transgressores
clamando contra êsle seu procedimento dizendo ter-se-lhe
dado no Consulado despacho dos ditos botões proibidos e
confiscadas em venda pública todas aquelas fazendas, di-
zendo que nas Alfândegas se lhes franquearam o despacho,
razão porque continuaram no comércio delas, e porque por
este motivo se achara obrigado a pôr na real presença de
Vossa Majestade o referido para que seja servido man-
dar-lhe declarar o que devia obrar sobre a respectiva proi-
bicão e apreensão, pois ficaram em caução todas as fa-
zendas em que a tinha feito alé a resolução de Vossa
Majestade.

O procurador da Fazenda, a quem se deu vista desta
conta respondeu que a lei era expressa, c não se podia con-
siderar alterada por um abuso, ou por algum involuntário
erro e engano, que muitas vezes dá ocasião a grande ocor-
rência de dispor nas ocasiões da frota, que nesla certeza
entendia que o juiz da Alfândega fizera o que devia em
apreender as fazendas que acha proibidas, e que se lhe
devia declarar que assim o pratique daqui por diante, obser-
vando a normalidade da mesma lei.
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Porém, que como estes despachantes de que se trata

na conta não ocultaram a fazenda e a levaram em boa fé

do despacho que se lhes tinha dado nesta Corte, entendia

podia Vossa Majestade servir-se de lhes perdoar o procedi-
mento e a pena em que tinham incorrido, como já se con-

cedeu em caso inteiramente mandado ordenar pela parte
a que toca à Alfândega, e consulado, da saída senão ele

despacho a fazendas proibidas, e se observe o Alvará de 21

de maio de 1749.
Foi também ouvido o procurador da Coroa, e disse (pie

o juiz da Alfândega do Rio de Janeiro tinha obrado como

devia, porém, que Vossa Majestade fazendo-se-lhe presente
esta conta podia obrar com a piedade e clemência que cos-

tuma, e que sempre lhe parecia precisa a advertência que
diz o procurador da Fazenda, e Alfândega e Consulado.

Ao Conselho parece o mesmo que aos procuradores
régios, e acrescenta que quando Vossa Majestade seja ser-

vido deferir mandando entregar a fazenda mencionada aos

despachantes dela no ato da entrega se lhes quebrem as

pontas das facas. Lisboa, 1." de março de 1759. Marquês

de Penalva. Pardinho. Andrade. Coutinho.

Resolução

Não há que deferir. Belém, 3 de março de 1759. Com

a rubrica de Sua Majestade.

Sobre a conta que deram os oficiais

da Câmara do Rio de Janeiro a respeito

da advertência que tiveram da Relação

daquela cidade para se absterem de

pôr despachos no alio das petições e

de usarem da denominação do Senado,

e vão os documentos que se acusam.

9. Os oficiais da Câmara da cidade do Rio de Janeiro

en, carta do ano de 1754, de que con. esta remete cop.a a
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real presença de Vossa Majestade dão conta, por êste Con-
selho, a Vossa Majestade da advertência que no agravo dos

moradores do bairro da Rainha daquela cidade lhes dera

o tribunal da Relação para se absterem de pôr despachos
no alto das petições, tendo eles costume imemorável de

assim o praticar, e fundamentos justos para serem conser-

vados na sua posse.
E mandando-se juntar a sobredita carta aos mais pa-

péis se deu vista ao procurador da Fazenda, o qual respon-
deu ([ue cnlendia que só por abuso podia a Câmara pôr
despacho no alio das petições, o que não fazem as outras

Câmaras do Rio de Janeiro, nem ainda a desta Corte, que
lambem a denominação de Senado lhe podia ser imprópria,

mas nem por isso aprova as repetidas advertências da Rela-

ção do Rio, que podia deixar a mesma Câmara no costume
em que estava, declarando-lhe competirem estas prerroga-
tivas, e ([ue como entendia se devia favorecer esta Câmara
lhe parecia se lhe podia permitir o chamar-se Senado, visto
ler-sc-lhc aprovado êste título em muitas provisões, e que
visto assim se observar na Câmara desta cidade, que deve
servir dc exemplo.

E mandando-se juntar a provisão de 3 de setembro
de 1717, de que fazem menção na sua carta os oficiais da
Câmara, e trata o primeiro documento que sobe, e os mais

papéis que juntaram à real presença de Vossa Majestade.
se ordenou ao Chanceler da Relação do Rio de Janeiro, por
Provisão de 28 de dezembro de 1754, informasse com seu

parecer, ouvindo os juizes que foram no acórdão que refe-
rem os oficiais da Câmara, juntando a cópia da ordem de
3 de setembro de 1747, a qual satisfaz em carta de 22
de julho do ano próximo passado, dizendo que a Câmara
daquela cidade se queixara de que a Relação lhe estra-
nhara os seus despachos no alto das petições, e a deno-
minação de Senado, sobre o que Vossa Majestade o man-
dará informar, ouvidos os ministros que foram juizes nos
acórdãos.
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Que pela Provisão que se lhe mandou remeter eslava

decidida uma e outra coisa a respeito da Câmara da Bahia

em semelhante representação e que por este motivo, e pelo

mais que responderam os ministros lhe parecia que devia

haver nesta súplica a mesma decisão.

A cópia da ordenação, digo, da ordem tpie se lhe pediu

a respeito dos juizes que foram no acórdão sobe também

com esta à real presença de Vossa Majestade.

E deu-se novamente vista ao procurador da Fazenda, e

respondeu que ainda lhe parecia o mesmo porque nem

a Provisão decidiu que esta Câmara não usasse de titulo

de Senado nem de dúvida que lhe não compele, pelo que

somente se via que Vossa Majestade lhe podia conceder por

nova graça sendo servido.

Ao procurador da Coroa que também se ouviu disse

que entendia o mesmo e que sendo Vossa Majestade ser-

vido podia consultar esta Câmara do Rio com a espec ai

«raça de se denominar Senado, ainda que isto sen. a, duo

. da Bahia, tendo-se-lhe reprovado a mesma denominação

na provisão que vinha junto por copia.

Vendo-se também a conta que deram os oficiais da

Câmara a 17 «le maio de 1753, de que vem a copia qu.

sobe inclusa.
Ao Conselho parece o mesmo que aos Procuradores 

„s-
eais acrescentando que no caso de Vossa Majestace *t

servido conformar-se con, o parecer do Conselho se e tenda

a mesma graça à Câmara da Bahia. Lisboa, l «le março

de 1757.

Resolução

Como parece. Belém, de 11 de março de 1757. Com

a rubrica de Sua Majestade.
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0 chanceler da Relação do Rio de
Janeiro representa a Sua Majestade o
prejuízo que causa a expedição dos
negócios crimes estarem cometidos estes
ao ouvidor geral do crime da Relação
da dita cidade, e não aos desembarga-
dores de agravos e vai a cópia da carta
do chanceler com o documento que
acusa.

10. Por aviso do secretário de Estado, Tome Joaquim da
Costa Corte Real, de 3 de dezembro do ano próximo pas-
síido, é Vossa Majestade servido que vendo-se neste Con-
sellio a carta do chanceler do Rio de Janeiro se lhe con-
suite o que parecer.

Na referida carta, que sobe por cópia à soberana
presença de Vossa Majestade, com o documento incluso,
representa o dito chanceler o grande prejuízo que causa
a expedição das causas criminais estar encarregado todo o
conhecimento delas ao ouvidor geral do crime da Relação
da dita cidade, c não aos desembargadores dos agravos,
como se costuma na Relação da Bahia, c padecido e pede
;i Vossa Majestade a providência.

E dando vista da sobredita carta ao procurador da Fa-
zenda respondeu lhe parecia podia informar sobre esta
conta o desembargador Gonçalves Cordeiro Pereira, ou o
desembargador Antônio José da Fonseca Lemos.

O procurador da Coroa a quem também se deu vista
respondeu era justo que algum dos ministros que foram da
Relação da Bahia e se acham nesta Corte informasse sobre
a conta do chanceler do Rio de Janeiro.

E mandando o Conselho por portaria de 21 de ja-
neiro do presente ano que informasse com seu parecer do
desembargador Gonçalves Cordeiro Pereira, informou este
em carta de 14 de fevereiro do dito ano, dizendo que pelo
regimento da Relação da Bahia conhecem os desembarga-
dores de agravos, c que em algumas ocasiões eram tantos
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ejue se tomavam muitas tardes ele dias que não eram de

agravos para se despacharem, e êste trabalho ainda repar-

tido por cinco ministros se fazia custoso por serem muitas

as apelações.

Que Vossa Majestade mandara alterar esta disposição

pelo novo regimento da Relação do Rio, cometendo o co-

nhecimento ao ouvidor geral elo crime, sendo talvez o fim-

(iamento supor-se êste ministro mais desocupado, ou fazer-se

este lugar mais rendoso, porém, que pela carta do chan-

ceíer cessa êste fundamento, e que lhe parece o mesmo

assim pelas muitas ocupações que tem o ouvidor geral do

crime, na Belação (como observara na Relação da Bahia)

como também porque dividido aquele trabalho pelos cinco

desembargadores de agravos ficará mais suave c se dará

maior expedição a tantos crimes de que abunda aquele

Estado, o que Vossa Majestade mandará o que for servido.

Sobre a conta do governador Freire
de Andrada a respeito da incapacidade
em que se acha do real serviço o alferes

Joaquim Francisco Homem.

11. 0 governador e capitão geral do Rio de Janeiro, Gomes

Freire de Andrada deu conta a Vossa Majestade, por este

Conselho, em carta de 9 de junho do ano próx.mo passado

escrita na fortaleza de Jesus Maria José do Rio Pardo, que

no regimento de Dragões ele que é coronel Tomás Luiz Osório

na Companhia do capitão Pedro Pereira Chaves, c alferes

Joaquim Francisco Homem, o qual tendo sido um bom

oficial e servido com valor a mais de seis anos, estava quase

fora do serviço e ultimamente de todo incapaz por era-

briaguês e tanto que era escandalosa a estada de dive ti-

mento ao povo, c que tendo mandado meter em pmao

muitas vezes não tinha sido bastante êste castigo nem paia

pequena emenda.
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E sendo vista a referida conta.

Ao Conselho parece (pie Vossa Majestade seja servido

mandar responder ao governador e capitão general que em

ato de mostra dê baixa a este oficial visto a incorrigibili-
dade e defeito que o mesmo governador refere na sua carta.

Lisboa, 12 de dezembro de 1757. Metelo. Pardinho.
Andrade. Carvalho. Rangel. Costa. Coutinho.

Resolução

Como parece. Belém, 22 de junho de 1778. Com a
rubrica de Sua Majestade.

Sobre a conta do Provedor da Casa
da Moeda do Rio de Janeiro, a respeito
dos materiais que na mesma casa se
necessitam para a continuação do la-
uor da moeda, e vai a curta e relação

que se acusa.

12. 0 provedor da Casa da Moeda do Rio de Janeiro dá
conta a Vossa Majestade, por este Conselho, da falta de
solimão e mais materiais de que se carece na mesma casa

para a continuação do lavor da moeda, pedindo se lhe
remetam as que refere na lista inclusa, que com a sua
mesma carta sobem às reais mãos de Vossa Majestade.

Da qual dando-se vista ao procurador da Fazenda disse

que se devia fazer presente a Vossa Majestade esta conta

para ser servido ordenar pela parte a que toca se mande
o que pede o provedor da Moeda na relação inclusa, me-
nos o solimão porque Vossa Majestade se serviu já orde-
nar ao Conselho da Fazenda mandasse cento e cinqüenta
arrobas.

Que ao provedor se pode responder declarando-se qual
foi a causa da omissão que supõe e também se lhe pode
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ordenar dê conta do sucesso que teve a diligência em que
ficara de fazer solimão, declarando o seu efeito, e reme-

tendo certidão dos fundidores com a distinção e clareza

necessária sobre o modo com que obra, e se pode servir de

sorte que em parte evite a remessa (pie se deve fazei*

desta Corte.
O que sendo visto ao Conselbo parece o mesmo que

ao Procurador da Fazenda. Lisboa, 1.° de fevereiro de 1758.

Metelo. Andrade. Racalbau. Costa. Coutinho. Sampaio.

Resolução

Como parece, e pela parte a que loca tenho dado a

providência.
Belém, 22 de junho de 1758.
Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre o meio que a Mesa da Ins-

pecão do Rio de Janeiro aponta para
a arrecadação dos direitos dos escravos

da jeribita, e do azeite de peixe.

13. Os deputados da Mesa da Inspeção do Rio de Janeiro

em carta de 18 de julho do ano próximo passado, deram

conta a Vossa Majestade, por este Conselho, de ue

Provisão de 5 de março do mesmo ano que "^f?"

o Alvará de 10 de janeiro, em que Vossa MajestadeJW

servido abolir o contrato do tabaco, como se nunca^ hou-

vesse existido, compensado pelo equivalente de «"ocentos

réis em cada escravo que entrasse naquele porto, dez tostões

em cada pipa de jeribita, da terra e de tora, e três mie

cada pipa de azeite de peixe que se consumisse.naquelaca

pitania, ficaram entendendo que Vossa Majestade lhes orde

nara, e o taria executar com maior atividade a nda que

com falta de tesoureiro para entrada e salda conforme
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regimento da Fazenda Real tenha arrecadação enquanto

Vossa Majestade não prover de remédio que fácil fica ser-

vindo o tesoureiro da Intendência Geral também para esta

diligência conservado conforme Casa da Moeda e que no

entanto se irá fazendo entrada e carga sobre todos os depu-

lados e que a saída será conforme Vossa Majestade ordenar.

E dando-se vista do referido ao procurador da Fa-

zenda, disse cpie se conforma com o meio que a inspeção

aponta para se fazer esla arrecadação.
O que vislo:
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda.
Lisboa, 1! de fevereiro de 1758. Marquês de Penalva.

Metelo. Pardinho. Carvalho. Racalhau. Rangel. Costa.
Coutinho. Sampaio.

Sobre a conta do governador inte-
rino do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
a respeito de se criar uma companhia
da ordenança de pé no arraial de Santo
Antônio de Mateus Leme, comarca de
Vila Real do Sabará e vão as. cópias que
a mesma conta acusa.

*

14. O governador interino da capitania do Rio de Janeiro

e Minas Gerais, José Antônio Freire de Andrade, deu conta

a Vossa Majestade por este Conselho em carta de 27 d*

junho do ano próximo passado, de que requerendo-lhe os

moradores de Mateus Leme, cpie se viam em consternação

por falta de capitão que os pudesse reger em regularidade,

por haver naquele distrito o número de novecentas almas,
c capazes de pegar em armas perto de duzentos homens,
como Vossa Majestade verá da cópia de seu requerimento
número primeiro, mandara informar à Câmara do distrito
c lhe respondera o cpie consta da cópia número 2, e escre-
vendo à mesma Câmara remetesse lista dos homens bran-
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cos que houvessem no dito arraial capazes ele pegar em
armas, e eles lhe remeteram a que se vê elo número 3 com
a informação a ela junto número 4, que a êle governador
lhe parece que o requerimento dos ditos moradores não
só é justo mas convenientemente para execução das ordens
de Vossa Majestade naquele distrito, por ficar em distân-
cia da freguesia do curral de El-Rei doze léguas, c não
haver para aquelas partes forma alguma militar, o que
punha na real presença de Vossa Majestade, para lhe de-
terminar se deve ou não criar a dita companhia da orde-
nança tle pé do referido arraial que se intitula Santo An-
tônio de Mateus Leme, comarca ela Vila Real ele Sabará.

E sendo visto a referida conta, ao Conselho parece que
Vossa Majestade seja servido se crie esta companhia.

Lisboa, 25 de fevereiro de 1758. Marquês tie Penalva.
Metelo. Pardinho. Rangel. Costa. Coutinho. Sampaio.

Resolução

Como parece. Belém, 19 de setembro de 1758. Com a

rubrica de Sua Majestade.

O intendente do Rio de Janeiro dá

conta por este Conselho de se haverem

recebido naquela intendencia a cento e.

cinqüenta arrobas de solimão que se

lhes remeteram, e dispendido delas

cento e duas pelas intendências das

Minas, pede se lhe remetam mais cem

arrobas e água-forte.

15. O intendente geral do Rio de Janeiro, João Soares de

Abreu, em carta de dez de maio do corrente ano da conta,

por este Conselho, que foram recebidas as cento e cm-

qüenta arrobas de solimão que Vossa Majestade mandara
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remeter c que delas logo se dispenderam cento e duas pelas
inlendèncias das Minas, ficando o resto na Casa da Moeda,
não só para o seu uso, mas para prontamente se acudir a

urgência das mais fundições, fazendo-se por esta conta mais
clara a consideração que se na frota não for quantidade
suficiente não deixará de suceder falta antes do provimento
do futuro ano.

Que o receio da necessidade deste gênero é o que cer-

tamente excita o maior cuidado dos ministros, aos quais
Vossa Majestade tem confiado a arrecadação da sua Real
Fazenda c nada será capaz de os tirar deste susto que ao
menos cem arrobas de sobresselente para qualquer caso que
possa acontecer, ou seja por tardança de nau, cujas viagens
de mar eram incertas ou por alguns descobrimentos novos
sempre levam de repente afluência de ouro na Intendência
do distrito.

Que tendo a honra de servir a Vossa Majestade nas

minas, presenciara nelas o cuidado que causara o ano pas-
sado parecem algumas casas de fundição por falia do dito

gênero, c que o pronto ânimo dos vassalos de Vossa Ma-

jestade que concorrem as intendências com o seu ouro para
a fundição que Vossa Majestade lhe promete na lei do pre-
sente método merecia o paternal cuidado e real atenção de
Vossa Majestade, para que estejam sempre naquela cidade
as cem arrobas de sobresselente, não se podendo duvidar

que estas sejam conservadas ou distribuídas com aquele
cuidado e zelo com que os ministros de Vossa Majestade
se empreguem honrosamente no seu real serviço.

Que na presente remessa não fora água, e se persuade
que irá sem dúvida na frota que se espera, não havendo

presentemente mais que duas garrafas dela naquela cidade

para provimento da Casa da Moeda e intendências daquela
repartição, aonde todos pretendem o seu ouro por ensaio
como lhes permite a dita lei, o que se não podia conseguir
sem a dita água-forte, que também a deve haver de sobres-
selente, para que estas suas cautelas evitem o embaraço que
todas as minas experimentam e a Real Fazenda de Vossa
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Majestade, se por acaso faltam estes materiais, ainda por
breve tempo, impedindo a que não gire na redução da

barra o mais preciso metal do mundo, suspendendo as

remessas e o negócio.
0 que visto ao Conselho parece o mesmo que ao

intendente.
Lisboa, 12 de agosto dc 1758. Metelo. Pardinho. An-

drade. Carvalho. Rangel. Costa. Botelho.

Resolução

Como parece, assim o mando ordenar. Belém, 23 de

>etembro de 1758. Com a rubrica de Sua Majestade.

O procurador da Fazenda Real da

capitania do Rio de Janeiro responde à

ordem que foi paru se abster de fazer
arramatação do contraio da dízima da

Alfândega da dita capitania por tempo

de um ano, e vai a certidão que se

acusa.

16 Por aviso do secretário de Estado, Tome Joaquim da

Costa Corte Real, de seis de dezembro de mil setecentos

cinqüenta e seis, foi Vossa Majestade servido determina,

(pie este Conselho não mandasse pôr editais para arrema-

tar os contratos das Dizimas das Alfândegas do Rio de

Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará e Maranhão, sem pr -

meiro dar conta a Vossa Majestade pelo secretario de L -

tado, e esperar a sua real resolução, o que nesta contor-

midade ordenasse aos respectivos provedores ca mesma

capitania se abstivessem de fazer essas a™™1^/"

ditos contratos por tempo de um ano porque *° "e"tc as

devia pôr em lanços e remeter certidões das que houvesse.

Na conformidade do referido aviso, «to ao Marque-

<!c Penalva, servindo de presidente deste Conselho, se expe-
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diu ordem ao procurador da Fazenda Real da capitania do

Rio de Janeiro, o que respondeu que ficará entendendo o

cpie Vossa Majestade era servido ordenar-lhe e em cumpri-
mento da mesma ordem remetia a certidão junta pela qual
seria presente a Vossa Majestade que andando em praça o
contrato da dízima da Alfândega daquela capitania não hou-
vera quem nele lançasse coisa alguma.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu

que se devia fazer presente a Vossa Majestade para ser ser-
vido resolver-se se há ou não de arrematar este contrato.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da
Fazenda.

Lisboa, 9 de setembro de 1758. Metelo. Pardinho. An-
drade. Carvalho. Rangel. Costa.

Sobre se fazer presente a Sua Ma-
jestade o que pareceu ao mesmo Con-
selho a respeito da proposta que faz o
governador e capitão general do Rio de
Janeiro, Conde de Bobadela, dos postos
que se. acham vagos no Regimento da
Artilharia daquela cidade, e praça da
nova Colônia do Sacramento, e vão as
cartas qne se acusa.-

17. O governador e capitão general do Rio de Janeiro,
Conde de Bobadela, nas seis cartas inclusas faz proposta
para ires postos do Regimento da Artilharia do Rio de
Janeiro para outros três postos da praça da nova Colônia
do Sacramento na mesma forma em que fêz semelhantes
propostas para onze cargas militares em o ano de mil sete-
centos cinqüenta e seis, c no princípio de cada uma dejas
diz, (pie em cumprimento do real decreto de Vossa Majes-
tade, firmado em Salvalerra de Magos a vinte e um de
janeiro de mil setecentos cinqüenta e cinco, mandou assen-
tar praça e continuar o soldo aos mesmos oficiais que pro-
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põe em primeiro lugar, sobre as quais propostas fez o

Conselho a Vossa Majestade a consulta que por cópia sobe

ã sua real presença, para lhe ordenar o como deve proce-
der, porque estando estes oficiais com praça assentada e

cm atual exercício, parece não se deve pôr editais para
o provimento destes postos, pois sendo chamados oposito-

res a eles podem concorrer outros oficiais de maior me-

recimento, que vendo o concurso devem ser prevenidos o

([lie parece não deve ser da real intenção de Vossa Majes-

tade, depois de ser servido ordenar ao dito governado)
como êle refere nas suas propostas, que mandasse assen-

lar praça e continuar o soldo aos mesmos que propusesse
em primeiro lugar.

E porque a dita consulta não lem baixado resoluta

parece ao Conselho que deve pôr o referido na presença
de Vossa Majestade para ordenar o (pie fôr servido. Lisboa,
•M) de janeiro de 1760. Metclo. Bacalhau. Rangel. Costa.

Sampaio.
Resolução

O Conselho mande expedir as patentes a estes e aos

outros oficiais que o Conde de Bobadela havia nomeado, e

nomeou em observância da carta firmada pela minha real

mão em vinte e um de janeiro de 1755. Nossa Senhora

da Ajuda, 23 de agosto de 1760. Com rubrica de Sua

Majestade.

Sobre se fazer presente a Sua Ma-

àestade a conta que pelo mesmo Con-

selho deu o governador e capitão gene-

ral da capital do Rio de Janeiro, Gomes

Freire de. Andrada, a respeito de pro-

por o posto da fortaleza da Praia

Vermelha.

18. O governador c capitão general da capitania do Rio

de.Janeiro, Gomes Freire de Andrada, en, carta de vinte
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e cinco de outubro de 1758 dá conta a Vossa Majestade

por êste Conselho em que diz que por morte de Francisco

Gomes Barbosa, que era governador da fortaleza da Praia

Vermelha com a patente de capilão de Infantaria, é da sua

obrigação pôr na real presença de Vossa Majestade que
aquela fortaleza fora construída em parte mui importante

a levar um desembarque a criação que se dera àquele go-
vêrno era impróprio a sua importância, pois sendo a pa-
tente de capitão de Infantaria vence menos dois mil réis

de soldo que um alteres dos Regimentos pagos, pelo que
com oito mil réis que o dito governador percebe cada mês,

somente sargentos serão opositores e que em aquela for-

taleza em mais de vinte e cinco anos não houve provimento
e se conservou, podia dizer, quase sem governo, pois o go-
vernador que era falecido, pedira de adjunto-supra aquele

descanso por ser tão pesado e gordo que fazia com trabalho

qualquer exercício.
Que sendo Vossa Majestade servido tpie o governador

vença soldo dobrado, isto é, dezesseis mil réis por mês, que
havia opositores.

Que o capitão de Infantaria, Domingos Martins Fero,

que o é no Regimento da Praia da Colônia, e servira na

guerra da liga, ainda que velho, está em estado de servir

naquele governo, e o pretende com o soldo que vence na

Colônia.
Matias de Oliveira Cabral, tenente-coronel do Regi-

mento de que o é Francisco Antônio Cardoso de Menezes,

que na forma dita jireteiide e é muito. Salvador de

Souza, cpie é adjunto da mesma fortaleza, e vence de soldo

quatro mil réis cada mês, e pretende com o atual soldo
e êle governador lhe não acha capacidade para se lhe fiar

um governo, posto que na paz de curta guarnição, por
ser menor a capacidade do pretendente.

Que sendo Vossa Majestade servido que aquele governo
se conserve no soldo de oito mil réis, não há até o presente
outro opositor que o dito adjunto, e que fará a proposta
em sargento.
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O que sendo visto, ao Conselho parece deve pôr na

real presença de Vossa Majestade esta conta do governa-
dor e capitão general Gomes Freire de Andrada para Vossa

Majestade resolver o que fôr servido.

Lisboa, 30 de janeiro de 1760. Metelo. Rangel. Costa.

Sampaio.
Resolução

Como aponta o governador e capitão general e hei por

bem nomear para êste governo a Domingos Martins Feio.

Nossa Senhora da Ajuda, 23 de agosto de 1760. Com a

rubrica de Sua Majestade.

Sobre se fazer presente a conta que

pelo mesmo Conselho deu o governador
da ilha de Santa Catarina a respeito do

mesmo senhor lhe determinar o destino

que devem ter as datas de terras de que

os padres da Companhia estavam de

posse naquela ilha.

19 O governador da Ilha de Santa Catarina Dom José

de' Melo Manoel, em carta de 24 de fevereiro do ano pro-

ximo passado, dá conta por êste Conselho em que d

que por ordena de Vossa Majestade expedida peIo secre

Lo de Estado desta repartição, da data no^ uhamod

janeiro do ano de mil setecentos cinqüenta *'«

Vossa Majestade servido ordenar-lhe saar embarca* d

quela ilha para o Rio de Janeiro, os padres da Co „, laiahm

que nela se achavam estabelecidos, concedendo mais algum

do mesmo instituto que ali residisse.

TZLm^TZ utetermine o destine.que devem

ter as ditas terras, se se devem assam couservai, I

5*1$.^RRin **f§ w \\
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sar a outro domínio, ou se as deve êle governador repartir

pelas casas que ainda não estão inteiradas das que em
nome de Vossa Majestade se lhes prometeram.

E dando-se desta conta vista ao procurador da Fazenda,
disse que ou estas terras estavam dadas sem ordem de
Vossa Majestade, ou com ela, em qualquer dos casos lhe

parece estavam nos termos de se poderem repartir pelos
casais que ainda não estão inteirados das que se lhes pro-
meteram em nome de Vossa Majestade.

Ao Conselho parece pôr esta conta na presença de Vossa
Majestade para determinar o epie for servido.

Lisboa, 29 de janeiro de 1760. Metelo. Bacalhau. Costa.

Resolução

O Conselbo mande expedir ao governador ultimamente
provido as ordens necessárias para que tomando as con-
venientes informações, repartir estas terras pelos casais.

Nossa Senhora de Ajuda, 23 de agosto de 1760. Com
rubrica de Sua Majestade.

O Conde de Bobadela responde à
ordem que lhe foi a respeito de fazer
pôr em arrecadação ioda a madeira, e
ferragem que se extraísse da nau de
guerra Nossa Senhora da Lampadosa e
São Pedro, que se achava no porto da-
quela cidade, incapaz pela total ruína
que se lhe descobriu, e vão os termos
do exame em que. se acusam.

20. Sendo presente a Vossa Majestade em consulta elo Con-
selho da Fazenda o mau estado da nau de guerra Nossa
Senhora da Lampadosa e São Pedro, que se achava no Rio
de Janeiro, por estar incapaz pela total ruína que se lhe
descobrira em todas as madeiras da sua construção, foi
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Vossa Majestade servido determinar em resolução de 22

de setembro de 1758, que extraindo-se da dita nau todas

as madeiras de conta que costumam aproveitar-se em seme-

lhantes casos se queimasse depois o casco dela e se pusesse
em arrecadação toda a ferragem a que da mesma se tirasse,

e que se lhe desse conta com o inventário para determi-

nar o que parecesse mais conveniente: que quanto aos

mastros, velas, e massame se conservassem com a mesma

arrecadação.
E pelo que respeitar a artilharia sendo necessária na-

quela praça para o seu real serviço se deixasse ficar nele.

e é quando não se remetesse nos navios mercantes, (pie nao

duvidariam trazê-la no porão por lastro, sem frete, ou por

algum moderado.
Esta .cal determinação foi Vossa Majestade servido

mandar participar por aviso do secretário de Estado Tome

Joaquim da Costa Corte Real, de 23 de setembro de 1/5S,

escrito ao Conselheiro Alexandre Metelo de Souza e Me-

nezes, para o fazer presente neste Conselho, e por ele se

expedirem as ordens que parecessem convenientes na con-

formidade da dita real resolução.

Expedidas as ordens na referida conformidade ao go-

vernador da capitania do Rio de Janeiro, satisfez o Conde

de Bobadela, em carta de doze de janeiro do ano próximo

passado dizendo que pelas relações que remetem e sobem

inclusas constava do que se tirara da fragata Nossa Senhora

da Lampadosa para fornecimento das fortalezas daquela

cidade, embarcações de Vossa Majestade, e do que ficara

em ser para o mesmo ministro, e da ferragem e o mais que

se remetera para a cidade da Bahia, na forma que Vossa Ma-

iestade determinara, e pelos dois termos de exame feitos

pela mestrança da ribeira daquela cidade e da mesma

fragata se via tudo o mais que estava incapaz de sem

e que por esla forma achava executada esta real oíden,

de Vossa Majestade. ,
O que vendo-se no Conselho se manda juntar ao re e-

rido aviso por onde se lavrou a ordem e de dar tudo vista
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ao procurador da Fazenda que respondeu se fizesse

justiça.
Ao Conselho parece pôr na presença de Vossa Majes-

tade esta conta do governador com as relações que remete

para determinar o que for servido.

Lisboa, 31 de janeiro de 1760. Metelo. Bacalhau. Ran-

gel. Costa.

Resolução

Está bem. Nossa Senhora da Ajuda, 25 de agosto de
1700. Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre as contas do intendente geral
da cidade do Rio de Janeiro, e do pro-
vedor da Casa da Moeda da mesma
cidade, em que pedem os materiais pre-
cisos para as fundições.

2,. O intendente geral da cidade do Rio de Janeiro, João
Tavares de Abreu, em carta de 19 de julho do ano próximo
precedente, dá conta neste Conselho dos gêneros que se
precisam nas fundições da sua repartição, cuja necessidade
expõem na mesma carta, e declara na relação inclusa, que
tudo sobe por cópia à real presença de Vossa Majestade.

Também representa a mesma precisão pelo que res-
peita à Casa da Moeda do Rio de Janeiro, o provedor da
mesma casa, José da Costa Matos, em carta de 11 de
julho do mesmo ano, e expõe o inconveniente que se
segue de remeter a duas frotas, separadamente dos outros
materiais o solimão, e água-forte à Intendência geral da-
(mela cidade, parecendo-lhe mais útil fossem dirigidos a
mesma Casa da Moeda como se praticara, e com a dita
carta de que é a cópia inclusa remete a relação do que se
precisa, a qual também sobe com esta às reais mãos de
Vossa Majestade.



37 —

Desta conta do provedor da Casa da Moeda se deu

vista ao procurador (ia Fazenda, respondeu que como o

provedor da Casa da Moeda tem a administração da Casa

da Moeda, e lhe pertence pedir os materiais que sao neces-

sários para a mesma, parece que tudo lhe deve ser reme-

tido em direitura, c não à Intendência.

E ordenou-se ao tesoureiro deste Conselho respondesse

declarando a formalidade que se tem observado com seme-

llmnte remessa, e satisfez dizendo que conforme as ordens

que se lhe tem expedido, acto, que uns se mandarão

remeter em direitura aos tesoureiros, outros aos provedore

da Fazenda Real, e outros aos intendentes respectivos

que nesta conformidade remetera na frota ...tuna cento e

cinqüenta arrobas de solimão e cinqiienta arrobas dc água-

forte a entregar ao tesoureiro da Casa da Moeda do Bo

de Janeiro à ordem do intendente geral do ouro daquele

vê™ eq- na mesma ocasião foram outros -terias

dirigidos ao tesoureiro da mesma Ca a da Moeda e ult

t£ente remetera mais^entç^^^ZT^l^dZ
limão, trinta garrafoes de agua-íoite e ue

a entregar todo ao sobredito intendente do orno.

Com a referida resposta do tesoureiro se mandououvir

„ procurador da Fazenda, o qual respondeu que se fizesse

ÍUStEasendo 
vistas as sobreditos contas do intendente.pgt

e do provedor da Casa da Moeda, com as declara^ do

materiais que pede. Ao Conselho parece que Vossa Majes

tade seja servido ordenar que pelas partes., que toca se

remetam ao intendente geral os gêneros que pe*no .eU

cão que com esta sobe à sua real presença e que ao

or Ia Casa da Moeda, se remetem tombem < s m -

teriais que pede, c mais cem arrobas <%££%££2*

selente que estejam na mesma ca a a oídem do g

para se poder suprir qualquer falta que houve,

gênero nas casas das fundições do Brasil.
t i~ -i7W> Metelo. Bacalhau. i>[UI

Lisboa, 10 de junho de i/W). Mexeu

«1. (tosta. Tavares. Assis. Souto Maior.
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Resolução

Tenho dado providência. Nossa Senhora da Ajuda, 25
de agosto de 1700, com a rubrica de Sua Majestade.

Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sôbre a conta que deu o Conde
de Bobadela a respeito da descompostura
feita em casa do provedor da Fazenda
Real de Janeiro por sua mulher e es-
cravos a um comerciante, de Benguela,
vai a cópia que se acusa.

22. Por aviso do secretário de Estado, Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, de 15 do corrente mês e ano, foi
Vossa Majestade servido mandar remeter a êsle Conselho
a cópia da carta inclusa assinada por João Gomes de
Araújo, que serve de oficial-maior da Secretaria de Estado
dos Negócios do Reino que o mesmo secretário dirigiu o
Conde dc Bobadela, sôbre a descompostura e mau trata-
mento feito cm casa do provedor da Fazenda Real do Rio
de Janeiro, por sua mulher, e escravos a um comerciante de
Benguela e Angola e ordena Vossa Majestade outrossim que,
juntando-se a devassa anunciada na mesma carta, se con-
sullc logo o que parece de sorte que possa ir a resolução
na frota que se acha próxima a partir para aquela capitania.

Mandou o Conselbo juntar a devassa e conta anunciada
no referido aviso e que de tudo houvesse vista o Procura-
dor da Fazenda, ao que respondeu o secretário do Conselho,
que o porteiro e guarda-livros informara não ter vindo até
agora à secretaria a devassa e conta anunciada e porque
também os ministros dêste Conselho não têm lembrança de
que nele se visse tal conta parece ao mesmo Conselho que
assim o deve fazer presente a Vossa Majestade, e quando
seja servido mandar fazer resposta à carta do Conde Go-
vernador, se lhe deve dizer que não chegou ao Conselho
a referida devassa nem conta do ministro que a tirou, po-
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rém, que só dela contar que o provedor da Fazenda saiu

culpado no caso em que se trata, se deve livrar perante
o desembargador ouvidor geral do Crime da Relação do

Rio de Janeiro, que também é auditor geral no distrito

daquele governo.
Lisboa, 12 de agosto de 1760. Metelo. Souto Maior.

Tavares. Costa. Rangel. Bacalhau. Henriques.

Sobre a representação que fizeram
os oficiais da Câmara da vila de São

Salvador para que Sua Majestade seja

servido mandar abrir caminho em direi-

fura daquela vila para as Minas do

Castelo, pusesse na dita vila um in-

tendente a quem se apresente o ouro

para que os ministros não sejam obriga-

dos a ir apresentá-la à capitania do

Espirito Santo e vão os documentos que
se acusam.

23. Os oficiais da Câmara da vila de São Salvador fizeram

a Vossa Majestade por este Conselho a representação que

por cópia sobe à sua real presença cm que pedem a Vossa

Majestade seja servido mandar abrir caminho em direitura

daquela vila'para as Minas do Castelo, pondo na dita vila

um intendente a quem se apresente o ouro para que o

mineiros não sejam obrigados a ir apresenta-lo a capitania

do Espírito Santo. ,
E ordenando-se ao governador da capitania do Rio de

Janeiro informasse com o seu parecer ouvindo o 
^nuenle

tferal satisfazendo em carta de 14 de julho de 175J,que

para cumprimento desta real ordem ouvira o intendente

geral do ouro daquela cidade, como constava com o.seu

parecer, que remetia e se conformava com o seu parecer.

Desta informação, que se mandou juntar ™™

péis, se deu vista ao procurador da Fazenda o qual respon
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deu que era do mesmo parecer do governador, confor-

mando-se com a informação do intendente, que evita os

prejuízos, e inconvenientes ponderados pela Câmara sem se-

rem precisas as despesas e estabelecimentos que ela requeria.

Ao Conselho parece o mesmo que aos procuradores
regi os.

Ao conselheiro Alexandre Metelo de Souza Menezes,

parece o mesmo que aos conselheiros para se conceder aos

juízes-ordinários da vila de São Salvador passarem as guias
do ouro que saiu das minas do Castelo para a Casa da

Moeda do Rio de Janeiro, porém, náo considera causa bas-

tante liara se lhe negar a abertura do caminho em direi-

lura da mesma vila para as ditas minas embargo de que
os caminhos públicos são direito real, permissão com a qual
fica na pretensão regia que segura aos viandantes das vio-

lências (pie se lhes podem fazer nos bens e nas pessoas: o

cpie se pratica por aqueles meios que se acham dispostos nas

leis dos outros em que há esses caminhos, c neste Reino a

esse fim se impõem mais graves penas as violências feitas

nas estradas fora das povoadas, do que as que se impõe

as mesmas violências feitas das povoações, não só por este

principio necessitam os moradores da vila de São Salvador

da licença que pedem para abrir esta nova estrada, mas

porque na lei de 27 de outubro de 1733 (que se fazia

precisa antes dos métodos da cobrança do quinto do ouro

pela capitação e pela fundição) se proibe abrir sem licença

de Vossa Majestade caminhos ou picadas para minas, em

que se achar estabelecida a arrecadação da Real Fazenda,

mas o necessitar de licença para esta abertura não basta

para se lhe denegar, quando o que pretendem é a utilidade

pública, mas também se segue a da Real Fazenda pelo
aumento daquele arraial, na facilidade de comércio, e do

provimento dos gêneros que agora vão com tantas dificul-
dades, perigos e rodeios, como se referem nesta represem
tação, o que pretendem evitar abrindo um caminho de

três dias de viagem quando agora gastam quinze pelo tra-

balhoso caminho que seguem, e parece que se não pode
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negar a licença que pedem para a nova abertura quando
com ela se não seguiam iguais inconvenientes e descômodo

aos que agora se experimentam.

Pelo que no seu sentir se não acha este negócio em

termos de se deferir afinal, e que é necessário maior ave-

riguação que se pediu, e se deve novamente mandar infor-

mar se o novo caminho que se pretende abrir é praticável

pela situação do terreno, ou dele se segue algum pre-

juízo ao público ou a particular, e também se avengue

quem se obrigue a fazer esta abertura, de sorte que a es-

trada fique capaz de carros, e declare o informante se o

mesmo registro e as mesmas podem servir para a nova

estrada que se pretende abrir, porque sem esla clareza,

como os registos são na entrada das mesmas, parecia cpie

o mesmo registo agora existe podia servir a nova estrada,

isto mesnu/se inculca na configuração do terreno, cpie

vem nesta representação, e sobe com esta à real presença

de Vossa Majestade, e ainda que seja preciso mandar o

sítio do registro sempre parecia que os mesmos guardas

do caminho que se fecha podiam servir para o que no-

vãmente se abre, e só com informação mais individual se

podem remover estas dúvidas.

Lisboa, 3 de outubro de 1760.

Resolução

Como parece ao último voto enquanto a se formar nova

informação as especificações que nele se aponta.

E constando da conta tipográfica junta a esta da carto

topográfica junto a esta consulta que no distrito.das_ Minas

de que se trata se achou seis aldeias de índios silve tre se

deve recomendar ao governador o cuidado em as fazeV™

ticar e civilizar na conformidade das ordens que tenho

mandado expedir sobre esta importante matéria.

Nossa Senhora da Ajuda, 27 de novembro de 17bl.

Com a rubrica de Sua Majestade.
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Sobre a conta que dá a Sua Majes-
tade o intendente geral do Rio de Ja-
neiro, das cem arrobas de solimão que
se remeteram para aquela Intendencia,
esperando na primeira ocasião mais

quantidade daquele gênero.

24. O intendente geral da cidade do Rio de Janeiro, em
carta de 21 de fevereiro do corrente ano, representa a Vossa
Majestade por êste Conselho que dos gêneros que foram
na nau de guerra c mais navios da frota, que Vossa Ma-

jestade foi servido mandar remeter àquela Intendencia Ge-
ral para serem distribuídos mandar fazer as ditas casas
com a distribuição que pareceu necessária.

Que como com as cem arrobas de solimão que foram
era porção diminuta para o lavor de um ano ficara na
esperança de que na primeira ocasião que houvesse para
aquele Brasil fosse Vossa Majestade servido ordenar que

e remetesse aquela quantidade mais do dito gênero, por
não haver socorro dele, se viesse a faltar, e o náo tivesse
nos armazéns daquela Intendencia, como cm depósito para
acudir as casas das minas, e da moeda daquela cidade
nata a qual não fora êste ano distinto socorro, e que já
d provedor das Minas, digo, e que já o provedor da mesma
casa lhe havia, pedido doze arrobas para laborar a fun-
dição, por ser contínuo o trabalho na ocasião da frota
sucedendo também o mesmo nas intendências das minas,
e que por falta do dito gênero podia vir a padecer a uti-
1 idade de Vossa Majestade.

0 procurador da Fazenda que sobre esta conta foi
ouvido, respondeu que devia recomendar-se ao tesoureiro

que sem falta remetesse o solimão necessário regulando-se
pelas remessas que se costumavam fazer.

Ao Conselho parece que Vossa Majestade seja servido
mandar que pela parte a que toca só dessem as providên-
cias necessárias.

Lisboa, 24 de outubro de 1761. Metelo. Andrade. Ran-
gel. Costa. Sampaio.
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Resolução

Tenho dado a necessária providência. Nossa Senhora

da Ajuda, 5 de novembro de 1761. Com a rubrica dc Sua

Majestade.

Sobre a conta que dá a Sua Majes-
tade o governador Conde dc Bobadela
da providência dc que usou c usa para
melhor defesa do porto do Rio de Ja-
neiro, pedindo a aprovação do mesmo
senhor.

25. O Conde de Bobadela, em carta ele vinte de fevereiro

deste ano, representa a Vossa Majestade, por êste Conselho,

que a ilha ele Villeganhon que fica na baía daquela cidade

do Rio de Janeiro, e em uma tal posição que se faz muito

precisa para a boa defensa daquele porto continuar nela

em círculo a bateria que mostram as repetidas plantas que

êle governador tem remetido, os tiros, feita a obra se cru-

zam com os de todas as fortalezas, e que ao presente a

bateria que tem não defende o desembarque se intentar na

ilha por ficar encoberta com a volta do monte.

Que sendo êste demolido e continuando-se, como diz,

a bateria em roda ficará não só o desembarque bem defen-

dido, mas cruzarão os tiros com as mais fortalezas.

Que quando chegara da expedição àquela cidade, vendo

não haverem obras de Vossa Majestade em que se ocupasse

o crescido número de galés que contem, pois a da Se se

acha presentemente parada os aplicara ao trabalho

demolir o dito monte (pensamento que há muito o acom-

panhava) e ao presente se acha a maior parte des-

montada.

Que se Vossa Majestade fôr servido declará-lo assim,

mandará continuar a muralha ou parapeito quanto for bas-
4
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tantc para fechar a Fortaleza, e como esta obra será de

grande utilidade para defensa daquele porto, faz êle gover-
nador o desmonte, pedindo a Vossa Majestade seja servido

declarar-lhe se é do seu real agrado se execute o que

propõe.
O procurador da Fazenda, que sôbre esta matéria foi

ouvido, disse, lhe parecia que não se devia aprovar ao

governador esla obra, mas que se lhe devia formar o zelo

e cuidado com (pie tão útil como necessariamente se em-

pregara cm fazer esta cidade (a mais importante das co-

lònias portuguesas) mais defensável, e que sendo necessário

se devia consultar a Vossa Majestade para mandar concor-

cor paia esta obra com alguma soma mais considerável,

o que podia sair da Real Fazenda, dando para isso todas

as faculdades necessárias ao governador, que saberia usar

delas com prudência.
O procurador da Coroa a quem lambem se deu visla,

foi do mesmo parecer.
O que visto, ao Conselho parece que Vossa Majestade

seja servido aprovar ao governador, Conde de Bobadela, a

providencia de que dá conta, c que continui com as mais

que entendei- necessárias ao fim que pondera.
Lisboa, 31 de outubro de 17G1. Andrade. Rangel. Costa.

Tavares. Sampaio.

Resolução

Como parece o mandei já ordenar ao governador e
capitão general. Nossa Senhora da Ajuda, 27 de novembro
cie 1761. Com a. rubrica dc Sua 'Majestade.

Sôbre sr fazer presente a Sua Ma-
jestade a conta que por êste Conselho
dá o governador da praça da nova Co-
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lônia do Sacramento, Vicente da Silva
da Fonseca, a respeito do procedimento
com que se portaram duas. embarca-

ções da Coroa de Costela, com duas

que serviam de conduzir lenha para
aquela praça.

21). O governador da praça da Colônia do Sacramento,

Vicente da Silva da Fonseca, em carta de 3 de janeiro do

corrente ano, dá conta a Vossa Majestade por este Con-

stího, que a 26 do mês de setembro de sessenta mandara

armar o governador interino de Buenos Aires além da em-

barcação que traz a corso para embarcar os contrabandos,

armara outra de maior força, mandando-lhe dez peças de

calibre de dois até quatro, e saindo a navegar no dia 28

do mês referido, junto à ponte do carvão, pouco acima

da ilha Duas Irmãs, encontraram Santa Tereza, embarca-

ção de Vossa Majestade, e pouco mais acima encontraram

ontra chamada Tábua Nova, que sem disputa nem tala,

ou se darem a conhecer, pelas bandeiras, atacaram as duas

embarcações, ainda que cada uma de per si, com tao repe-

üdas cargas de artilharia, e mosquetaria, que na mastrea-

«ão delas fêz algum estrago, sendo assim rendidas, sem

«ree dessem um só tiro, e conduzidas ao porto de Buenos

Aires.
Mandara logo êle um oficial, com carta sua ao gover-

«ador interino para que lhas entregasse, e desse cabal sa-

fisfacão, aliás recebesse um autêntico protesto que lhe en-

viara, justificando-se eles os acobrantadores de uma_ pas

e boà harmonia, tão recomendada pelos respectivos sobera

«os, do que além das danosas conseqüências, seria respon-

síYvel nas cortes. m

Que se desviara com frívo.os pretextos da 
citação

aquele, respondendo-lhe qne inteirado do sucedido . sahs

fariam, mas qne se contam três meses e nove das que nao

tan feito nem êle governador mais diligenciado poi
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quela lhe dizerem o fariam, sem que desse mais passos ou

diligência para aquele fim.

Que pela notícia que pode alcançar é que o governa-
dor esperara a resolução do general daquela província, o

qual assiste cm Missões; se bem que um mês baste para
conduzir e trazer resposta.

Que se percebe de que já chegou determinando ao gover-
nador interino o deferimento que este o pode a êle, do

que se coligia que um c outro não quer ser responsável,

pois entenderam que favorecia este excesso algum contra-
bando que nas ditas fainas encontrassem, em que só acha-

ram lenha, para cujo exercício as tem Vossa Majestade
naquela praça.

Que são estas de guerra por andarem artilhadas, mas
desprevenidas para ataque ou defensa, tanto por navega-
rem afiançadas na quietação e paz que há entre as duas
coroas, como por não se lhe poder atirar prevenção alguma
com provisões de guerra, a que eles açodem com pretexto
de que aquele obrar não é de boa fé e paz que deve haver
na forma do armistício, vindo-no ano de trinta e sete:

pelo que são aquelas embarcações guarneeidas de dez
marinheiros e um sargento por seu cabo com dez pe-
d reiros.

A vista do que fica esperando a satisfação e que não
seria por tanto tempo se as repetidas e apertadas ordens
de Vossa ajestade se lhe não ordenassem usasse de toda a

prudência e maior sofrimento o que bem tinha mostrado
em assim o executar, não só com o referido, mas com o ja
expressado cm autênticos documentos remetidos ao Conde
de Bobadela, o qual os poria na presença de Vossa Ma-

jestade.
E dando-se da referida conta vista ao procurador da

Fazenda disse eme pelo expediente do Conselho se não po-
dem dar as providências necessárias nestes casos, nos quais
obram regularmente, mais a prudência e dissimulação do

que a força.
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Que esta é a instrução que o governador diz que Vossa

Majestade lhe mandara dar.

Que se devia fazer presente a Vossa Majestade esta

conta para lhe poder dar as mais acertadas e convenientes

ao bem do Estado. Ao Conselho parece pôr na real pre-
sença de Vossa Majestade esta conta para ser servido man-

dar dar as providências necessária-.
Lisboa, 26 de outubro de 1761. Mctelo. Andrade. Ran-

gel. Costa. Sampaio. Tavares.

Sobre se fazer pre sente a Sua Ma-

jestade a desordem de que dá conta o

desembargador que serve de provedor
da Fazenda do Rio de Janeiro e vai

o conhecimento que acusa.

27 O desembargador João Cardoso de Azevedo, que serve

de provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, em carta de

2 de abril do corrente ano, dá conta a Vossa Majestade,

por este Conselho, dizendo que em a nau de guerra da

antecedente frota, de que fora comandante Antônio Pereira

Boi-es, que foram archotes da qualidade das expressadas

no conhecimento que remetia e sobe incluso, que por in-

capazes deixara naquela cidade para se venderem os que

lhe restavam para o retrogresso, pedindo outros em seu

lugar, o que agora nesta mesma forma praticara o comam

dante da frota Nossa Senhora da Estréia, a respeito do dito

conhecimento que fora na mesma fragata. E porque na

rejeição destes inúteis archotes, perde a Fazenda Real no-

táveíprejuízo em não haver quem naquela cidade de preço

algum racionável pelos rejeitados em a compra .ta^'»'™

que fõr de outros para o dito retrogresso provimento maioi

valor, do que se vendem nesta Corte, remete os dito »«

para à vista das mesmas mandar Vossa Majestade dai nesta

parte a providência necessária.
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O que visto ao Conselho parece que deve pôr na real

presença de Vossa Majestade esta conta do provedor da

Fazenda, para que Vossa Majestade seja servido mandar

dar a esta desordem a providência que necessita.

Lisboa, 3 de setembro de 1763. Metelo. Bacalhau. Ran-

gel. Costa. Tavares. Sampaio. Souto Maior.

Faz-se presente a Sua Majestade ar
conta do intendente geral do Rio de
Janeiro a respeito dos materiais que
são precisos para as casas da fundição
do seu distrito e dos mapas que lhe
não tem remetido os intendentes ãa
sua repartição, e vai a resolução que
se acusa.

28. 0 intendente geral do Rio de Janeiro, João Tavares de
Abreu em carta de 22 de dezembro do ano próximo pas-
sado, representa a Vossa Majestade, por este Conselho, fi-
carem em arrecadação as matérias que pelo conhecimento

junto à carta do secretário do dito Conselho se remeteram

para as casas de fundição do seu distrito, e que pelo mapa
incluso constava dos materiais que eram necessários, com-
binada a falta de uns com a abundância de outros. Que
do ano décimo segundo do novo método próximo pre-
cedente não tivera mapas dos intendentes da sua reparti-

ção, que o de Vila Rica devia remeter a Vossa Majestade
como era obrigado, mas que ainda que sabia não chegara
o quinto a quota das cem arrobas, estava certo que esta
falta não procedia de extravio, pois por todas as averi-

guações e diligências que a este respeito se havia feito não
achara suspeito deste delito. Que naquele ano entendia que
seria avaliada a quota, pois tinha notícia de algumas co-
marcas que depois de chegar a esquadra havia bastante
ocorrência de ouro nas intendências.
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O procurador da Fazenda a quem se deu vis Ia disse

devia dar-se a providência de se fazerem remeter os ma-

leriais que o mapa junto indicava serem precisos para as

casas da fundição.

Que ao intendente geral se devia advertir passasse as

ordens necessárias aos intendentes da sua repartição para

que sem demora remetessem os mapas das suas comarcas

na forma do estilo e da sua obrigação.

E tudo sendo visto ao Conselho parece pôr na real pre-

sença de Vossa Majestade a conta e relação que remete

o intendente geral do Rio de Janeiro, para que seja servido

dar a providência necessária e o Conselho pelo seu expe-

diente mandasse ao tesoureiro pusesse logo prontos livros

e bilhetes que o mesmo intendente declara são necessários.

Lisboa, 10 de julho de 1764. Bacalhau. Rangel. Costa.

Tavares. Souto Maior.

Resolução

Tenho dado providência. Nossa Senhora de Ajuda, 12

de dezembro de 1764. Com a rubrica de Sua Majestade.

O desembargador João Cardoso dc

Azevedo, que serve de provedor da Fa-

zenda do Rio dc Janeiro, dá a razão

porque não remeteu a conta das des-

pesas que se fizeram com as naus de

guerra que comboiaram a frota pro-

lima passada e uai a mesma conta que

se acusa.

29. O desembargador João Cardoso de Azevedoqueserve

de provedor da Fazenda Real do Rio de Jane ro

carta de 24 de dezembro do ano proxni o Pas ado fe P

sente a Vossa Majestade, por êste Conselho, que pe
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aceleração com que saiu a frota próxima passada, não

pode executar as ordens de Vossa Majestade, com a conta
das despesas que se fizeram com naus de guerra que a
comboiaram, prometendo nesta ocasião fazê-lo na primeira
que se oferecesse, que a presente em que remete a dita
conta, assinada só por êle e intendente geral e não pelos
capitães das ditas naus por causa da mesma aceleração,
a qual não obstante sempre rubricaram os bilhetes das que
pediam pelas quais se fêz a mesma conta que põem na
real presença de Vossa Majestade para mandar o que fôr
servido.

Desta conta se deu vista ao procurador da Fazenda,
o qual respondeu que se devia fazer presente a Vossa
Majestade.

Ao Conselho parece pôr na real presença de Vossa Ma-
jestade esta conta do provedor da Fazenda. Lisboa, 13 de
julho de 1764. Bacalhau. Rangel. Costa. Tavares. Souto
Maior.

Resolução

Está bem. Salvaterra de Magos, 28 de janeiro de 1765.
Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre a conta que dá o desembar-
gador João Cardoso de Azevedo, que
serve de provedor da Fazenda Real do
Rio de Janeiro das despesas que se fi-
zeram com a nau de guerra Nossa
Senhora Madre de Deus, e corsária
Nossa Senhora da Atalaia, e vai a conta
que se acusa.

30. O desembargador que serve de provedor da Fazenda
do Rio de Janeiro, João Cardoso de Azevedo, em carta de
26 de dezembro do ano próximo passado representa a Vossa
Majestade, por êste Conselho, que em execução das reais
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ordens remete a conta das despesas que se fizeram com
a nau de guerra Nossa Senhora Madre de Deus, que com-
boiou a frota de que era capitão Francisco Miguel Aires, e
com o corsário Nossa Senhora da Atalaia, dc que era ca-

pitão Francisco Luiz de Castro, que chegou àquele porto
de Pernambuco e vinha comboiando a mesma frota jun-
tamcnte com a dita nau capitanea.

E dando-se vista da referida conta ao procurador da

Fazenda respondeu que devia fazer-se presente a Vossa
Majestade.

Ao Conselho parece pôr na real presença de Vossa Ma-

jestade esta conta.
Lisboa, 31 de julho de 1764. Bacalhau. Costa. Tavares.

Souto Maior.

Resolução

Está bem. Salvaterra de Magos, 29 dc janeiro de 1765.
Com a rubrica de Sua Majestade.

Sôbre se fazer presente a Vossa
Magestade a falta que se encontrou no

peso do ouro que nos cofres da nau
de guerra Nossa Senhora do Livra-
mento e São José remeteu no ano dc.
1760 o almoxarife que foi da Fazenda
Real, Antônio Alves de Oliveira, e vai
o mapa e exame que se acusa.

31. Por êste Conselho deu conta o provedor da Fazenda

Real, Francisco Cordovil de Siqueira e Melo, em carta de

três de março do ano de 1760, de que no cofre da nau

de guerra Nossa Senhora do Livramento e São José remetia

o almoxarife da Fazenda Real vinte e quatro arrobas com

mil quatrocentos e trinta e cinco marcos, uma onça e sele

oitavas do quinto da capitania de Goiás ] escoviina

com nove ] com três*onças ] com sessenta e
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seis marcos três onças e duas oitavas ele donativos dos

ofícios, como constava do mapa que acompanhava o dito

ouro, e assim mais uma borracha com quinze marcos, qua-

tro onças e três oitavas do «crescimento que houve no peso

daquela prova ] cujo ouro fora pesado na presença

do conde general, na dele provedor, e na dos oficiais ela

Fazenda Real, na forma das ordens de Vossa Majestade.

Com a referida conta remeteu o mapa de que faz men-

ção, que sobe incluso.
Por despacho de 24 de julho do dito ano, mandou fa-

zer carga ao tesoureiro e que o escrivão dele fizesse ]
as declarações necessárias, o que satisfez dizendo que a

folhas 173 verso do livro da receita que servia com o te-

soureiro elo Conselho Ultramarino, José Miguel ]
oitavas e quarenta e dois graus de ouro, como constava elo

documento que remetia.
E respondendo ao sobredito provedor ela Fazenda o que

aponta o dito escrivão na sua resposta, e que para descargo

do almoxarife se lhe remetia conhecimento em forma, no

qual êle provedor que houve falta no peso, sete marcos,

duas onças e dezessete grãos e que informado ele que po-
deria proceder esta falta de quem se havia de haver, sa-

tisfez dizendo o desembargador João Cardoso de Azevedo

em carta de 1.° de abril do ano próximo passado, que em

execução da real ordem de 23 de outubro de 1760 mandara

fazer a devida e exata averiguação que se lia no exame que
remetia e sobe incluso, de que se demonstrava ter sido

pesado o dito ouro com a necessidade, vigilância e usual

formalidade na assistência das pessoas que no mesmo se

declaram, que tendo sido achado os pesos que se fizeram

naquela provedoria, conforme assim no recebimento do

dito almoxarife como na entrega em os referidos cofres lhe

parecia, e por informações exatas que também tomara^ a

êste respeito, proceder a dita falta da diferença de peso
a peso por se não descobrir outra qualquer causa.

Junta a referida informação aos mais papéis se mandou

dar de tudo vista ao procurador da Fazenda, que respondeu
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que não é ] que a considerável falta que
se encontrou no peso do ouro remetido pelo provedor da

Fazenda do Rio de Janeiro, proceda como diz o dito pio-
vedor na sua informação da diferença de peso a peso.

Que a matéria é de importância e que devia averi-

guar-se com toda a isenção e delicadeza, para cujo fim

seria conveniente escrever-se ao vice-rei para que fazendo

os exames necessários informasse com o seu parecer.
O que tudo sendo visto, ao Conselho pareceu que deve

pôr na presença de Vossa Majestade esta falta que houve

de ouro, para que seja servido ordenar ao provedor da

Casa da Moeda desta cidade informe com o seu parecer e

quando se averigue proceder esta falta da diferença dos

pesos poder dar-se a providência necessária para que se-

jam conformes.
Lisboa, 31 de agosto de 1764. Metelo. Andrade. Ba-

calhau. Rangel. Costa. Tavares. Sampaio. Soulo Maior.

O vice-rei, Conde de Cunha, dá

conta a Sua Majestade do assento que
se tomou na Junta da Fazenda a res-

peito do contrato dos direitos que pa-

gam os escravos por saída para as

minas tanto em Pernambuco como na

Bahia, e Rio de Janeiro, e uai o do-

cumento que se acusa.

32 O Conde da Cunha, vice-rei e capitão general do Es-

tado do Brasil representa a Vossa Majestade, por este Con-

selho, em carta de 11 de julho do corrente ano que pe o

documento que punha na real presença de Vossa Majestade

se mostrava que não achara a junta da Fazenda sercon-

veniente aumentar-se o contrato dos diretos dos esc avós,

que passarem e saírem das três companhias do Rio de

Janeiro, Bahia e Pernambuco, para as minas, e por que
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do conteúdo no mesmo documento constava o motivo e
causas que para este procedimento houvera, não tinha maior
razão que houvesse de repetir, e para cpie para o futuro

pudesse obrar em semelhantes casos com maior acerto,
esperava que Vossa Majestade lhe declarasse se a junta
obrara como devia, ou se devia entender as reais ordens

por melhor forma.
O documento mencionado na referida conta do provedor

da Fazenda da Bahia que se juntava em virtude do des-

pacht) deste Conselho, ou não era o mesmo que se mandara
juntar, ou nada tinha com esta do vice-rei, que a conta da
Bahia era sobre o contrato tios dez tostões que para a for-
talcza tle Ajuda pagavam por entrada os escravos que vi-
nliam da Costa da Mina, contrato que até agora não havia
nem no Rio, nem cm Pernambuco, e que o vice-rei dava
conta do assento tomado sobre a quantia exata dos con-
tratos dos direitos cpie pagavam os escravos por saída para
as Minas, tanto era Pernambuco como na Bahia e Rio, que
prescindindo, porém, ele outra da Bahia se o houvesse, en-
tendia epie se devia responder ao vice-rei que obrara bem
em tomar o expediente elo assento da junta, porque tinha

por certo que nada havia cpie pudesse alterar o sistema já
estabelecido de andarem unidos estes contratos da saída
tle Pernambuco, Bahia e Rio em um só c tinha lembrança
de assim se assentar havia poucos anos, em uns papéis
em que respondera depois de tuna larga informação do
corretor da Fazenda.

E cpie nas circunstâncias de serem os lanços tão pouco
vantajosos em um contrato desta natureza fora certamente
mais acertado mandar arrecadar os direitos por Vossa Ma-
jestade pelos seus oficiais, no que havia grande despesa.

0 que sendo visto, conto também a cópia da ordem
que expediu sobre a liberdade de comércio do porto da Mina,
e mais portos da África, ao Conselho parece o mesmo que
ao procurador da Fazenda.

Lisboa, 15 de novembro de 1764. Andrade. Bacalhau.
Bangel. Costa. Sampaio. Souto Maior.
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Sobre a resolução que remete o
superintendente geral do Rio de Ja-
neiro, dos materiais para as casas do
distrito daquela intendência, e vai a
mesma relação.

33. O inteligente geral do Rio de Janeiro, João Tavares de
Abreu, em carta de 10 de setembro deste ano representa
a Vossa Majestade, por êste Conselho, como o mapa que
remete os materiais que há de sobejo naquela intendência

geral e os cpie são precisos para as casas do seu distrito

principalmente solimão, por se não poder remediar a sua
falta naquele Brasil e estar suprindo a Casa da Moeda da-

quela cidade, para a qual não fora remessa distinta e que
êle intendente geral considerava justamente (pie se pela
frota ou outra embarcação solta não chegasse coni brevi-

dade haveria falta, escrevera ao intendente geral da Bahia

para que daquela cidade lhe remetesse todo o solimão que
•pudesse escusar, e que indo ] uma corveta :)

esta diligência, não tivera conta de que fosse intendência

o dito material, o que tudo põe na real presença de. Vossa

Majestade, para determinar a providência mais pronta, e

evitar o meio desta falta para o futuro, no que Vossa Ma-

jestade mandará o que fôr mais justo e conveniente ao seu.

real serviço.

Ao Conselho parece que deve pôr na real presença de
Vossa Majestade esta conta do intendente geral do Rio

de Janeiro, para que Vossa Majestade seja servido mandar

dar-lhe providência pelo que pertence ao solimão c cadi-

nhos que pede na relação cpie sobe à real presença de

Vossa Majestade e pelo seu expediente ] Por

prontos os solimões e ] que pede a mesma

relação.

Lisboa, 20 de dezembro tle 1764. Andrade. Bacalhau.

Rangel. Costa. Tavares. Sampaio. Souto Maior.
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Resolução

Tenho ] providência. Nossa Senhora da
Ajuda, 10 de janeiro de 1765. Com a rubrica de Sua Ma-
iestade.

Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sobre as representações que os
oficiais da Céimara do Rio de Janeiro
fizeram ao secretário de Estado Fran-
cisco, para serem presentes ao mesmo
senhor a respeito do provimento da
ocupação de porteiro daquele Senado e
vão os documentos e cópia da carta que
se acusa.

3!. Pelo real decreto de 12 do corrente mês e ano, posto
em uma das representações que os oficiais da Câmara da
cidade do Rio de Janeiro fizeram ao secretário de Estado
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para serem pre-
sentes a Vossa Majestade com a data de 15 de setembro
do ano próximo passado, é Vossa Majestade servido se veja
neste Conselho com efeito se lhe comete o que pareceu, na
qual dizem que depois de terem escrito ao sobredito secre-
tá rio de Eslado a carta de 10 de abril do mesmo ano, de
que remetia a cópia, acrescera mais determinar a Relação
daquela cidade pelo acórdão que também juntaram que
devia aquele Senado passar provimento de porteiro dele a
Maurício Correia Duarte, o que logo no princípio do ano
duvidaram fazer, fundados na sua regalia, e como daquele
modo ficaram inteiramente privados ela liberdade de no-
meação assim o representaram para que Vossa Majestade
determinasse nesta matéria o que fosse servido.

A cópia da carta e mais documentos mencionados
sobem outra vez com esta à real presença de Vossa
Majestade.
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Para satisfazer este Conselho ao que Vossa Majestade
lhe ordena, mandou dar vista de tudo ao procurador da
Fazenda, o qual disse o que pelos fundamentos dos acórdãos
da Relação do Rio de Janeiro não podia deixar de cnten-
der que a Câmara se queixara com razão.

Que a Câmara ou os vereadores que a compunham
eram anual (um ano) e costumava nomear porteiro e
este costume era quase geral, nem havia quem lho dis-
putasse.

Que fora nomeado poi um ano Maurício Correia Duarte
e acabado o ano pretendia a Câmara nomear outro para
servir outro ano, e a quem podia vir a imaginação que a
Câmara não podia fazer esta nomeação? Mas cpie era certo
que não só viera a imaginação do dito Maurício, que então

] e apelara da ] provimento, po-
rém, o que mais era, que achara na Relação do Rio de
Janeiro, ministros que se persuadiram, que ela tinha razão
valendo-se de um alvará de 22 de junho de 1001 que tal
dizia, c de uma doutrina, porém, pouco segura e pior apli-
cada, que dizia que os oficiais ad nutem não podiam ser
removidos sem culpa ao mesmo tempo que só se tratava
de um ofício anual que com o ano tinha expirado.

Que se a questão fosse de lançar fora do tal chamado
ofício de porteiro ao dito Maurício dentro do ano do seu
provimento poderia desculpar-se a aplicação da dita dou-
trina forense; porém, o ano eslava acabado, e tudo quanto
iòsse embaraçar nova nomeação da Câmara devia ser repu-
tado por animosidade e ousadia, e como tal ser castigado
em lugar de se lhe dar auxilio.

Que isto era o que havia pouco mais de um ano se
praticara com um oficial subalterno da Junta do Comércio,
empregado em um ofício anual ad nutem pelos Estatutos
cia Junta e porque este tal oficial que era capataz da Com-
panhia dos ] da Alfândega pretendeu embar-
car um novo oficial que a junta promovera no seu lugar,
intentando contra o novo promovido uma ação de força,
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sem embargo de ler despacho a seu favor na correição do
cível da Corte, e sem embargo dêsle despacho ter sido sus-
tentando por acórdãos da Relação o arcebispo regedor to-
mara a si os outros, c depois de dar parte a Vossa Majes-
tade, (como entendeu que dera) mandara prender ao dito
antigo provido, que linha a seu favor aquelas mal fun-
dadas sentenças contrárias a natureza do ofício amovívcl
ad nutem.

Que o mesmo dizia déste porteiro do Senado do Rio,
devendo segundo o seu parecer consultar-se a Vossa Ma-
jestade que sem entender bem as sentenças ela Relação, nem
a revogar, seja servido mandar escrever ao chanceler do
Rio que tome a si não só os autos de que se extraiu a cer-
tidão inclusa, mas também a sentença que o dito Maurício
poderá ter extraído deles, e que faça meter na cadeia por
espaço de 21 horas ao mesmo Maurício para constar que
se reprovaram as suas competentes solicitações contra a
Câmara, e que remeta estes papéis para o Conselho, só com

) fim de não poder em tempo algum constar de semelhante
a respeito.

Que por èste modo ficava satisfeita a Câmara, sem se
poder dizer que não houve respeito a coisa julgada, epie
era o quanto êle procurador da Fazenda o jionto mais deli-
cado, ou o que só era delicado nestes impeis.

Sendo também ouvido o procurador da Coroa, respon-
deu que sendo como era amovível, ad nutem semelhante
ocupação de porteiro da Câmara do Rio de Janeiro, e o
provido Maurício Correia Duarte era finalizado o ano do
seu provimento, já não tinha ação e menos lhe assistia
direito para se opor ao novo provido, a liberdade da Câ-
mara, fundada na sua jurisdição, não obstante a estrava-
gante referida no acórdão ela Relação da dita cidade, que
respeitava a diversa qualidade de ofícios, cjual não era de
porteiro, e assim a providência que o procurador da Fa-
zenda referia na sua resposta era tão ajustada à razão
sem ofensa do julgado, ejue lhe não ficara lugar, mais que
de confirmar-se em tudo com o seu parecer.
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O que sendo visto ao Conselho parece o mesmo que
aos procuradores régios sendo Sua Majestade servido man-
dar declarar à Câmara que pode usar do seu direito e posse
em que se acha para fazer anualmente esta nomeação.

Lisboa, 24 de janeiro de 1765. Bacalhau. Rangel. Costa.
Tavares. Sampaio. Souto Maior.

Resolução

Como parece. Salvaterra de Magos, 4 de fevereiro de
1765. Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre as contas que deu o vice-rei e
capitão general de mar e terra do Eslado
do Brasil a respeito dos movimentos das
tropas castelhanas no bloqueio da ca-
pitania e das providências que tem dado
para socorrer aquela praça e o Rio
Grande, e vão as cartas que se acusam
com os documentos.

35. O Conde da Cunha, vice-rei e capitão general de mar
e terra do Eslado do Brasil, nas cartas inclusas de 2, 8 e
11 de março do presente ano dá conta a Vossa Majestade
por este Conselho, dizendo na primeira que os movimentos
das tropas castelhanas no bloqueio da Colônia e os justos
receios em que o governador daquela praça ficara, o obri-

garam a socorro, e a fazer a Vossa Majestade os avisos que
expediu em 11 de fevereiro, dos quais remetia as segundas
vias, nesta ocasião.

Na segunda parle, expõe pelas cópias das cartas da
Colônia, que vêm juntas, e chegaram àquela cidade a 4 do
dito mês de março, será presente a Vossa Majestade o que
novamente tem sucedido em Buenos Aires assim com a pri-
são dos portugueses que ali estavam, como com os preparos
que ainda se continuam para a guerra.

5
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E na terceira representa a Vossa Majestade que alguns
dos gêneros cpie lhe lem pedido o coronel governador do Rio
Grande os não há naquela capital, pelo que sendo Vossa
Majestade servido se lhe podem mandar desta Corte na
primeira ocasião os que constam da relação inclusa que
vem assinada pelo dito vice-rei.

O cpie sendo visto. Parece ao Conselho que deve pôr
na real presença de Vossa Majestade as três contas inclu-
sas do vice-rei do Estado do Brasil, para que Vossa Majes-
tade seja servido mandar a providência necessária ao que
nelas representa.

Lisboa, Ri de novembro de 1765. Andrade. Tavares.
Castelo Branco. Sampaio.

Sôbre dar conla o vice-rei do Es-
lado do Brasil da precisão em que se
acha aquela capitania de munições de
guerra, e vai a relação que se acusa.

36. O Conde da Cunha, vice-rei e capitão general de mar
c guerra do Estado do Brasil dá a Vossa Majestade conta
por êste Conselho em que diz que a precisão que naquela
capitania (assim como em todo aquele Estado) presentemente
havia de munições de guerra, causaram a indispensável
diligência de pedir a Vossa Majestade as munições que
constavam da relação que remetia, e sobe inclusa, e como
só Vossa Majestade conhecia o que lhe podia ser preciso
mandaria o que mais conveniente fosse ao seu real serviço.

Dando-se da mencionada conta vista ao procurador da
Fazenda respondeu, que se devia pôr na real presença de
Vossa Majestade, para dar nesta matéria a providência que
fôr servido.

O que tudo sendo visto. Ao Conselho parece o mesmo
que ao procurador da Fazenda.

Lisboa, 20 de novembro de 1765. Andrade. Bacalhau.
Tavares. Sampaio.
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O juiz da Alfândega do Rio de Ja-
neiro, deu conta a Sua Majestade, por
este Conselho, do rendimento dos direi-
tos da dízima daquela Alfândega, desde
o t." de julho do presente ano até o
último de outubro próximo passado.

37. Antônio Martins Brito, juiz da Alfândega do Rio de
Janeiro, em carta de 8 de novembro do ano próximo pas-
sado deu conta a Vossa Majestade, por este Conselho, em
a qual diz: que punha na real presença de Vossa Majestade
de ter rendido os direitos da dízima daquela Alfândega
desde o 1.° de julho do presente ano até o último do mês
de outubro próximo passado, cm que avultou a maior
força do despacho da presente frota, a importância de
cento setenta c quatro contos novecentos cinqüenta e oito
mil quinhentos quarenta e sete réis, ficando ainda uma
boa porção de fazendas nos armazéns da mesma.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda respondeu
que se fizesse justiça.

Ao Conselho parece deve pôr na real presença de Vossa
Majestade esta conta do juiz da Alfândega do Rio de
Janeiro.

Lisboa, 11 de março de 1766. Andrade. Bacalhau. Ran-

gel. Tavares. Sampaio.

Resolução

Está bem. Nossa Senhora da Ajuda, 17 de março de
1766. Com a rubrica de Sua Majestade.

O provedor da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro deu conta a Sua Majes-
tade, por este Conselho, o que se tirara
do quinto naquela da Moeda, desde o
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regresso e conta da frota passada, ex-
traído das minas de Pernaguá, Castelo
c São Paulo, e registo da Paraibuna.

38. José da Costa Matos, provedor da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro, em carta de 25 de outubro próximo pas-
sado, deu conta a Vossa Majestade, por este Conselho, em
a qual diz que desde a remessa e conta da frota passada
até o presente se tirara naquela Casa da Moeda do quinto
para Vossa Majestade quatrocentos, e oitenta e sete mar-
cos, três onças duas oitavas e treze grãos que ele tinha de
quintar, extraído nas minas de Pernaguá, Castelo e São
Paulo, e também do registo de Paraibuna, inclusos um
marco quatro onças e meia oitava, em praia de ourives,
com vinte mil réis em que fora condenado um réu, entre-

gara tudo o tesoureiro daquela casa Alexandre de Faria
e Silva, almoxarife da Fazenda Real daquela praça, João
Alves da Costa, para por aquela repartição ser tudo reme-
tido a Vossa Majestade, como era costume.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda disse que
se fizesse justiça.

Ao Conselho parece pôr na real presença de Vossa Ma-
jestade esta conta do provedor da Casa da Moeda do Rio
de Janeiro.

Liáboa, 14 de março de 1766. Andrade. Bacalhau. Ran-
gel. Tavares. Sampaio.

Resolução

Eslá bem. Nossa Senhora da Ajuda, 17 de março de
1706. Com a rubrica de Sua Majestade

O juiz da Alfândega do Rio de Ja-
neiro, deu conta a Sua Majestade, por
êste. Conselho, do rendimento dos direi-
tos da dízima daquela Alfândega desde
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o í.° de julho do presente ano, até o
último de outubro próximo passado.

39. Antônio Martins Brito, juiz da Alfândega do Rio de
Janeiro, em carta de 8 de novembro do ano próximo pas-
sado deu conta a Vossa Majestade, por este Conselho, em
a qual diz que punha na real presença de Vpssa Majestade
de terem rendido os direitos da dízima daquela Alfândega,
desde o 1.° de julho do presente ano até o último mês de
outubro próximo passado, em que avultou a maior força
do despacho da presente frota a importância de cento se-
tenta e quatro contos, novecentos cinqüenta e oito mil qui-
nhentos quarenta c sete réis, ficando ainda uma boa porção
de fazendas nos armazéns da mesma.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda respondeu
cpie se fizesse justiça. Ao Conselho parece deve pôr na
real presença de Vossa Majestade esta con Ia do juiz da
Alfândega do Rio de Janeiro.

Lisboa, 14 de março de 1766. Andrade. Bacalhau.
Rangel. Tavares. Sampaio.

Resolução

Está bem. Nossa Senhora da Ajuda., 17 de março de
1766. Com a rubrica de Sua Majestade.

0 provedor da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro, deu conta a Sua Majes-
tade por este Conselho o que se tirara
do quinto naquela Casa da Moeda, desde
a remessa e conta da junta passada, ex-
traído das minas de Pernaguá, Castelo
e S. Paulo, e registo da Paraibuna.

40. José da Costa Matos, provedor da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro, em caria de 25 de outubro próximo pas-
sado, deu conta a Vossa Majestade por este Conselho em
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a qual diz que desde a remessa e conla da frota passada
até o presente, se tirara naquela Casa da Moeda de quinto
para Vossa Majestade, quatrocentos e oitenta e sete mar-
cos, três onças duas oitavas, e treze grãos de ouro, e um

quinto de grão que êle tinha a quintar. extraído nas minas
de Pernaguá, Castelo e São Paulo, e também do registo de
Paraibuna, incluso, um marco, quatro onças e meia oitava
em prata dc ourives, com vinte mil réis em que fora con-
denado um réu, entregara tudo ao tesoureiro daquela casa,
Alexandre dc Faria e Silva, por ordem do vice-rei daquele
Estado, ao almoxarife, da Fazenda Real daquela praça, João
Alves da Costa, para por aquela repartição ser tudo reme-
tido a Vossa Majestade como era costume.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, disse que
se fizesse justiça.

Ao Conselho parece que se deve pôr na real presença
de Vossa Majestade esta conta do provedor da Casa da
Moeda do Rio de Janeiro.

Lisboa, 14 de março dc 1766. Andrade. Bacalhau. Ran-

gel. Tavares. Sampaio.

Resolução

Está bem. Nossa Senhora da Ajuda, 17 de março de
1766. Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre a conta que deu a Sua Ma-
jestade o vice-rei e capitão general de
mar e terra do Estado do Brasil, em que
põe na real presença do dilo senhor a
carga que veio na presente frota do Rio
de Janeiro, e a necessidade que há de
muilos gêneros nas casas de fundição,
e vão as relações que se acusam.

41. Dom Anlonio Alves da Cunha, vice-rei e capitão gene-
ral de mar e terra do Kstado do Brasil deu conta a Vossa
Majestade por este Conselho em carta de 14 de novembro
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do ano próximo passado, em a qual expõe que pelas rela-
ções que remetia punha na notícia de Vossa Majestade a
carga da presente frota e as madeiras que nela vinham per-
tencentes a sua Real Fazenda: que assim mais em outra
relação separada mostrara lambem as que vinham na char-
rua de Vossa Majestade para seu arsenal, e todos os mais
efeitos que nela se embarcaram, e porque na Casa da Moeda
se necessitava de muitos gêneros, remetia relações distin-
tas do que se carecia, c do que havia, para que Vossa Ma-
jestade nesta parte mandasse dar breve previdência para
que não hajam de parar as casas de fundição.

As relações mencionadas na referida conla sobem com
esta à real presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu

que se devia fazer presente a Vossa Majestade.
Ao Conselho parece que deve pôr na real presença

de Vossa Majestade esta conta com as relações inclusas

para Vossa Majestade lhe dar a providência que fôr servido.
Lisboa, 17 de março de 1766. Andrade. Bacalhau. Ran-

gel. Tavares. (*)

Sobre a conta que deram a Sua Ma-
jestade os oficiais da Câmara de Viamão
em que pedem ao dito senhor seja ser-
vido ordenar se não levem subsídios dos

gêneros molhados que se descarregarem
no porto da vila da Laguna para serem
conduzidos aos distritos do Rio Grande
do Sul.

42. Os oficiais da Câmara de Viamão representaram a
Vossa Majestade, por êste Conselho, em carta de 23 de
agosto do ano próximo passado que com a invasão que
fizeram os espanhóis na vila do Rio Grande de São Pedro,
na guerra próxima passada, cessara a navegação da barra

(*) No códice original foram repetidos os documentos de ns. 42 a 58.
Evita-se aqui essa repetição por desnecessária.
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(ia mesma vila por se alojarem os mesmos espanhóis em
ambas as margens daquele rio, ficando os moradores e co-
merciantes do país impossibilitados a transitarem por ele,
lauto os gêneros da mesma província, como os que se
necessitavam de fora, precisa suprir aquela grande utili-
dade de porto com a da vila da Laguna, onde agora iam
desembarcar com a precisão de se conduzirem por terra
em distância de cem léguas com grandes incômodos e des-
pesas até aquele continente, e percebendo a Câmara da
mesma vila da Laguna os subsídios dos gêneros molhados
que ali entraram antes da guerra, que só eram os que se
gastavam nela, os pretendia também perceber dos que se
descarregaram para os conduzir aos direitos do Rio Grande,
o qual era em grave prejuízo dos moradores e da suma
pobreza a (pie se achavam reduzidos depois da guerra em
que perderam quanto possuíam vindo por esta causa os
preços dos mesmos gêneros a ser excessivos, sendo certo
que a Câmara do Rio Grande nunca desfrutara subsídios
da fazenda (pie entrava pela barra daquela vila, pelo que
se via precisada aquela Câmara em nome do povo a pôr
tudo na presença de Vossa Majestade que mandará o
(jue fôr servido.

Sôbre a referida carta foi ouvido o procurador da Fa-
zenda o qual respondeu que devia informar o governador,
ouvidos os oficiais da Câmara da vila de Laguna, fazendo
logo suspender quaisquer extorsões de subsídios que esta
pedisse, no caso em que os ache novamente por ela intro-
duzidos contra as leis ou Regimento de Vossa Majestade.

O que visto ao Conselho parece o mesmo que ao pro-
curador da Fazenda.

Lisboa, 2 de abril de 17(56. Andrade. Bacalhau. Ran-
gel. Tavares. Sampaio. Gouvêa.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da Ajuda, em 5 de abril
de 1766. Com a rubrica de Sua Majestade.
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Sobre a representação que fazem a
Sua Majestade os. oficiais da Câmara de
Viamão a respeito da perda que tiveram
os comerciantes do Rio Grande de São
Pedro com a invasão dos espanhóis nas
fazendas que conservaram nas suas lojas
c das execuções que lhes fazem os seus
credores pedindo o mesmo senhor lhes
faca a graça de ordenar que nõo possam
ser executados pelos a que fôr servido,
e vão os documentos que se acusam.

13. Os oficiais da Câmara da vila do Rio Grande de São
Pedro que residem na Capela dc Viamão, em carta dc 2,5
de agosto elo ano próximo passado, representam a Vossa
Majestade cm nome elos moradores que nela existiam, que
com a invasão dos espanhóis na guerra próxima passada
experimentaram todas as principais casas e fazendas a to-
tal ruína elos seus haveres, que com rápida entrada elos
inimigos não puderam salvar mais que a própria roupa
com que se acham vestidos, o que lhes fora mais suave,
como fiéis vassalos do que sujeitarem-se a domínio estranho.

E que passaram com efeito para o terreno de Viamão,
pertencente à mesma província com tal estado e miséria
que foi preciso que à custa da Real Fazenda de Vossa Ma-
jestade se lhes desse unia ração de carne por esmola para
poderem subsistir, a qual era indubitável suspender-se-lhes
pela razão de grande consumo que se tem dado aos gados
com o sustento dos índios guaranis e tropa de Vossa Ma-
jestade, gastando aqueles por mês para cima dc seiscentas
reses, estas na estação presente pouco mais, sendo indis-

pensável êste ministra na tropa daquela fronteira, e a durai-
esta assistência dois anos se finalizarão as dízimas e direi-
tos pertinentes a Vossa Majestade, por não sofrer o limi-
lado terreno tanto peso.

E que muitos destes moradores viviam cio comércio e
na mesma invasão perderam as fazencks que conservaram
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nas suas lojas e deviam a maior parte delas aos comercian-
tes da cidade do Rio dc Janeiro, que devendo estes com-
padecer-se da consternação em que se achavam reduzidos
só cuidavam cm os mandar executar para que lhes satisfa-
çam o que lhes devem, com o fim de lhes tirarem alguns
escravos que puderam escapar, com os quais trabalham em
lavouias para o fim de se poderem sustentar, e as suas
famílias, impossibilitando-os de todos os meios de subsis-
tirem c dos que podem ser úteis até aos seus mesmos cre-
dores, sendo aquelas lavouras mui forçadas, esterelidade do
terreno, ser pouca produção, e diferente daquele invadido,
cujo rendimento em cada um ano botara mais de quinze
embarcações carregadas de efeitos para a cidade do Rio
de Janeiro, e outros pontos, além das grandes porções de
gêneros e roupas que dos mesmos conduziam para êle
de que tirara a Real Fazenda de Vossa Majestade avulta-
dos dízimos e crescidos direitos, com o qual comércio se
iam engrossando seus moradores, o que não sucedera sem
serem restabelecidos ao mesmo país que compreende ses-
senta léguas de extensão.

Que esperavam os mesmos vassalos de Vossa Majes-
tade lhes queira fazer a graça ordenar lhes esperem os seus
credores os anos que Vossa Majestade fôr servido, para
(pie não possam ser executados dentro deste tempo, pois
só desta sorte poderá tornar a florescer aquela importante
província, e os mesmos moradores encontrarem alívio nas
grandes perdas que experimentaram com a guerra, dos
([uais punha na presença de Vossa Majestade a relação
abreviada e certidão do coronel governador.

Os documentos de que fazem menção sobem com esta
a real presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda respondeu
que devia informar o vice-rei do Brasil, fazendo se achar
esta representação justificada, suspender as execuções, até
a sua resolução precedendo as necessárias e possíveis se-
gurancas para que nem os credores venham a perder, nem
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aproveitando-se para as cobranças do Estado cm que as
bem lhe promovam desnecessariamente a sua ruina.

0 procurador da Coroa, que também foi ouvido disse
que devia informar o vice-rei.

Ao Conselho parece o mesmo que aos procuradores
regi os.

Lisboa, 13 de abril de 1766. Andrade. Bacalhau. Ran-
gel. Tavares. Sampaio. Gouvêa.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da Ajuda, em 20 de abril
de 1766. Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre o requerimento do bacharel
Jorge Mola Machado Cardoso, jui: de
fora da cidade do Rio de Janeiro, em
que pede a Sua Majestade seja servido
acrescentar-lhe a terça parte do orde-
nado e vão os documentos que se
acusam.

44. O bacharel Mola Machado Cardoso, juiz de fora da
cidade do Rio de Janeiro, fêz petição a Vossa Majestade,
por êste Conselho, em que diz que pela lei de 7 de janeiro
de 1750 foi Vossa Majestade servido acrescentar a todos os
ministros a terça parle do ordenado que já tinham cujo
acrescentamento pela provisão junta n.° 1 se dignou Vossa
Majestade mandar se pague ao ouvidor da Câmara de São
Paulo e ao juiz de fora da vila de Santos, e pela resolução
cpie consta da certidão n.° 2, tomada em consulta deste
tribunal foi Vossa Majestade servido determinar que con-
cedida a mesma graça, não só aos ministros do Reino de
Angola, São Tome, Cabo Verde, Sergipe e outros que não
são de terras de Minas, mas também aos do Rio de Janeiro,
e em observância da mesma resolução se expediu a pro-
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visão do n.' 3 para se pagar ao ouvidor da mesma cidade,
e porque o suplicante não deve ficar dc pior condição
achando-se compreendido na mesma mercê e referida reso-
lução, e seu emprego é atualmente muito diminuto de emo-
lmnentos com a criação da Relação qne se estabeleceu na
mesma cidade.

}'vô.c a Vossa Majestade lhe faça mercê em virtude da
dila resolução e pelos exemplos referidos, mandar passar
provisão para se lhe pagar o dito acrescenlamento desde
o tempo em que entrou a servir por diante. Apresentou
documentos de que faz menção neste requerimento, os quais
sobem com esta à real presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu
(pie êste requerimento se funda na real resolução de Vossa
Majestade de 27 de novembro de 1750 conforme o qual
parece que expressando Vossa Majestade para esta graça
os lugares do Rio de Janeiro, não será da sua piedosa in-
tenção declarar que se não compreenda nela o de juiz de
fora que se diz ser dos de mais pingue rendimento.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da
Fazenda para que Vossa Majestade seja servido declarai
(pie a sua real resolução dc 21 de novembro de 1750 se
deve praticar com os juizes de fora dos lugares expres-
samente nomeados na mesma resolução a respeito dos quais
concorra a mesma razão da tenuidade dos rendimentos que
foi o principal objeto que teve a concessão desta graça.

Lisboa, 10 de janeiro de 1767. Andrade. Bacalhau.
Sampaio. Gouvêa.

Resolução

Como parece quanto ao ordenado. Nossa Senhora da
Ajuda, 10 de março de 1767. Cora a rubrica de Sua Ma-
jestade.

Por despacho do Conselho de 31 de outubro de 1770.
se passou no mesmo dia ordem ao vice-rei do Estado do
Brasil para não deixar fazer alguma pela Provisão de 17
de novembro de 1767, registada no livro 19 de provisões a
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folhas 87 verso, c expedida em virtude da resolução desta
consulta, do que se põe aqui a presente verba, em obser-
vância do sobredito despacho.

Sobre a conta que deu o Conde
da Cunha, vice-rei do Eslado do Brasil,
de não haver naquela capitania novi-
dade importante achar-se a praça da
Colônia pacificada, o continente do Rio
Grande gozar a mesma felicidade, e vão
as relações que se acusam.

15. 0 Conde da Cunha, vice-rei e capitão general de mar
e terra do Estado do Brasil, em carta de 10 dc setembro
do ano próximo passado, representa a Vossa Majestade, por
êste Conselho, que nas dependências daquela capitania não
há novidade importante que seja digna dc vir à real pre-
sença de Vossa Majestade.

Que a praça da Colônia está pacífica e o continente do
Rio Grande goza a mesma felicidade.

Que as obras daquelas fortificações se vão regulando,
e acabando de reedificar tudo o que por velho necessitava
de maior reparo.

Que fica reduzindo à melhor forma a casa do Irem dc
artilharia, onde nada havia e só desordem não faltava,
e na primeira ocasião ajuntara às suas contas uma planta
daquela reedificação, o que agora não fazia por não ter ao
pé de si quem com limpeza lha copiasse.

Que a nau São Sebastião iria ao mar nas águas de
janeiro, mas para poder passar a êste Reino lhe deve ir
dele artilharia com que se arme a guarnição competente.

Que das matérias que ali são necessárias junta a esta
uma relação para que Vossa Majestade sendo servido as
mande remeter, quando fôr possível.

O que sendo visto, parece ao Conselho que deve pôr
na real presença de Vossa Majestade esta conta do vice-rei
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do Brasil com as relações a ela juntas, para que Vossa Ma-

jestade a êste respeito se sirva dar a necessária providência.
Lisboa, 28 de fevereiro de 1767. Andrade. Bacalhau.

Rangel. Sampaio.

Resolução

Esla bem. Nossa Senhora da Ajuda, 18 ele março ele
1767. Com a rubrica de Sua Majestaele.

Sobre a conta que deu a Sua Ma-
jestade o Conde da Cunha, vice-rei e
capitão general de mar c terra do Es-
lado do Brasil, em que representa os
motivos que teve para fazer a promoção
dos postos de coronel, tenente coronel,
sargento-mor e ajuaante do Regimento
de Cavalaria Auxiliar daquela capita-
nia. E vai a relação que se acusa.

46. 0 (tende da Cunha, vice-rei e capitão general de mar
c terra do Estaelo elo Brasil, em conta de 15 de setembro
de 1767, representou a Vossa Majestade por êste Conselho
que vendo que Vossa Majestade, por Provisão de 19 de
dezembro do ano de 1764, houvera por bem fazer-lhe mercê
ele aprovar o método que propusera a Vossa Majestade
em carta ele 1 ele junho elo mesmo ano, jiara o efeito de
regular e conservar o Regimento de Cavalaria Auxiliar da-
qucla capitania e ordenar que assim o estabelecesse e ficasse
entendendo a real resolução de Vossa Majestade, oprimin-
do-a pela parte ejue lhe tocasse.

Em observância ela mesma real ordem de Vossa Ma-
jestade, lhe jiarecera prover logo coronel, tenente coronel,
sargento e ajudante elo eiito Regimento, como se via na rela-
ção que remetia inclusa, e ainda ejue conhecia que o posto
de coronel o devia prover pelo Conselho Ultramarino de
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Vossa Majestade, aquela promoção podia ter demora, pois
que todos os dias estava esperando que o inimigo o ata-
casse pelo Rio Grande e êle não tinha pessoa capaz a quem
encarregasse aquelas tropas, que ali tinha acampadas, senão
a José Marcelino, assim pelo valor que todos lhe seguravam
que possuía, como porque já tinha adquirido algum co-
nhecimento do que era guerra, circunstâncias que não achara
em nenhum dos outros oficiais que tinha naquela capitania,
e suas anexas.

Que era forçoso graduá-lo com aquela patente, porque
com a de tenente coronel não podia governar Gregório de
Morais e Castro, que era muito mais antigo tenente coronel
do Regimento novo daquela cidade, por ser o dito oficial
valoroso e se achar no mesmo acampamento, se fazia ali
preciso, porém, não para mandar as tropas por não ter
bastante ciência, nem prudência para as saber reger, pelo
que com os referidos motivos, e com o de ter o recurso
íão distante não duvidara dar patente de coronel de auxi-
Mares ao dito José Marcelino porque com ela pode governar
a Gregório de Morais, e podia esperar do valor, prudência
do mesmo José Marcelino que rebateria o furor dos cas-
telhanos e que os expulsaria do Rio Grande, no caso que
eles nos declarassem guerra.

Que o referido era o que lhe tinha parecido obrar, ven-
do-se constar nada por não ter a quem mandar para aquele
distrito, sendo êle tão importante como todos conheciam.

A relação mencionada sobe com esta às reais mãos de
Vossa Majestade.

0 que sendo visto. Ao Conselho parece que deve pôr
esta conta na real presença de Vossa Majestade sobre a
provisão, digo, o provimento que fêz de coronel o vice-rei
para o qual lhe não davam faculdade as ordens de Vossa
Majestade, para à vista de tudo resolver Vossa Majestade
o que fôr mais do seu real agrado.

Lisboa, 12 de novembro de 1767. Andrade. Bacalhau.
Barbarino. Garcia. Castelo Branco.
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O provedor da Fazenda Real da
capitania do Rio de Janeiro dá conta
da ordem que tivera do Conde Vice-Rei

para mandar alistar a dom Henrique
Garcia de Orla, ajudante das tro-

pas espanholas da guárnição de Bue-
nos Aires, com o soldo que percebem
os ajudantes da guárnição daquela ei-
dade, e vai a cópia que se acusa.

17. O provedor da Fazenda Real da capitania do Rio de
Janeiro, Francisco Cordovil de Siqueira e Melo, em carta
de 28 de agosto do ano próximo passado, representa a Vossa
Majestade, que com a cópia da ordem que tivera do conde
vice-rei para mandar avistar a Dom Henrique Garcia D'Orto,
ajudante das tropas espanholas da guárnição de Buenos
Aires, com o soldo que percebem os ajudantes da guarni-
ção daquela cidade, dará conta a Vossa Majestade, e tam-
bém que não duvidava a esta despesa por lhe parecer justa.

Com a referida carta remeteu a cópia da ordem de

que faz menção, a qual sobe com esta à real presença
de Vossa Majestade.

Do (pie dando-se vista ao procurador da Fazenda, res-

pondeu que se fizesse justiça.
Ao Conselho parece deve pòr esta conta na presença

de Vossa Majestade, para que sendo servido mande apro-
var esta despesa.

Lisboa, 12 de abril de 1768. Bacalhau. Rangel. Bar-
barino. Garcia.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da Ajuda, 6 de maio de
1768. Com a rubrica de Sua Majestade.
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O provedor da Fazenda Real da
capitania do Rio de Janeiro dá conta a
Sua Majestade da ordem que tivera do
Conde vice-rei daquele Estado para
mandar assistir pela Fazenda Real, vinte
nove prisioneiros espanhóis qne foram
àquela cidade remetidos do continente
do Rio Grande de São Pedro, e vai a
cópia da ordem que se acusa.

48. Francisco Cordovil de Siqueira c Melo, provedor da
Fazenda Real da capitania do Rio de Janeiro, cm carta
de 28 de julho de 1767 representou a Vossa Majestade, por
este Conselho, que com cópia da Portaria que tivera do
conde vice-rei daquele Estado para mandar assistir pela
Fazenda Real a vinte e nove prisioneiros espanhóis que
foram àquela cidade, remetidos do continente do Rio Grande
de São Pedro dera conta a Vossa Majestade que não duvi-
dará a esta despesa por lhe parecer não seria do desagrado
de Vossa Majestade a referida assistência, suposto a indi-
gência dos mesmos prisioneiros.

Na sobredita conta vinha inclusa a mencionada Por-
laria, que sobe com esla às reais mãos de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu
que se fizesse justiça.

Ao Conselho parece que deve por na presença de Vossa
Majestade esta conta para que sendo servido mande apro-
var esta despesa.

Lisboa, 12 de abril de 1768. Bacalhau. Rangel. Bar-
barino. Gouvêa.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da Ajuda, 6 de maio de
1768. Com a rubrica de Sua Majestade.
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Sobre a conta que deu a Sua Majes-
tade o provedor da Fazenda Real do Rio
de Janeiro, a respeito de haver assistido
a Antônio Torres, tenente coronel das
tropas espanholas de Buenos Aires, com
o soldo do mesmo posto em virtude da
portaria do vice-rei Conde da Cunha, c
imi a cópia que se acusa.

!!). O provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Fran-
cisco Cordovil ele Siqueira e Melo, representou a Vossa
Majestade, por este Conselho, cm carta de 20 de julho do
ano próximo passado, que o Conde da Cunha, sendo vice-
rei do Estado do Brasil, lhe ordenara pela Portaria cuja

cópia remetia, mandando assistir com o soldo de Tenente
Coronel a Antônio Torres, tenente coronel das tropas es-

panholas da guarnição de Buenos Aires, por se haver refu-

giado na cidade do Rio de Janeiro, e não duvidara ao seu

cumprimento, por lhe parecer não seria esta despesa repre-
sentada por Vossa Majestade, que mandaria o que fosse
servido.

F sendo ouvido sobre a referida conta o procurador da

Fazenda, respondeu que se fizesse justiça.
O que sendo visto. Ao Conselho parece que eleve cons-

lar na presença ele Vossa Majestade para que sendo ser-
vido mande aprovar esta despesa.

Lisboa, 12 de abril de 1768. Bacalhau. Gouvea. Castelo
Branco.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da aAjuda, 6 de maio de
1768. Com a rubrica de Sua Majestade.

O provedor da Fazenda Real do Rio
de Janeiro dá conta a Sua Majestade de
haver assistido com sessenta réis por
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dia a dezesseis espanhóis e quatro ín-
dios desertores, na conformidade da
portaria, que. lhe passou o vice-rei Conde
da Cunha, e vai a copia que se acusa.

50. Em carta de 30 de julho do ano passado, expôs a Vossa
Majestade, por êste Conselho, o provedor da Fazenda Real
do Rio de Janeiro, Francisco Cordovil de Siqueira e Melo,
cpie pela Portaria, cuja cópia remetia, lhe ordenara o conde
da Cunha, sendo vice-rei do Estado do Brasil, mandando
assistir com sessenta réis por dia a dezesseis espanhóis,
quatro índios desertores, vindos do continente do Rio Grande
e não duvidara a esta despesa por lhe parecer justa, e que
Vossa Majestade a não desaprovaria.

A cópia da Portaria mencionada na referida conta sobe
com esta à presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu
que se fizesse justiça.

O cpie visto ao Conselho parece que deve pôr na pre-
sen ca de Vossa Majestade esta conta, para que sendo ser-
vido mande aprovar esta despesa.

Lisboa, 12 de abril de 1768. Bacalhau. Gouvea. Castelo
Branco.

Resolução

Como parece. Nossa Senhora da Ajuda, 6 de maio de
1768. Com a rubrica de Sua Majestade.

Sobre a conta que deu o Conde da
Cunha, sendo vice-rei do Estado do Bra-
sil, em que pedia a Sua Majestade que
no caso de ser preciso conservar a José
Fernandes Pinto Alpoim na graduação
dos postos que o dito senhor houve por
bem conferir-lhe, se lhe verificassem
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estes de forma que não fosse com exer-

cício ao pé dele vice-rei pelas razões

que expunha.

51 O Conde da Cunha, vice-rei e capitão general de mar

e terra do Estado do Brasil representou a Vossa Majestade,

por este Conselho, em carta de 17 de setembro de 1705,

„ 0 brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, sendo um

dos governadores interinos por falecimento do conde de

Bobadela, concedera com os seus colegas licença por tempo

de um ano a seu filho José Fernandes Pinto Alpoim, ca-

nitão no seu Regimento de Artilharia, para vir a este Remo

buscar uma irmã deste por tè-la ajustada José Ribeiro,

e que partira aquele capitão para esla cidade cm março

de 1763 e não lendo nenhum embaraço para ir dentro do

tempo limitado de um ano, que seu pai e os mais gover-

nadores liu- tinham dado êle o não quisera lazer senão na

ocasião da frota, cpie chegara à cidade do Rio de Janeiro

om o ano de 1765, em que tivera a demora de dois anos

e três meses, que pela esquadra do porto podia este ofi-

ciai ir com comodidade, pois que sua irmã assistia na

província d'Enlre Honro e Minho, e por outras embarcações

que desta cidade foram para àquele do Rio de Janeiro,

havia um ano, porem, não só se demorara sem causa, como

ficara dito, mas também não quisera reformar a licença,

pois que podia fazer esta súplica a Vossa Majestade, como

devia, por este Conselho ou imediatamente à real pessoa,
mas só lhe quisera pedir a confirmação da patente de aju-

dante de ordens do governo, que o conde de Bobadela lhe

tinha dado o (pie conseguira, c apresentaiido-se-lhe com

esta a não mandara cumprir, assim porque êsle oficial

tem legítima nota de baixa, por exceder mais de um ano

a licença que o governo lhe dera (sem ter poder para assim

fazer) como também porque lhe não convmha ter por ofi-

ciai das suas ordens e ao pé de si um moço pouco capaz

deste emprego, que o afeto e a amizade que o conde de

Bobadela tivera sempre à família de Alpoim fora a única
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causa que houvera para os graduar como se viu, e porque
este e seus filhos lhe pagaram os benefícios que lhes fizera
tão mal como era notório, lhe parecia que juntamente o
pode Vossa Majestade livrar de sofrer as grosserias e im-
prudências daquele oficial provido no posio de ajudante,
no qual também por ser muilo moço resultariam mais as
suas paixões c porque desejava lodo o motivo que pudesse
causar alguma história menos decente ao autorizado lugar
em que Vossa Majesladc fora servido por sua real grandeza
pò-lo, pedia a Vossa Majestade que no caso de ser preciso
advertir àquele moço a graduação do-: postos (pie Vossa
Majestade houve por bem de lhe dar, que êsles se verifi-
cassem de que não fôsse com excreieio ao pé dele vice-rei,
pois que ou fosse como capitão ou como ajudante, nunca
ao real serviço seria útil o admitir-se nele (piem sem obe-
diência c sem préstimo se queria conservar nos postos para
os desfrutar insensivelmente: o que não obstante executaria
neste particular assim como cm todos o que Vossa Majes-
tade lhe ordenasse.

Sôbre esta conta foi ouvido o procurador da Fazenda,
e disse que se fizesse justiça.

0 que sendo visto, ao Conselho parece que vistos os
motivos bem ponderados pelo vice-rei nesta conta está nos
lermos de Vossa Majestade haver por boa a baixa, ou
não se confirmar a patente de ajudante das ordens.

Lisboa, 13 de abril de 1768. Bacalhau. Rangel. Bar-
baiano. Gouvea.

Sôbre a conta que deram a Sua
Majestade os oficiais da Câmara da ei-
dade do Rio de Janeiro, em que pedem
que atendendo ao prejuízo que alegam
pela mudança da casa do açougue, feita
pela Real Fazenda, se lhe faça mercê
mandar que ou a casa antiga se lhe
restitua, ou se lhe mande dar outra
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52.

mais aceada e paga por conta da

mesma Real Fazenda, e vão os do-

cumentos que se acusam.

Os oficiais da Câmara da cidade do Rio de Janeiro,

cm carta de 20 de setembro de 1792 deram conta a Vossa

Majestade, por este Conselho, em que diziam que pela

cópia do termo que a Vossa Majestade remetiam em cum-

primento da real ordem que Vossa Majestade fora servido

enviar ao governador e capilão general daquela capitania,

de que lambem vinha cópia junta com a presente, no dia

30 de julho do ano passado, tora aquele Senado o governa-

dor e capilão general Gomes Freire de Andrade, e estando

presente o juiz pela lei e mais vereadores da Câmara, nela

mandara ler a ordem de Vossa Majestade em que lhe orde-

nara tomasse uma casa, não a havendo nos próprios da

Fazenda Real, para servir de Relação e assentara que

nenhuma era mais capaz que a Casa da Câmara daquela

cidade, e logo Iodos juntos foram ver um quarto das casas

novas que na mesma praça fazia o doutor juiz de órfãos,

Antônio Teles de Menezes, c ordenara que se J

pela Fazenda 1 para nela se fazerem vereaçao

aos oficiais do Senado.
One chegara a nova Relação c fizera a dita mudança

e como o açougue público era por baixo das casas do Senado

da Câmara, e nele estavam todos os talhos mandara logo

o chanceler da Relação uma ordem para que despejassem, e

pela mesma Fazenda Real se mandara lomar um armazém

muito velho e indigno para aquele efeito, onde atualmente

ficaram os marchantes com os seus talhos, não sem des-

cômodo de todo aquele povo, por ficar desviado, e nele

se não poder cortar sem todo receio.

Que a conveniência que fazia aquele Senado de estar

o dilo açougue debaixo da Casa da Câmara consistia em

que cada marchante de cada rês que matasse era obrigado

a dar seis vinténs por cada cabeça e aquela cobrança se

arrematava todos os anos com o título de renda das cabe-

ças, sendo uma das ] atualmente 1
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para ajuda das suas despesas, que eram grandes, sendo as
ditas rendas pouco avultadas, e como pela causa da nova
mudança poderia ter diminuição a dita tenda a punham
na real presença de Vossa Majestade para que se servisse
ordenar ao tribunal da Fazenda Real desse casa suficiente
aos ditos marchantes, onde com toda a limpeza estivessem
sem diminuição as rendas do Senado e que aquela casa fosse

paga pelo mesmo tribunal da dita Fazenda Real, visto man-
dar a Relação fechar a própria que era da dita Câmara.
ou que a antiga se restituisse, e se mudassem outra vez os
talhos para ela, porque estes não faziam impedimento ai-

gum ao despacho do dilo tribunal, e escusara a Fazenda
Real de Vossa Majestade ter aquele gasto despreciso.

Com a referida conta foram remetidos documentos que
sobem com esta às reais mãos de Vossa Majestade.

E dando-se por ordem expedida em 7 de abril de 1766
ao governador e capitão general informasse com o seu

parecer, ouvindo o procurador da Fazenda c chanceler da
Relação satisfez em carta de 23 de janeiro de 1767, dizendo

que pelas informações inclusas se via que o provedor da
Fazenda era de contrário parecer ao do chanceler, e que
êste com razão se persuadia que pela Real Fazenda de Vossa
Majestade se devia mandar fazer nova casa a proporção
da antiga, pois que em prejuízo da Câmara se lhes tomara
a que tinham por baixo da Casa da Relação, e se achava
hoje repartida em duas grandes salas que serviam uma
delas para as audiências dos ouvidores do civel c do crime,

c outra para as do juiz de fora, pelo que lhe parecia pela
Real Fazenda de Vossa Majestade se mandasse dar em cada
um ano noventa e seis mil réis à Câmara daquela cidade

para com aquela quantia satisfazer a renda que pagava
pela casa que servia de açougue, pois que era a mesma

que alugaram a Antônio da Fonseca e Vasconcelos, como

se via da certidão que juntara.
E que assim também lhe parecia se devia restituir à

mesma Câmara tudo quanto pelo dito armazém tinha pago
desde o ano de 1754 até o presente.
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Porém, que êle governador pela Secretaria dc Estado

tinha feito uma representação a Vossa Majestade para que
se mandasse a- Relação para a casa em que presentemente
assistia, restituindo-se à Câmara a que ocupava por cima

das cadeias, (pie no caso (pie Vossa Majestade fosse servido

mandar-lhe (pie assim o praticasse naquele mesmo palácio,
e junto a casa (pie se destinar para a Relação se poderiam
também dar duas casas muito mais decentes para as audiên-

cias dos ouvidores, e juizes de tora e evitar-sc por êste modo a

despesa anual de vinte e seis mil réis, como também o pa-

gamento do (pie a Câmara tinha vencido, porque com as

benfeitorias, e reparos que se fizeram às mesmas casas,

superabundantemente lhe ficará satisfeita toda a quantia
que podia pretender pelos aluguéis que linha satisfeito da
casa (pie ocupava para açougue.

As informações apontadas pelo vice-rei e capitão ge-
neral acima referidas sobem com esta à real presença dc
Vossa Majestade.

E, mandando-se juntar os mais papéis, e repetir vista
ao procurador da Fazenda, respondeu que como êste ne-

gócio, pela conla (pie o conde vice-rei deu a Vossa Majestade

pela Secretaria de Estado, se achava afeto a Vossa Ma-

jestade, se devia esperar sua real resolução.

E sendo também ouvido o procurador da Coroa disse

que se podia fazer presente a Vossa Majestade, para fazer
cessar esla questão diferindo representação do vice-rei.

O (pie sendo visto, ao Conselho parece o mesmo que
ao procurador da Coroa.

Lisboa, 12 de abril de 1768. Bacalhau. Rangel. Bar-
barino. Gouvêa. Castelo Branco.

Resolução

O Conselho torne a consultar, quanto lem a Câmara de
renda anual, c qual a despesa que faz também anualmente.

Nossa Senhora da Ajuda, 10 de março de 1768. Com
a rubrica de Sua Majestade.
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Sobre as relações em que imporia
o gosto que se fêz na provedoria da Fa-
zenda Real do Rio de Janeiro com a
nau de guerra Nossa Senhora dos Pra-
zeres de que era comandante Manuel de
Mendonça e Silva, e vão as mesmas
relações.

53. Em 5 dt) corrente mês e ano vieram a este Conselho
as relações inclusas de tpie importou o gasto tpie se tez na

provedoria da Fazenda Beal tio Bio tle Janeiro tom a nau
tle guerra Nossa Senhora dos Prazeres, tle tpie era cornara
dante Manuel de Menezes e Silva.

Juntando-se o lembrete tia consulta que se fêz sobre
a arribada à Balda e declarando-se que não viera conta
cora estas relações se tlcu vista das mesmas ao procurador
da Fazenda, o qual disse tpie se devia pôr na real pre-
sença tle Vossa Majestade, assim como se pôs já a conta que
sobre o pertencente às despesas que esta mesma nau fêz
na Bahia, deu o procurador que era tia Fazenda nesta

cidade.
O que visto ao Conselho parece o mesmo que ao pro-

curador da Fazenda.
Lisboa, 11 de setembro tle 1770. Conde copeiro-mor.

Rangel. Garcia. Castelo Branco. Andrade. Pereira.

Resolução

Está bem. Nossa Senhora da Ajuda, era 25 de julho
de 1771. Com a rubrica de Sua Majestade,

Sobre a conta que deu o desembar-

gador Francisco José Brandão, servindo
de provedor da Fazenda Real do Rio de

Janeiro, a respeito da despesa que fêz
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no porto daquela cidade eom a nau de
guerra Nossa Senhora de Belém, da qual
era comandante Bernardo Ramires Es-
quirel, e vão as relações que se acusam.

54. O desembargador Francisco José Brandão, que serve dc

provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, representa
a Vossa Majestade, por esle Conselho, em carta de 30 dc
dezembro do ano próximo passado, que a nau Nossa Se-
nhora de Belém de (pie era comandante Bernardo Bamires
EJsquirel, fizera no porto daquela cidade eom a aprovação
da junta das fragatas, a despesa que constava das relações
(pie tinha a honra de pôr na presença de Vossa Majestade,
as quais sobem com esta inclusos.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, respondeu

que se Fizesse justiça.
Ao Conselho parece pôr esta conta na real presença

dc Vossa Majestade para à vista dela servir determinar o
([lie ior mais do seu real agrado.

Lisboa, 7 de maio de 5771 . Conde da Cunha, Presidente.
Bangel. Barbarino. Gouvêa. Andrade. Pereira.

Resolução

Eslá bem. Nossa Senhora da Ajuda, cm 15 dc
dc 1771. Com a rubrica dc Sua .Majestade.

junho

Sobre a conta que dá o intendente
geral do ouro do Rio de Janeiro a
respeito do que. renderam as casas da
fundição das Minas Gerais, Goiás e São
Felix no ano presente de 1772 c da falta
que houve para se completar a quota
das cem arrobas que os povos das Mi-
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nas Gerais ofereceram anualmente, e
vai o mapa que se acusa.

55. O desembargador José Maurício da Cama e Frei Ias,
intendente geral do ouro do Rio de Janeiro, em caria de
25 de março do corrente ano dá conta a Nossa Majestade
por êste Conselho, cm que diz que pelo mapa incluso seria
presente a Vossa Majestade lodo o rendimento das casas da
fundição das Minas Gerais, Goiás e São Felix, em o ano
presente de 1772 que do sobredito mapa se manifesta a
falia que houve para se completar a quota das cem arrobas,
que os povos das Minas Gerais ofereceram anualmente, que
lambem se achava separadamente denotado o produto do
ouro vindo das minas novas, Castelo, Pernaguá e São Paulo.

O mapa de que se faz menção na mencionada conta
sobe com esta à presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda disse que
se fizesse justiça. 0 que sendo visto ao Conselho parece
pôr na presença de Vossa Majestade esla conta e mapa
junto para constar a Vossa Majestade o conteúdo nela.

Lisboa, 14 de julho de 1772. Bacalhau. Rangel. Gouvea.
Castelo Branco. Andrade. Vaz Pereira. Brandão.

O desembargador provedor da Fa-
zenda do Rio de Janeiro, Francisco
Brandão, põe na presença de Sua Ma-
jestade a relação de toda a despesa que
por aquela provedoria fêz no porto
daquela cidade a fragata Nossa Senhora
da Graça, de que é comandante José
Sanches de Brito, e a relação que se.
acusa.

56. O desembargador provedor da Fazenda Real do Rio de

Janeiro, Francisco José Brandão, em carta de 23 de março
do corrente ano, dá conta a Vossa Majestade, por êste Con-
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selho, dizendo tem a honra de pôr na presença de Vossa
Majestade a relação de toda a despesa que por aquela Pro-
vedoria fêz no porto daquela cidade a fragata Nossa Se-
nhora da Graça, de que é comandante José Sanches de Brito.

A relação mencionada sobe à real presença de Vossa
Majestade.

Deu-se vista ao procurador da Fazenda, que disse se
fizesse justiça.

Ao Conselho parece pôr na presença de Vossa Majes-
tade esta conta e relação das despesas, para à vista delas
determinar Vossa Majestade o que fôr mais do seu real
agrado.

Lisboa, 2(1 de julho de 1772. Bacalhau. Rangel. Gou-
vca. Castelo Branco. Vaz Pereira. Brandão.

Sobre a conta que deu o desembar-
gador juiz da Coroa da Relação do Rio
de Janeiro, Manuel Francisco da Silva
e Veiga, pondo na real presença de
Sua Majestade as certidões das senten-
ças de dois réus culpados em extravios,
para a mesma senhora determinar o
que fôr servido.

57. 0 desembargador juiz da Coroa da Relação do Rio de
Janeiro, Manuel Francisco da Silva, em carta (íc 21 de junhode 1770, deu conta a Vossa Majestade, em que disse queconformando-se com as expressas ordens de Vossa Majes-
tade, punha na sua real presença as duas certidões inclusas
das sentenças dos dois réus culpados em extravio; um que se
achava julgado desde o tempo do seu antecessor, e con-
firmada a sentença do intendente daquela cidade, e como
se não havia dado ainda conta a Vossa Majestade, com de-
trimento gravíssimo do réu e da justiça, que necessita de
exemplos naquele país, o obrigara o zelo e a sua obrigação
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a trazer a presença de Vossa Majestade o que foi resoluto
para à vista dele determinar o que tosse servido.

Que estando servindo de juiz da Coroa, pelo faleci-
mento do desembargador José Leandro de Gusmão e Vas-
concelos, se sentenciou a outro réu Bento Coelho Ramos,
confirmando-se a sentença de condenação, que trazia da
mtendência do Serro Frio, que Vossa Majestade como Rai-
nha c Senhora à vista de uma e outra certidão, que sobe
com esta à sua real presença, daria sobre isto as suas reais
providências, que êle só devia executar.

E sendo vista neste Conselho a dita conta se mandou
por despacho de 10 de outubro de 1770 dar visla ao pro-
curador da Fazenda, cpie respondeu se fizesse justiça.

Por despacho de 23 do dito mes e ano mandou o Con-
lho dar visla ao procurador da Coroa.

E remetendo-se esta conta à Secretaria pelo juiz do
Crime e da ] bairro de Santa Catarina com outros
papéis que se acharam em resguardo em casa do desem-
bargador João Fernandes de Oliveira, por despacho de
21 de julho do presente ano, ordenou o Conselho houvesse
visla ao procurador da Fazenda atual, cpie respondeu di-
zendo se fizesse justiça.

O que tudo visto ao Conselho parece que as sentenças
destes réus foram justamente proferidas, visto a gravidade
da culpa do extravio dos documentos que deles consta le-
rem cometido, mas suposto o dilatado tempo de prisão que
os mesmos réus têm suportado, sendo um sentenciado em
vinte e cinco de março do ano de 1767. e outro em 23 de
julho do mesmo ano, ser conforme a mais segura opinião
dos doutores que os anos de prisão depois de proferida a
sentença se descontam nos degredos, e visto também o real
indulto de Vossa Majestade, de que nos termos referidos
eles se fazem merecedores por mera sraça, que toda de-
pende da resolução de Vossa Majestade, que Vossa Majes-
tade seja servida por efeito da sua piedade e real grandeza
exercê-la com os sobreditos réus absolvendo-os do degredo,
comutada assim nos anos de prisão que tem tido, e somente

1
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ordenando Vossa Majestade que saiam daquele governo c
sua jurisdição para não poderem ao menos voltar (levan-
do-sc a esse fim o preciso termo) digo, lavrando-se para
esse fim o preciso termo, com a cominação ele se executar
apenas pelas sentenças impostas no caso de transgressão.

Lisboa, 29 de setembro de 1778. Conde de Vila Flor.
Luiz Diogo Lobo da Silva. Diogo Rangel de Almeida Cas-
leio Branco. Miguel Serrão Diniz. José Carvalho ele An-
elrade. João Batista Vaz Pereira. Manuel Saldanha da
Gama.

Resolução

Como parece. Palácio de Queluz, 21 de julho ele 1779.
Com a rubrica de Sun Majestade.

Sobre a representação que fêz João
Batista da Costa, capitão-mor da aldeia
de S. Bernarbé do distrito do Rio de
Janeiro, a respeito das grandes violên-
cias e injustiças que têm obrado os
diretores daquela aldeia c pede a Sua
Majestade se digne por piedade de dar
as providências necessárias para deixa-
rem de continuar e/s opressões em que
estão vivendo os pobres indo às mes-
mas aldeias. E vão os documentos que
se acusam.

58. João Batisla da Costa, capitão-mor da aldeia de São
Bernarbé, hoje denominada Vila Nova de São José Del-Rei,
do distrito do Rio de Janeiro, na representação que dirigiu
a Vossa Majestade por este Conselbo em carta de 6 de junho
do ano próximo passado, a qual sobe por cópia à real pre-
sença de Vossa Majestade com os documentos que acom-
panham, dá conta das grandes violências, flagelos, e injus-
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liças epie têm obrado os dois diretores que foram daquela
aldeia, Fcliciano, Manuel Henriques, c pede a Vossa Ma-
jestade se digne dar as providencias necessárias para dei-
xarem de continuar as opressões cm que estão vivendo os
índios moradores na mesma aldeia.

Foi ouvido o desembargador da Fazenda sobre o dedu-
zido na sobredita representação e disse que esta conta era
bem digna de atenção e de Vossa Majestade dar uma eficaz
providência cm uni ponto em (pie se interessa a religião
é de grande interesse do Estado e toda a humanidade.

Que as violências, as injustiças e desordens, o despo-
tismo e tirania e injusta escravidão dos Índios linha des-
povoado a América portuguesa e tinha fcilo com que cm
lugar dc um vasto e opulento domínio, cheio dc vassalos
úteis c convenientes, esteja Vossa Majestade possuindo cam-
pos vastíssimos e desertos e de nenhum préstimo.

Que desde a descoberta do Brasil, até agora, se tinham
promulgado leis a coibir esta desordem, mas todas tinham
inutilizado a pouca observância e a falta dc castigo severo
c exemplar nos seus transgressores.

Que estes de ordinário eram os mesmos encarrcaados
da execução que a sua cobiça, o grande interesse que resul-
lava da vexação dos índios e de se fazerem senhores de
todo o seu trabalho e de todos os seus bens os fazia vexar,
e levar a pressão ao último ponto e condição miserável dês-
les povos pobríssimos, abatidos a mais ínfima condição, e
por natureza tímidos sumamente, faziam com que não
chegassem as suas vozes, c os seus clamores aonde pudes-
sem ser ouvidos e atendidos e como a queixa se seguia em
castigo horroroso não se atreviam estes iníelizes a buscar
em lugar de remédio e aumento da sua desgraça que os
governadores já costumados a um habitual descuido sobre
esta matéria não vigiavam a seu respeito como deviam, e
como escolhiam aquelas pessoas que julgavam bem, po-
rém, as experiências e os efeitos deviam tê-los desenganado
e uma vez que chegaram ao trono as humildes vozes destes
miseráveis, convinha que Vossa Majestade fizesse conhecer
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bem quanto atendia a êslcs desgraçados vassalos, quanto
os patrocinara os desejara favorecer e atrair, e os fizesse
conceber uma idéia justa e firme de que as suas leis se
haviam de observar, que êlcs haviam de viver seguros
debaixo da proteção real e que com inteira confiança po-
diam recorrer a ela na certeza de serem atendidos.

Que em atenção ao referido, dizendo individualmente
sobre o negócio de que se trata requerimento, que quando
cm lodo não fosse certo, êle o tinha por muito verossímil
lhe parecia se devia passai- ordem ao vice-rei do Estado,

para (pie por ministro de inteira confiança, mandasse de-
vassar dos excessos de (pie neste papel se acusavam os dois
diretores desta aldeia, e que achando-os culpados nele os
fizesse sentenciar em Relação, conforme merecem os seus
delitos e restituir pelos seus bens o que furtaram aos índios,
ou à Fazenda Real, distribuindo-se o que tocar aos índios
em comum, em o que fôr necessário ao reparo em o que
fôr necessário na sua aldeia, c aumento da sua lavoura,
e em particular aos que foram gravados, e que sc forem
culpados alguns (pie estejam neste Reino, deve com conta
sua remeter a culpa ao Conselho.

Que achando (pie os diretores não convém nesta c nas
mais aldeias como tem por certo, tendo visto as queixas
que se fazem dos do Pará e Maranhão, abula êste pernicioso
oficial criado em bem e convertido sempre em dano dos
índios, e que êle vice-rei estabeleça modo e forma do go-
vêrno da dila aldeia, à vista do que no tempo passado servia
para o seu aumento ou para a sua ruína, e que pela sua
justiça e conhecida prudência, regule tudo de tal forma que
não só sirva a restituir esta aldeia a sua fortuna, mas anime,
console c favoreça aos índios de sorte que eles possam dar
notícias aos que ainda estão ausentes e bárbaros para se
virem unir em vida civil, e conhecerem as conveniências
que dela lhes resulta, tendo sempre em vista êste importante
ponto de civilização dos índios, e da utilidade que dela
pode resultar, c que tanto tem havido que se houver algum
dos desta aldeia que esteja violento fora dela, e trazido por

1
i
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força e como escravo se devia restituir a sua liberdade e
favorecê-lo.

Que se este capitão-mor tiver procedido como diz e se
lhe tem feito os procedimentos de que se queixa, seria justo
reparar-lhos pelo modo possível, dando-se-lhe autoridade
e fazendo-o conservar no respeito que se lhe deve, e èle
podia usar das ações que lhe tocavam contra os que d
danificaram.

Que se devia ornar a igreja e dar-se-lhe os paramentos
e alfaias de que necessitar, e ordenar-se que nela se façam
as festas costumadas, e solenizem aqueles dias que a igreja
tem destinados a recordação dos mistérios mais sagrados
da nossa religião, e devendo estes intimar-se mais aos po-
vos que apenas sabem do gentilismo, era sumamente estra-
nhável em lugar disto pô-los cm esquecimento devendo ser
um dos grandes cuidados de que governam os índios fazê-los
bons cristãos sem o que não seriam bons vassalos.

Que em tudo o mais se devia encarregar este negócio
ao vice-rei para dar as providências que julgar mais úteis,
participando em carta sua tudo o que obrar nesta
matéria.

E sendo tudo visto, ao Conselho parece o mesmo que
ao procurador da Fazenda.

Lisboa, 22 de fevereiro de 1780.
Conde da Cunha, presidente. Luiz Diogo Lobo da Silva.

Diogo Rangel de Almeida Castelo Branco. João Alberto de
Castelo Branco. Miguel Serrão Diniz. José Carvalho de
Andrade. João Batista Vaz Pereira. Manuel de Saldanha
da Gama. Tomaz Robim de Barros Barreto.

Sobre a conta que deu a Sua Majes-
tade o chanceler da Relação do Rio de
Janeiro do lugar que nos alas públicos
de beija-mão tomaram os ministros da-
quela Relação, e da posse em que se
conservaram até qne foram interrom-
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pidos pelos marechais de campo José
Raimundo Chicharro e Jaques Funkes
e o coronel Manuel Nunes Teixeira
Henriques da Silva, depois que estes se
recolheram da campanha do sul, pe-
dindo à mesma senhora mande decla-
rar o lugar que devem ocupar aqueles
ministros e chanceler nos atos públicos
de beija-mão para se por termo a
controvérsia. E vão as cópias que se
acusam.

,r>9. Por esle Conselho representa a Vossa Majestade o chan-
celer da Relação do Rio de Janeiro, em carta de 18 de julho
do ano próximo passado, dizendo que tendo a honra de
entrar a servir a Vossa Majestade no lugar de chanceler
daquela Relação em A de junho de 1776, achara que os mi-
nistrosdela em os atos públicos de beija-mão tomavam lugar
à mão direita do vice-rei do Estado, ficando os militares à
mão esquerda deste, em cuja posse conservaram até que
fora interrompida pelos marechais de campo José Raimundo
Chicharro c Jaques Funkes, aos quais se agregara o coronel
Manuel Nunes Teixeira Henriques da Silva, e existe depois

que se recolheram da campanha do sul, do que se seguira
não fazerem dali em diante corpo de Relação os ditos mi-
nistros, tomando uns lugar da mesma parte abaixo dos mes-
mos militares, e outros os tomaram da outra parte, to-
mando-o êle na parte inferior da sala do docel, olhando para
êste junto aos prelados das religiões para assim conservai
o seu direito.

Que a Relação da cidade da Bahia tem em semelhantes
atos lugar à mão direita do governador e capitão general
dela, o que se mostrava pela cópia que vinha marcada com
número primeiro, por êle assinada, a qual fora extraída
de uma memória que contem os estilos da mesma Relação,
para instrução daquela sobredita cidade, mandada criar da
mesma forma que aquela o fora, como se fazia certo pela
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cópia da Carta Regia que vinha por êle assinada, debaixo
do número segundo, e se depreende do regimento para o
estabelecimento dela feito em 13 de outubro de 1751, termos
em que o referido estilo se devia praticar desde a sua cria-
cão, sendo certo em direito (pie o costume é muito atendível

para a precedência, cuja causa é grave e contem prejuízo e
consideração, sendo permitido aos ministros de justiça ain-
nliar as suas prerrogativas e defendê-las o que é concedido

por direito natural.
Que as precedências dependem da real vontade e dis-

posição ele Vossa Majestade, pelo que lhe pareceu pôr o
referido na real presença de Vossa Majestade, para se dignar
de mandar declarar o lugar que elevem tomar os expies-
sados ministros e chanceler nos mencionados atos públicos
de beija-mão, e assim se pôr termo a controvérsia.

Que Vossa Majestade mandaria o (pie fosse servido.
As cópias ele que faz menção em sua conta o dito chan-

celer sobem com esta à real presença de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, por des-

pacho de 19 de novembro do ano passado, respondeu di-
zendo que parece Vossa Majestade será servido ordenar (pie
a Relação do Rio de Janeiro se conserve na posse de tomar
o luear da mão direita elo vice-rei nos dias de audiência,

porque assim se diz se pratica na Bahia, c esta era a pra-
tiea em que esteve até o presente, e que parecia se devia

ordenar ao vice-rei que assim o faça praticar sem permitir

que militar algum tome êste lugar, seja da graduação que
fôr, porque posto que não seja vulgar não duvide estes

tê-lo separado e distinto da roda dos militares.

0 procurador da Coroa, sendo ouvido, disse que o

Senado da Suplicação era o mais antigo tribunal c o maior

da justiça destes Reinos, ordenação livro 1.°, título 1.° em

princípio, que nele costumavam ser supremos presidentes
os augustos senhores reis desta monarquia cpie pessoalmente
assistiam ao despacho, e por esta causa se lançaram nele os

acórdãos; principiando-se — acordei — como decisões regias

nas questões que na presença de Vossa Majestade se resol-



1
— 94 —

viam a pluralidade de votos, sendo o que se vencia autorizado

pela regia aprovação com a qual ficava sendo como real
resolução do mesmo soberano, que depois que os senhores
deste lusitano império se viram mais ocupados pela exten-
são das conquistas e pela multiplicidade dc negócios, subs-
ti tu iram os regedores das justiças, elegendo para o serem
as pessoas de maior graduação, como um duque parente,
e um cardeal da principal nobreza, para que fizessem as
suas vezes, mas era representativamente como se estivesse

presidindo a mesma Majestade.

Que as Relações do porto de Goa, da Bahia e do Rio,
ainda que sejam inferiores c subordinadas aos tribunais da
justiça sob-rogados e como tais participantes da natureza
e qualidades do Supremo Tribunal da Suplicação que
representam.

Que se pela distância não autoriza pessoalmente com a
presidência o supremo senhor da monarquia, conserva nelas
debaixo de docel o seu retrato, tendo aos pés dele a sede do
regedor, figurando èslc a siia real pessoa.

Que suposto esta graduação e universal opinião sem
dúvida alguma, como podia ser admissível que no ato pú-
blico figurativo do real beija-mào, nos dias dos anos das
pessoas reais, feito pelo vice-rei do Estado do Brasil, assis-
tindo em corpo da Relação o Senado que lá faz as vezes
de Supremo Tribunal da Justiça, não esteja no melhor lu-
gar e imediato ao seu regedor, lugar-tenente da Majestade
que nos domina, principalmente havendo posse inveterada e
longeva pela diuturnidade desde que assim foi estabelecido,
talvez para se fazei- nas conquistas mais respeitáveis a dita
corporação de magistrados.

Que a Relação do Rio cm tudo e por tudo erecta ad
instar da antiga Relação da Bahia, que fora criada havia
séculos para figurar o antiguíssimo e Supremo Tribunal
da Justiça, estabelecido em Lisboa pelos augustos senhores
predecessores dc Vossa Majestade e o primeiro tribunal
que houve.
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Que se admira como se admitiu o enxerto de militares
(pie aspiraram c puseram em execução a interrupção da
posse imemorial, adquirida pelo mesmo congresso de sena-
dores, tendo origem da que foi adquirida e manutenida
pela da Bahia da qual examinou a do Rio.

Que no tempo em (pie houvera na Bahia o Tribunal
da Junta da Arrecadação da Fazenda Real, composto dos
três conselheiros Antônio de Azevedo Coutinho, Manuel
Estevão dc Almeida Vasconcelos Barberino e José Mascare-
nhas Pacheco Pereira, houvera uma idêntica questão sobre
preferir ou ser preferido o corpo da Relação na ordem da
positura em semelhantes funções de anos e dias, de concurso
da nobreza à imitação da corte, c fora constante que se su-
cedera o ouvido a favor da Relação, para que os ministros
da mesma estivessem incorporados imediatamente ao lado
direito do regedor vice-rei.

Que se foi resolução deste régio Conselho nele se acharia
a realidade da determinação, e que neste tribunal havia
quem podia lembrar qual tora a este respeito o real beija-
mão, não é ato militar, mas sim um concurso da nobreza

que vai fazer corte a quem faz as vezes de Vossa Majes-
lado, que não deve haver preferência de lugares para as
pessoas dc graduação considerada cada uma delas singu-
larmente, e não em corpo universal.

Que os ministros da Relação estavam na posse dc se

porem na forma de tribunal à mão direita c imediatamente
ao seu presidente, que não deviam ser espoliados por cada
um dos militares, fosse qual fosse a graduação do posto.

Que se o dito Tribunal da Fazenda, com posto de con-
selheiros não foi anteposto ao da Justiça da cidade da Ha-
hia, então capital do Estado do Brasil, no tempo do vice-
reinado de Dom Marcos de Noronha, conde dos Arcos, que
então governava o Estado, com que razão e justiça quer
cada um dos marechais de campo e dos coronéis preferir
ao Corpo da Relação, sendo feita esta ação com ciência e
conhecimento pleno da posse, com ânimo deliberado e pre-
meditado para desapossar e aniquilar, exaltando-se o res-



96 —

peitável corpo figurativo do principal, que tinha a honra
de ter por cabeça a mesma real pessoa do soberano que
lhe presidia.

Que nas cortes gerais c o Senado da Suplicação o único
tribunal (pie se forma em corpo de precedência imediato e

junto ao trono da Majestade.

Que nenhum outro tribunal, ou seja do Conselho de
Estado, ou de Guerra, ou do Dcsemhargo do Paço, tinha

precedência, nem se formava em corpo de tribunal.

Que os desembargadores do paço se agregam ao Senado
da Suplicação como ministros que saíram dele, e que assim
o expedia Souza de Machado na decisão 102 n.° 11 e seguin-
tes, onde dá excelentes razões da merecida primazia do
supremo e mais antigo tribunal da justiça.

O que tudo visto, ao Conselho parece o mesmo que aos

procuradores régios por ser a preferencia da Relação na
cidade da Bahia sempre praticada em semelhantes atos.
como presenciaram, além dos dois chanceleres que foram
da mesma Relação, outros que se acham neste Conselho,
e estiveram naquela cidade.

Ao conselheiro Luiz Diogo Lobo da Silva parece carecei-
nesta matéria ser enviado o vice-rei para êle interpor o seu
parecer.

Ao conselheiro Conde de Vila Flor parece que esta quês-
tão é desnecessária, porque naquela ocasião epie só repre-
senta um obséquio em forma de audiência se faz imprópria
a assistência da Relação em parede, com preferência d'
lugares, ainda não são necessários.

Lisboa, 15 de fevereiro de 1782.
Conde de Vila Flor. Luiz Diogo Lobo da Silva. Diogo

Rangel de. Almeida Castelo Branco. Manuel Esteves de
Almeida Barbarino. Miguel Serrão Diniz. José Carvalho
de Andrade. João Batista Vaz Pereira.
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Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordeno sobre o requerimento de Joa-
quim Antônio de Melo, capitão de
cavalos reformado do Regimento de Ca-
vaiaria de Évora, de (jne é brigadeiro
Dom José da Cosia, em que pede à
mesma senhora Aliará de Mercê para
poder nomear serventuário no oficio de
meirinho do campe- da cidade do Rio
de Janeiro, de que é proprietário en-
cariado para melhor poder alimentar-se
a duas irmãs donzelas.

60. Senhora. Por aviso do secretário de Estado Martinho
de Melo e Castro, de 12 de abril do presente ano, dirigido
ao Conde da Cunha, presidente dêste Conselho, foi Vossa
Majestade servido ordenar que vendo-se nele a petição in-
elusa, e papéis a ela juntos de petição inclusa de Joaquim
Antônio de Melo, capitão de cavalos reformado do Regi-

mento ele Cavalaria ele Évora de que é brigadeiro Dom José

da Costa, se lhe consultasse o ejue parece, na (piai disse que
Vossa Majestade fora servido fazer-lhe mercê do ofício ele

meirinho de campo da cidade elo Rio de Janeiro, que tinha

sido de seus pais e avós, ele que se lhe tinha passado a

carta que juntava, que fora confirmada na junta das con-

firmacões, constando igualmente dos mais documentos que
também apresentou, servir a Vossa Majestade há mais de

ejuarenta anos, achar-se velho e ter na sua companhia duas

irmãs donzelas, as quais está sustentando com a honra com

que sempre viveu, e porque a sua idade e qualidade o em-

baraçaram para poder por si mesmo servir o dilo oficio,

c se lhe fazia preciso indispensàvelmente aquela renda, por
não ter outros meios de poder alimentar-se c às ditas

suas irmãs.
Pede a Vossa Majestade seja servido pela sua inata pie-

dade dar suplicante para poder nomear serventuário para

servir o dito ofício, mandando-lhe passar seu Alvará na



— 98 —

forma do estilo, vistas as razões exposlas, c da qualidade
de suplicante.

Os documentos de que o suplicante faz menção sobem
com esta à real presença.

E mandando-se dar visla ao procurador da Fazenda.
respondeu que Vossa Majestade continuava a conceder as
pessoas que tinham a honra de se empregarem no seu real
serviço ou nos lugares de letras, ou nos postos militares, a
faculdade de nomearem serventuários para os oficios de que
eram proprietários, e que não podiam servir, que o supli-
cante requeria nestes termos e ainda que se achava refor-
mado se não deve julgar por isso em diferente circunstân-
cia antes mais necessitado da graça que pede pela idade
em (pie sc acha para servir o dito ofício, pelo que lhe pa-
recia que estava nos termos de Vossa Majestade lhe diferir
sendo servido.

O (pie tudo sendo visto. Ao Conselho parece o mesmo
que ao procurador da Fazenda.

Lisboa, 20 de abril de 1787. Manuel Estevão de Almeida
Barbarino. João Batista Vaz Pereira. Belchior José Vaz de
Carvalho. Francisco da Silva Corte Real. Miguel Serrão
Diniz.

Sobre o conta •¦ue deu a Sua Ma-
jestade o governador e capitão general
da Companhia de Goiás Tristão da
Cunha Menezes, de haverem entrado
naquela capital três mil índios de na-
cão Xavante, este ano de 1788 para se
reduzirem ao grêmio da igreja, e se fa-
zerem vassalos da mesma senhora; as
providências que dera para se aldeia-
rem no sítio do Carretão, socorrendo-os
c apiedando-os enquanto eles à custa
do seu próprio trabalho não se pudes-
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sem manter; pedindo finalmente que a
mesma senhora seja servida levar o
bem e aprovar as àespesas que fizera
com aqueles indios, mando sejam sa-
lisfeilas pelos cofres c rendimentos dos
reais quintos os que não puderem abso-
latamente suprir as ordinárias consig-
nações da Real Fazenda Vai a certidão
e cópias que se acusam.

61. Senhora. 0 governador e capitão general da capitania
de Goiás, Tristão da Cunha Menezes, em carta de 10 de
abril do presente ano, cpie por cópia sobe com esta à so-
berana presença de Vossa Majestade expõe haverem en-
irado naquela capital, nos princípios de janeiro elo sobredito
ano, perto de três mil indios de nação xavante, para se redu-
zirem ao grêmio da igreja, e se fazerem vassalos dc Vossa
Majestade, as providências que dera para se aldeiarem no
si lio do Carretão, distante vinte léguas de Vila Roa de Goiás,
prometendo-lhes em nome de Vossa Majestade a sua regia
proteção, socorrendo-os e ajudando-os enquanto por eles
mesmos, c à custa do seu próprio trabalho não pudessem
manter-se; pedindo, finalmente, seja Vossa Majestade ser-
vido levar a bem e aprovar as despesas que com os referidos
índios fizera, mandando que estas sejam satisfeitas pelos
cofres c rendimentos dos reais quintos, o que não puderem
absolutamente suprir as ordinárias consignações da Real
Fazenda.

A certidão cie que faz menção o referido govcrnadoi
e capitão general sobe também com esta à real presença
de Vossa Majestade.

E dando-se vista ao procurador da Fazenda, por des-
pacho de 1.° de setembro do presente ano, junta a conta
que a Câmara da mencionada capitania deu ao mesmo res-
peito, respondeu dizendo que Vossa Majestade que tinha
dado eficazes recomendações a favor da conquista e ei vi li-
zação daqueles gentios, necessariamente havia ele conhecer
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a indispensável despesa que lhes havia de fazer, e assim
lhe parecia justo que esta conta se pusesse na real pre-
sença de Vossa Majestade para que se servisse atendê-la, e
se satisfaça pela importância dos quintos, que como, porém,
a utilidade que se podia esperar resultasse deste rendi-
mento não era só a favor de Vossa Majestade, mas de todos
os moradores daquela capitania, entendia que todos êlcs
deviam concorrer para a mesma despesa com alguma por-
ção que os não prejudicasse com excesso que a êle lhe

parecia podia sei- a décima parte dos sem frutos, tirada
com moderação, e por ela se podia ir pagando Vossa Ma-

jestade de maior despesa que agora houver de fazer dos

quintos, enquanto estes novos índios se não estabelecerem, c

puserem em estado de se sustentarem sem opressão e vio-
lencia alguma; que para esta contribuição se praticar sem
excesso nem queixa dos povos devia concorrer a conside-
ração do serviço que se faz a Deus em meter na sua igreja
um grande número de pessoas, e poder-se atrair toda a

nação destes gentios, com que ficará toda a capitania livre
do embaraço que eles lhe faziam e possuindo as suas terras

que eles deixam, e que podem ser tão úteis como diz o

governador que a este se serviria Vossa Majestade recomen-
dar o bom modo com que devia pôr esta dita contribuição
sem vexar os moradores da capitania e cobrando-a sem lhes
fazer rigorosas execuções, e agradecendo-lhe e louvando-lhe
Vossa Majestade o zelo c trabalho que tem tido neste im-

portante negócio, em que espera continui a favor daqueles
miseráveis que era o maior meio de os atrair, conservar e
fazê-los vassalos de Vossa Majestade.

O que tudo sendo visto ao Conselho parece pôr na real
presença de Vossa Majestade esta representação pela sua
importantíssima matéria.

O seu assunto e objeto é digno da breve providência
que o governador solicita, c pede a Vossa Majestade na
sua conta.

O diretório ditado para o governo e regimento dos in-
dios (io Pará e Maranhão (que rege as mais aldeias de todo
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o Estado do Brasil) no parágrafo 78 dispõe que estas mes-
mas aldeias se forneçam de índios por meio dos documentos,
ainda cpie seja à custa das maiores despesas da Real Fa
zenda; por efeito desta católica legislação, parece se deve
aprovar ao governador as despesas que tem feito ao mesmo
fim, ainda cpie para elas extraísse dos cofres dos reais

quintos a sua importância, visto que as consignações ordi-
nárias não podiam socorrer esla tão extraordinária e exces-
siva despesa.

Reconhece o Conselho (pie a conversão destes índios c
o meio de dilatar a fé c fazer-se respeitado e conhecido
neste novo mundo o adorável nome do nosso redentor, po-
rém, ainda que êste é c foi sempre o principal objeto das
católicas e religiosíssimas intenções dc Vossa Majestade e dos
augustíssimos predecessores, contudo desla espiritual e co-
muni não só à real Coroa, como igualmente aos moradores
dos distritos de cada uma das capitanias do Brasil infestadas
daqueles bárbaros, c por êste motivo lucram os povos da-

quele continente nos seus decimentos e obediência todas as
suas terras a real Coroa e suposto (pie por êste título adquira
a mesma o direito real delas outros muitos vantajosos in-
terêsses concedia aos seus moradores.

O número destes índios é sumamente excessivo e a
causa comum, assim como o são os seus utilíssimos fins, e
nesta certeza parece que os povos c moradores desta capi-
tania devem contribuir para a indispensável despesa da
subsistência destes índios, enquanto se não estabelecem e
recrutam segundo as reais ordens c providências que Vossa
Majestade tem estabelecido ao mesmo respeito, cuja conln-
buição parece deve ser regulada por arbítrio da Câmara,
cometendo-se-lhe a eleição dos meios que achar podem ser
mais próprios para conseguir tão importante e glorioso fim de
sorte que se evite no todo ou em parte qualquer despesa
da Real Fazenda no excesso das consignações que estão
estabelecidas e consignadas para despesas desta capitania.

Parece igualmente justo que por esta mesma contribui-

ção sejam inteirados os cofres dos reais quintos das quantias
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que se lhes extraíram por consignação anual, que parece
deve ler princípio depois de cessar a contribuição da des-
pesa diária dos mesmos índios, por se não gravarem estes
povos ao mesmo tempo desolações a que não correspondam,
e possam abranger as suas forças.

Estes são os sentimentos deste Conselho quanto aos in-
teressantes pontos da conta dèslc governador, ao qual
parece se deve escrever e agradecer o louvor, o zelo e tra-
balho cpie lem tido neste importante negócio justificado
com outra conta da Câmara (pie lem a data de 29 de dezeni-
bro do ano próximo passado, cpie sobe com esta por cópia.
O labirinto e concurso de tantas providências quantas êsle
negócio necessita no estado presente, o socorro c o atuai
estabelecimento para a conservação destes índios, faz com
cpie ultimamente pareça ao Conselho que a sobredita Câ-
mara é digna de (pie Vossa Majestade lhe defíra, quanto à
conservação dele governador na certeza de que nenhum
outro poderá mais felizmente concluir estes estabelecimentos
(pie tem entre mãos, c tanto no seu cuidado quanto o jus-
tifica a mesma Câmara e o comprova indisputàvelmente
a experiência com êsle mesmo falo das conquistas de tan-
tos indios.

A con Ia que a Câmara dirigiu ao Conselho a êsle res-
peito sobe à real presença de Vossa Majestade em diferente
consulta datada no dia de hoje para Vossa Majestade se
dignar deferir a uma e oulra como fôr servido.

Lisboa, 17 de outubro de 1788. João Alberto Castelo
Branco. João Batista Vaz Pereira. Francisco da Silva
Oôrte Real.

Ã margem acha-se a seguinte nota. Reformada em 8
de abril de 1797, por aviso do secretário de Estado dos
negócios da marinha, e Domínios Ultramarinos de 19 de
setembro de 1796.

Resolução
Como parece, e pelo Erário Bégio mando dar as ne-

cessárias ordens. Palácio de Queluz, 11 de maio de 1797.
Com a rubrica do Príncipe Nossa Senhor.
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Sôbre pedir a Sua Majestade a
Câmara da Vila Boa de Goiás con-
servar-lhe a mesma Senhora por mais
alguns anos o governador daquela ca-
pitania Tristão da Cunha Menezes, in-
teressado no bem comum e tranquili-
dade em que achavam vivendo aquè-
les povos, principalmente com a redução
do gentio da nação xavante, que aca-
bou de pôr em tranqüilidade a capita-
nia devastada e reduzida ao último
estado por aqueles inimigos, achando-se
ao presente perto de Ires mil mistura-
dos com brandura e humanidade com
aquele povo, sem desordem alguma.

62. A Câmara da Vila Boa de Goiás, era caria de 28 de
dezembro de 1788, fêz presente a Vossa Majestade, por êsle
Conselho, no qual disse que interessada no bem comum e
tranqüilidade era que viviam aqueles povos com o gover-
nador ainda existente, Tristão da Cunha c Menezes, tendo
dirigido já era nome do mesmo povo a Vossa Majestade
era carta de dezembro de 1785 as suas humildes súplicas
a fira de que pelas razões que ponderara na mesma carta
houvesse Vossa Majestade por bem conservar-lhe o mesmo
governador por mais alguns anos.

Que a sua conservação de fato verificado era um novo
motivo que obrigava indispensàvelmente a sua humildade a
repetir esta diligência e chega por meio dela ao pé do real
trono de Vossa Majestade a significar-lhe o seu agradeci-
mento e obrigação tanto mais digna de seu conhecimento
quanto era certo haver-se verificado os interessantes mo-
ti vos das suas súplicas com a redução principalmente do
genlio da nação xavante, que acabava dc pôr em tranqui-
lidade a capitania devastada e reduzida ao último estado
por aqueles inimigos.

Que jamais se tinha visto desentranharem-se de ura
sertão incluso e virem cheios de humanidade e brandura
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misturarem-se com aqueles povos sem a desordem que se

podia temer de tão grande multidão, chegando pelo que
dizem a perto de três mil, e o estranho da sua chegada que
se avizinhava não era procedido certamente dos clamores

dos povos ([iie contribuindo voluntariamente com os frutos

das suas lavouras tinham ajudado gostosos a decadência da

Real Fazenda, ao (pie parecia até agora pouco onerada com

semelhantes despesas, (pie não podiam de vir a ser avulta-

dissimas, entretanto, (pie èlcs não podiam socorrerem-se pelo
seu trabalho.

Que tal era no meio da calamidade cm que viviam

aqueles povos pelo estado a que se via reduzida a capitania

a consolação (pie os animara de se não verem desamparados

dos maternais cuidados de Vossa Majestade, e a esperança

de poderem à sombra das sábias instruções cora que Vossa

Majestade continuará a munir o atual governo, podendo
assim respirar e algum dia (suposto a paz em que se vivara)

mudar para melhor as suas fortunas abatidas.

Mandou o Conselho que junta a conta do governador
houvesse vista o desembargador procurador da Fazenda, o

qual disse que na conta do governador ia respondido ao

que se continha nesta, c que podia a Câmara ter entendido

que quando Vossa Majestade se sirva tirar êste governador
nomeará outro que com o mesmo zelo, cuidado e desin-

terêsse se aplique à redução daqueles índios.
Parece ao Conselho pôr na real presença de Vossa Ma-

jestade a conta desta Câmara, para ser presente a Vossa

Majestade a participação que ela faz do estado em que se acha
o desci mento c redução destes índios, sobre cujo assunto

sobe à real presença de Vossa Majestade diferente consulta
com a data do dia de hoje, em conta que deu o governador
capitão general sobre o mesmo objeto.

Pede a Vossa Majestade a sobredita Câmara a conser-

vação deste governador e parece que o estado crítico era

que se acha esta capitania, acrescendo de providências que
fomentem e auxiliem estes estabelecimentos fêz indispen-
sável presentemente naquele país a sua residência para in-
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fluir nesla ação, que é toda sua quanto lhe fòr possível,
até finalizar, e concluir no mesmo pé e plano em (pie lhe
deu princípio e é natural dirigirá nesta parle todos os seus
procedimentos segundo as reais ordens de Vossa Majesiade,
que determinará o que fôr servido.

Lisboa, 17 de outubro de 178S. João Alberto Castelo
Branco. João Balista Vaz Pereira. Francisco da Silva
Corte Real.

Satisfaz-se oo que Sua Majesiade
ordena sôbre a conta dos oficiais da
Câmara de Vila Boa de Goiás, cm que.
expõem vários e diferentes fofos prati-
cados por João José da Cosia da Silva,
secretário daquele governo, pedindo que
se lhes mande declarar quanto parecer
conveniente, ao bem comum dos povos
daquela capitania, regalias da mesma
Câmara e emolumentos certos do dilo
secretário, a fim de cessarem as ve.va-
ções que se tem experimentado.

63. Senhora. Por aviso do secretário dc Estado Martinho
de Melo e Castro, de 8 dc abril do corrente ano, foi por
Vossa Majestade servido ordenar, que vendo-se neste Con-
selho a conta inclusa dos oficiais da Câmara, da Vila Boa
de Goiás, e os papéis a ela juntos, se consultasse com a
possível brevidade o que parecer, sem que sejam neces-
sárias novas informações daquela capitania.

Na dita conta que por cópia sobe à real presença de
Vossa Majestade com os documentos a ela juntos expõem
os ditos oficiais da Câmara vários e diferentes fatos pra-
ticados por João José da Costa da Silva, secretário daquele
governo, pedindo a Vossa Majestade, que lhe mande decla-
rar quanto parecer conveniente ao bem comum dos povos
daquela capitania, regalia cia mesma Câmara, e emolumen-
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tos do dito secretário a fim de cessarem as vexações que
se tinham experimentado c iam experimentando.

Dando-se vista da referida conta ao procurador da Fa-
zenda, por despacho de 15 do dito mês de abril, disse que
já tinha respondido em outra idêntica desla mesma Câmara
e agora oferecia o mesmo que então disse, que consistia
em informar o governador com seu parecer apontando os
excessos que havia nos emolumentos que percebia o secre-
tário do governo, proibindo-lhe, entretanto, os que lhe náo
fossem permitidos por ordens regimentos expressos, porque
sem as informações que se tinha pedido se não podia
tomar resolução positiva e segura a este respeito, mas
([liando este Conselho houvesse de consultar sem elas, então
devia o mais que parecesse justo.

Mandando-se por despacho de 28 de julho juntar a dita
conta apontada pelo procurador da Fazenda, e informar
o secretário deste Conselho se o da capitania de Goiás tinha
regimen lo para cobrança dos seus emolumentos informou
com efeito dizendo que fazendo-se exata busca nos livros
da secretaria aonde se costuma registar semelhantes regi-
mentos, neles se não achava algum respectivo a emolumen-
tos daquele secretário, à vista do que mandaria Vossa Ma-
jestade o (pie fosse servido.

Sendo ludo visto parece ao Conselho fazer presente a
Vossa Majestade (pie esta Câmara dirigiu ao mesmo Con-
selho outra idêntica conta sôbre o assunto desta mesma
representação, o (piai por despacho de 8 de março do cor-
rente ano se mandou informar pelo governador e capitão
general, ordenando-se-lhe que fizesse pôr termo a qualquer
excesso ou extração que houvesse na recepção destes sa-
lários, enquanto Vossa Majestade não tomava resolução íi-
nal nesta matéria.

Ela depende de provas para a sua deliberação as quais
não há no estado presente em que se manifesta, e por este
motivo parece se não pode efetuar a consulta que Vossa
Majestade determina, sem que precedam os exames que
devem purificar cada uni dos fatos que fazem objeto da

_j
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presente súplica, em cujos termos espera êslc Conselho que
Vossa Majestade ordene que deve procurar e efetuar a
mesma consulta, não obstante a falta daqueles exames ou
se deve para o fazer esperar as informações que se man-
daram pedir ao sobredito governador.

Lisboa, 5 de setembro de 1790. João Pereira Caldas.
João Alberto Castelo Branco. João Batista Vaz Pereira.

Resolução

O Conselho parece me consultar com conhecimento ele
causa deve esperar as informações tpie tem mandado pedir
c deve repetir ao governador e capitão general da capitania
de Goiás.

Palácio tle Queluz, 30 tle abril de 1795. Com a rubrica
tio Príncipe Nosso Senhor.

À margem deste livro está tuna nota declarando que
por ecpiivocação vai registada no livro 3.° de Consultas do
Pará a folhas 65, a consulta em epie se satisfaz ao epie Sua
Majestade ordena sobre a conta dos juizes e oficiais da
Câmara de Vila Boa de Goiás em que pedem à mesma se-
nhora seja servida mandar se lhe paguem as propinas ven-
cidas que estavam na posse de receber, dignando-se ressarcir
as que devem vencer, e que estes sejam pagos independem
tes de resíduos.

Sobre a representação dos oficiais
da Câmara da cidade do Rio de Janeiro,
em que pedem a Sua Majestade lhes

queira aprovar o método dado pelo
marquês do Lavradio, sendo vice-rei e
capitão general daquele Estado para
melhor administração do cofre e de-

pósito da referida cidade, mandando-
lhes passar alvará para ter sempre sua
devida execução. E vão por cópia os
documentos que se acusam.
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64. Senhora. Os oficiais da Câmara da cidade do Rio de

Janeiro, cm carta de 1 de agosto de 1700, representaram a

Vossa Majestade, por este Conselho, que o marquês do La-

vradio, sendo vice-rei daquele Estado, do n.° 1 dirigira

àquele Estado chapei n.° 2 para se observar o que nele
-se determinava alé a real aprovação de Vossa Majestade e

como o conteúdo nele era cheio de utilidade para o bene-

ficio público daquela cidade e se tinha observado até o

presente visto (pie por aquele modo se executava a lei de

Vossa Majestade de 21 de maio de 17Õ1 na parte que podia
ser observada, suplicavam a Vossa Majestade quisesse por
sua real grandeza aprovar a sua devida execução.

Os documentos de que os suplicantes fazem menção so-

bem por cópia com esta à real presença de Vossa Majestade.

Ordenou o Conselho que se desse vista ao desembar-

gador procurador da Fazenda, o qual disse que se fizesse

justiça para se praticar o mesmo método de administração
e arrecadação do depósito geral que ordenara o marquês do
Lavradio, que tinha por conveniente e justo.

Depois da referida resposta mandou o mesmo Conselho
dar vista ao desembargador procurador da Coroa, o qual
respondeu que o diretório dado para melhor administra-
ção do cofre e depósito da cidade do Rio de Janeiro era
uma evidente prova do zelo e cuidado com que o marquês
do Lavradio, sendo vice-rei daquele Estado, costumava
atender a Iodos os ramos da sua administração, e como
era fundado na lei que regulou de novo a entrada e saída
do cofre da corte c cidade, de 21 de maio de 1751, confir-
mando-se com a jurisprudência desta quanto compatível
fora com os costumes e circunstâncias daquele país, não
duvidara que se mandasse executar, aulorizando-se e con-
firmando-se esta interina providência para que se conli-
nuasse a experimentar as mesmas comodidades que até ao
presenle se tinham experimentado, parecendo ao Conselho
pôr tudo na presença de Vossa Majestade, para que fôsse
servido aprová-lo e ficar em observância para o futuro.
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E sendo tudo visto parece ao Conselho pôr na real pre-
sença de Vossa Majestade esta representação da Câmara
do Rio de Janeiro e sobre o seu assunto se conforma com
os procuradores régios.

Lisboa, 14 de novembro de 1791. Barão de Mossamedes.
João Pereira Caldas. José Teles da Silva. Lucas de Seabra
da Silva. João Batista Vaz Pereira, José Inácio de Brito
Bocarro e Castanheda. Francisco da Silva Corte Real.

Resolução. Como parece, cm conformidade dos parece-
res dos procuradores régios. Palácio de Queluz, 2 de maio
:1c 1795. Com a rubrica do Príncipe Nosso Senhor.

Sobre o pedir o desembargador José
Marfim da Costa, juiz conservador do
contrato dos dízimos do Rio de Janeiro
a Sua Majestade a sua real resolução,
se em virtude da condição que do
mesmo contrato deve dar para o dilo
Conselho, apelação e agravo dos que
interpuserem dos seus despachos as
partes ou para o juízo dos feitos da
Fazenda e Coroa da referida Relação
como está determinado por acórdão
proferido sobre este mesmo assunto.
E vão os. documentos que se acusam.

65. Senhora. O desembargador José Martins da Costa, juiz
conservador do contrato dos dízimos da capitania do Rio
de Janeiro, em conta datada de 10 de dezembro do ano pró-
ximo passado, que dirigiu a Vossa Majestade, por este Con-
selho, expôs que a junta da Fazenda daquela cidade lhe
participara a ordem do real erário, expedida por força do
real decreto de 20 de agosto do ano passado de 1792, co-
metido ao presidente do mesmo erário e lugar tenente ime-
diato à real pessoa de Vossa Majestade, cuja execução fora
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encarregada a êle ministro para que servisse de conservador

e juiz privativo do atual contrato dos dízimos, por obc-

diência do que entrara a deferir.

Que um stiblocador, talvez persuadido de outros ape-

Iara de uma sentença que lhe não fora favorável, cuja

apelação êle recebera para êste Conselho, na forma de todo

o direilo bem estabelecido nas leis de Vossa Majestade e

ultimamente contratado onerosamente em a condição 9.a
do dilo contrato, de que fora interposto o agravo que êle

mandara escrever para este mesmo Conselho, de que lor-

liando a agravar por carta testemunhai fora provido no

juízo da Coroa daquela Relação que transgredindo por
modo lão estranho o estrito direito do agravo e expressas

leis de Vossa Majestade lhe mandara receber os recursos

para o seu juízo.
Que por conhecer esquecimento das leis de Vossa Ma-

jestade expusera à Mesa a matéria em que se interessava,
sem a menor jurisdição conlra as mesmas leis, que ouvia
se lhe ordenara o cumprimento, mas que como ele minis-
tro se via obrigado pela viva voz de Vossa Majestade expli-
cada nas suas leis, sem dúvida, ou interpretação em con-
Irá rio, a admitir só recursos a êste Conselho se persuadia
a observá-los, não tendo cumprimento ao acórdão que tam-

bém ouvia seria emprazada a Relação, no que sem perder
a devida constância havia certamente obedecer porque
([liando podia renunciar a seu ullrage não lhe ficara lícito
transgredir e desobedecer as leis e condição que Vossa Ma-

jestade con liava à sua observância.
Que a questão que em realidade não havia, era de direito

muito expresso que a demora na decisão podia ser preju-
(licial à Real Fazenda que inquietava ao público toda a

perturbação de jurisdição que ao que pretendia ao caso
estava na certidão que juntava tle todo o processo para
pedir a Vossa Majestade, ou a sua real aprovação para con-
tinuar ou reprovação para se abster.

Servindo-se Vossa Majestade providenciar êste conflito
com resolução breve, porque do contrário resultará a ani-
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mosidade com que naquele continente eram transgredidas
as sagradas leis de Vossa Majestade.

A certidão de que faz menção esta conla sobe à real
presença de Vossa Majestade, debaixo do n.° 1.°.

Mandou o Conselho juntar, por cópia, a dita e nova
condição do referido contrato, e igualmente outros (piais-
(píer papéis epie houvesse a esle respeito, e que tudo se
desse vista ao desembargador procurador da Fazenda.

Em virtude deste despacho juntou o secretário não só
as duas referidas condições, mas também uma couta do
mesmo desembargador conservador que dirigira ao real
erário donde veio remetida, por ordem do marquês mor-
domo-mor presidente, a este Conselho, sobe a mesma idên-
tica e da mesma data.

Que era, pois, estranhável ao atual conservador o in-
sislir na observância das ditas condições e muito mais até
o excesso dc levar a sua insistência deveria cumprir o mesmo
acórdão da dita Relação, e dar conla, evitando conflitos
de jurisdição, c tão estrondosos como eram os que se susci-
taram conlra uma Relação que lhe devia contemplar ainda
mais que o seu ultraje e que para se prevenirem semelhan-
tes contestações e outras de grandes conseqüências, requeria
êle procurador da Fazenda que se examinassem os formula-
rios das condições dos contratos para se expurgarem da-
quelas que já não tinham nem podiam ter execução por
ordens posteriores aos ditos formulários, ou por mudança
de tempos e de circunstâncias.

O que tudo sendo visto parece ao Conselho que suposta
esta representação e fundada e estabelecida na condição
í).° do contrato dos dízimos que por ordem de Vossa Ma-
jestade em lanço fechado se arrematou neste Conselho tem
contudo a mesma condição contra si o direito comum
deste Reino e a prática em contrário epie não tolera em
questões forenses alguma recusa de apelação ou agravo que
não seja interposta para a Relação do seu respectivo distrito.

O regimento da Relação do Rio de Janeiro não coartou
nem limitou a sua amplíssima jurisdição quanto aos juizes
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comissários, ou privativos e na sua generalidade são com-

preendidos os conservadores c todos os mais ministros da-

quele território, seja qual fôr o objeto da sua comissão.
Estes direitos não foram derrogados por Vossa Majes-

tade ao tempo que celebrou e efetuou aquele contrato, e
como assim nenhum vigor ou vigoridade pode ter a mesma
condição, quando é sem dúvida reprovada por muitas leis
e ordens, c estas não dispensadas como deviam ser ao tempo

que se fizeram c lavraram aquelas condições.
Esta condição 9.° objeto da representação daquele mi-

nistro suposto em oulros tempos era comum, geral, trans-
cendente de uns para outros contratos dos dízimos daquela
capitania do Rio de Janeiro (feito e estabelecido talvez arbi-
tràriamente pelo provedor da Fazenda, antigo chefe desta
e outras semelhantes arrematações) a anos a esta parte não
está em uso, mas antes pela contrária observância, abolida
na ordem dos recursos quanto às apelações e agravos, por-
que estes são c devem ser interpostos para os juizes dos
feitos da Coroa e Fazenda da Relação daquela cidade de
Rio de Janeiro, assim como igualmente o são em casos
idênticos para a Relação da cidade da Bahia.

Os provedores da Fazenda do Rio de Janeiro eram an-
tigamente juizes da arrecadação e cobrança dos dízimos
nesta capitania c da sua jurisdição se separou a que hoje
têm os conservadores deste contrato.

0 regimento da Relação do mesmo Rio de Janeiro no
título 8.° § 9.° manda que o juiz da Coroa e Fazenda em Rela-
ção conheça das apelações e agravos do provedor da Fazenda
da mesma cidade e assim de todos os mais daquele distrito
se se não achar presente no mesmo lugar aquele para quem
devia apelar ou agravar, e sendo isto assim como é jamais
pode ler lugar a isenção, ou privilégios com que se supõe
munido êste conservador, quando a respeito de um outro
juízo milita a mesma razão, os mesmos direitos, e os mes-
mos motivos, que alteram a prática que naquele tempo havia
em contrário nas matérias e pontos respectivos à Real
Fazenda.
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É cerlo que esla conservatória foi desmembrada da
dita provedoria da Fazenda, e como assim, não pode com-
petir àquela maiores direitos que a esta.

Ambos estes lugares são idênticamente os mesmos, e os
direitos dc um versam a respeito do outro.

O real decreto dc 20 dc fevereiro dc 1762, constante do
provisão de 7 de março do mesmo ano, que sobe por cópia
à real presença dc Vossa Majestade n.° 1 de haver esla ver-
dade e que os fins de tão justa reforma no foro quanto às
apelações e agravos das provedorias da Fazenda são exlen-
sivos ao juízo deste conservatório, lermos em que:

Parece ao Conselho que a representação que faz objeto
desta consulta não merece alguma atenção, antes sim que
Vossa Majestade se deve dignar (sendo assim servido) cm
declarar invigoroso e insubstituível a dita condição 9." deste
contrato e como tal que o mesmo ministro convcnba cm que
se interponha, escrevam e remetam para a Relação as apela-

ções e agravos que as partes popuscrem contra os seus des-

pachos e sentenças, e achando Vossa Majesladc assim justo
e conveniente ao seu real serviço.

Lisboa, 11 de outubro de 1793. Conde de Resende, pre-
sidente e João Pereira Caldas, José Teles da Silva. José
Inácio da Cunha Bocarro e Castanheda Corte Real. José Xa-
vier da Cunha de Eça Teles de Menezes Carvalho e Silva.
Foi voto o conselheiro Luiz de Albuquerque de Melo Pereira
e Cáceres.

Resolução

Como parece, e o Conselho fará expedir cm conseqüên-
cia as ordens necessárias. Palácio de Queluz, 30 de abrn
de 1795. Com a rubrica do Príncipe Nosso Senhor. À mar-

gem está a seguinte nota: Esta consulta se reformou por
despacho do Conselho Ultramarino de 20 de maio de 1794,
dado nos autos entre partes o capitão José Pinto Dias, e
Miguel Gomes de Deus.
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Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sobre a primeira conta do de-
sembargador Baltazar da Silva Lisboa,
juiz de fora do Rio de Janeiro, em que
pretende que se cumpra a lei pela qual
lhe compete servir de auditor das tro-
pas. E vai a cópia mencionada.

66. Senhora. Em aviso do marquês mordomo-mor ministro
e secretário de Eslado dos Negócios da Fazenda, ela data
de 26 de abril de 1795, foi Vossa Majestade servido man-
dar remeter a este Conselho as três contas do desembar-
gador Baltazar da Silva Lisboa, juiz ele fora do Rio de
Janeiro, a fim de lhe serem consultados, e subirem à sua
real presença as respectivas consultas, pela Secretaria ele
Estado dos Negócios da Fazenda.

Da primeira conta, que sobe por cópia em que pretende
se cumpra a lei, pela qual lhe compete servir o lugar ele
auditor das tropas se continuou vista ao desembargador
procurador ela Fazenda, e respondeu que devia informar o
vice-rei interpondo o seu parecer, como já requererá em
outra deste ministro, que fora unida a esta.

Assim o ordenou o Conselho e satisfazendo o dito vice-
rei e capitão general do Estado elo Brasil a ordem que se
lhe dirigiu cm carta ele 23 de março de 1794, nela diz que
tomando posse naquele governo no ano de 1790, e ocorrendo
motivos de se deverem punir delitos militares pelo meio
dos conselhos de guerra expressamente determinados no
regulamento militar de 1763, que serve ele base a esta
qualidade de processos, achara no Regimento de Artilharia
o auditor Antônio de Almeida Cardoso ele Figueiredo, e no
segundo Regimento ele Infantaria dacjuela praça, Joacjuim
Mariano de Castro.

Enquanto ao primeiro lhe pertenceram seus conselhos
de guerra até 26 de maio de 1792, em que adoçou e se inabi-
litou para continuar a servir o seu emprego.
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A respeito do segundo que ainda não sendo possível
referir exatamente alguns processos de que foi encarregado,

porque falecendo o brigadeiro Gregorio de Morais de Cas-
tro Pimentel, chefe do mesmo regimento, ficou aquele ar-

quivo em tanta confusão que não tinha sido possível fazer
uma indagação que segurasse bem a pureza com que êle
vice-rei costuma explicar-se, mas era certo que o referido
auditor vivera tempo considerável depois da sua ida, c ainda

que com moléstias habituais tivera várias ocasiões em que
se empregou no serviço de Vossa Majestade.

O auditor do Regimento de Dragões do Rio Grande Luiz
Botelho Correia de Mesquita por determinação do vice-rei
seu antecessor a bem do serviço de Vossa Majestade servia
nos embaraços dos outros, ou em concurso com eles, para
adiantar mais negócios desta natureza que nunca cessam,
e sempre merecem uma atenção pelas conseqüências que
resultam quando ficam impunidos tão graves delitos que fre-

qüentemente cometem aos soldados que fazem a guarnição
daquela praça, julgou que o devia seguir à prática que
achara estabelecida primeiramente por não ter ordem que
se opusesse a ela, e depois por considerar válidos os pro-
cessos ordenados pelo referido Luiz Botelho Correia de

Mesquita, quando em conseqüência deles os oficiais que for-

maram os conselhos segundo as classes dos culpados for-

matizaram os seus votos dos quais se extraia a sentença que
ultimamente irá confirmada pelo vice-rei.

Era certo que o juiz de fora, Baltazar da Silva Lisboa

lhe requererá lhe desse o exercício do auditor cuja repre-
senlação não deferira pelas razões que expunha a Vossa

Majestade, ainda não sendo êle vice-rei ciente nesse

tempo das causas que o dito ministro tem dado para se

constituir inábil e incapaz de se empregar no honroso ser-

viço de Vossa Majestade pela sua erradíssima conduta na-

queles artigos mais essências de todo o homem condecorado,
como são a limpeza de mãos e verdade, de cujas obrigações
êle se esquece, tanto como êle vice-rei tinha a honra de

aprovar a Vossa Majestade em resposta a uma provisão
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que por êsle Conselho se lhe expediu, com a data de 21
de julho de 1793.

E juntando-se esta informação aos mais papéis se con-
tinuou novamente vista ao desembargador procurador da
Fazenda, o qual respondeu que se devia observar o Alvará
de 26 de fevereiro de 1789, e quanto a conduta do bacharel
que fizera esla representação como se lhe linha dado su-
cessor se proveria na residência.

O desembargador procurador da Coroa a quem também
se continuara vista, respondeu que as mesmas razões que
houve para se extinguirem os auditores particulares neste
Reino há também para a extinção dos do Brasil, c por isso
seria conveniente ao serviço de Vossa Majestade que se man-
(lassem observar as providências do Alvará de 26 de fevereiro
de 178!), não só no Rio de Janeiro, mas também cias mais
terras do mesmo Estado, onde estiverem aquartelados regi-
meu los, com declaração que na falta de juiz de fora sirva
o ouvidor da comarca respectiva, visto que só na Bahia há
juiz do crime, que tem preferência na forma do dilo Alvará.

O (pie tudo visto parece ao Conselho o mesmo que os
procuradores régios dizem nas suas respostas.

Lisboa, 4 de maio de 1795. Luiz de Albuquerque de
Melo Pereira e Cáceres, Francisco da Silva Corte Real. José
Xavier da Cunha de Eça Teles de Menezes Carvalho e Silva.
José Antônio Pinto Donas Bolo. Foi visto o conselheiro
José Teles da Silva.

Resolução

Como parece. Palácio de Queluz, 19 de maio de 1795.

Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena a respeito da segunda conta do
doutor Baltazar da Silva Lisboa, juiz
de fora do Rio de Janeiro, em que
expõe ter-se dado a serventia de juiz

_J
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da Alfândega daquela cidade a um de-
sembargador da Relação quando com-
petia a êle recorrente, na forma da lei
que refere. E vai a cópia mencionada.

67. Senhora. Em aviso do marquês mordomo-mor, ministro
e secretário de Estado cios Negócios da Fazenda, da data
de 26 de abril de 1793, foi Vossa Majestade servido mandar
remeter a este Conselho as 3 contas do doutor Baltazar da
Silva Lisboa, juiz de fora do Rio de Janeiro, a fim de lhe
serem consultados, e subirem à sua real presença pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios da Fazenda.

Da segunda conta cpie sobe por cópia em que mostra
ter-se dado a serventia de juiz da Alfândega a um desem-
bargador da Relação quando competia a êle recorrente na
forma da lei que aponta se continuou visla ao desembarga-
dor procurador da Fazenda, e respondeu que devia infor-
mar já havia requerido em outra conta deste ministro cpie
feira unida a esta.

Ordenou o Conselho que informasse o vice-rei e capitão
general do Estado do Brasil com o seu parecer, üle satisfez
a ordem que se dirigiu em carta de 23 de março de 1791,
dizendo que sendo constante a falta de zelo com que era
administrada a Fazenda Real em alguns artigos da repar-
lição da Alfândega naquela cidade a bem de se entrar no
conhecimento daqueles erros, se reformarem para o futuro
com as providências necessárias em conseqüência das ordens
das cortes, suspendeu logo que foi juiz e ouvidor da Alfân-
dega; foi nomeado um desembargador daquela Relação para
servir, entretanto, o mesmo ofício, e entrar naquele co-
nhecimenlo daqueles erros e se reformarem para o futuro
com as providências necessárias em conseqüência das ordens
da corte, suspendeu logo que foi o proprietário juiz e ouvi-
dor da Alfândega, foi nomeado um desembargador daquela
Relação para servir, entretanto, o mesmo ofício, e entrar
naquele conhecimento da qual resultou ficar culpado o dito

proprietário como ainda se acha sem concluir o seu livra-
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mento, continuou o desembargador nomeando aquela ser-
ventia e depois outro pela sua morte.

Xesla situação se achava aquela repartição quando o
vice-rei tomara posse do governo do Rio de Janeiro, e além
das providências que lhe pareceram necessárias naquele
importante ramo de Fazenda (pie concorre para as despesas
do Estado, pela retirada do desembargador serventuário no-
meara o desembargador daquela Relação Francisco Luiz
Alves da Rocha.

Esta nomeação de serventuário (pie fizera pela primeira
vez apesar da infiel representação do juiz de fora, Bal-
taxar da Silva Lisboa nada sc encontrara com o Alvará
de 26 de maio de 1766, que regulou com palavras bem
expressas unicamente as suas providências para as respecti-
vas Alfândegas daqueles dois superintendentes novamente
criados, de maneira (pie achando Vossa Majestade conve-
nienle estabelecer-se nas ilhas as mais providências, foi
necessário a êsle fim publicar o outro Alvará de 25 de sc-
lembro de 1769, ainda quando o Alvará anterior já com-
preendesse lambem as mesmas ilhas.

E ainda (pie para dar aquela servenlia a um desembar-
gador se não servira do maginado fundamento, que o so-
bredilo Alvará se entenda unicamente nos lugares em que
não havia Relação a ir tributar-se a abominável conduta
do juiz de fora de que tem dado tantas provas no exercício
do emprego (pie ocupa, e com especialidade na repartição
das Fazendas dos Ausentes e inabilitara da inspeção de um
ramo de tanta importância a Fazenda Real, em forma que
re fosse possível achar-se em circunstâncias de lhe tocar pela
lei esla servenlia, êle vice-rei daria logo parte à Corte,
assim como fizera da nomeação do aluai desembargador
serventuário.

Juntou-se esla informação aos mais papéis, e conti-
nuou-se novamente vista ao desembargador procurador da
Fazenda, o qual respondeu que a substituição dos juizes
de fora aos das Alfândegas, impedidos determinada pelo
Alvará de 26 de maio de 1766, não podia estender-se além
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daquelas Alfândegas que constituíram objeto do referido
Alvará como bem discorria o vice-rei à face do outro Alvará
dc 25 de setembro de 1769, c menos se podia estender a
respeito da grande e importante Alfândega do Rio de Ja-
neiro, para ser juiz dela um juiz de fora daquela cidade,

que também o é do crime, provedor dos Defuntos c Ausen-

tes, presidente da Câmara e substituto tio juiz dos órfãos

quando cada um dos dilos empregos seria incompatível com

o juiz daquela Alfândega.

Pelo mesmo Alvará de 26 de maio de 1766 se tinham
assinado por substitutos dos superintendentes gerais os pro-
vedores das comarcas, porém, verificando-se na prática que
as funções dos ditos provedores não eram compatíveis com

a dita substituição se permitiu aos mesmos superintendeu-
tes pelo Alvará de 25 de fevereiro de 1771 a eleição dos

substitutos, fazendo-se contudo necessária a de um de-

sembargador da Relação e casa do porto nas províncias
respectivas.

Não sendo, pois, necessária no Rio a substituição de

juiz dc fora ao da Alfândega, sendo aliás incompatível essa

mesma pretendida substituição, não pode parecer exorbi-

tante a autoridade do vice-rei e economia e inspeção que
lhe está confiada, epie êle nomeie a um dos desembaigado-
res daquela Relação para servir no impedimento do juiz
da Alfândega, como já havia feito o seu antecessor.

0 desembargador procurador da Coroa a quem também
se continuou vista respondeu o seu ajudante que se con-

formava conhecendo também por experiência que os minis-

Iros da Relação do Brasil são os mais próprios para seme-

lhantes serventias, por não serem laboriosos os seus oíicios,

c terem mais prática e autoridade que um juiz de fora, que
de ordinário não tem servido outro lugar, podendo entre

eles haver escolha do mais digno e distinto em conheci-

mento da arrecadação da Fazenda Real, e por isso servem

de provedor da Fazenda, provedor da moeda e intendente
do ouro.
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O que tudo visto, parece ao Conselho o mesmo que
referem os procuradores régios nas suas respostas.

E sendo um dos objetos mais recomendados aos gover-
nadores que passam aos continentes ultramarinos o vigia-
rem pelos interesses de Vossa Majestade, o capitão general
e vice-rei do Brasil desempenhou esla obrigação em nomear
um desembargador da Relação do Rio de Janeiro para ser-
vir de juiz da Alfândega da dita cidade no impedimento do
seu proprietário, não só por nos ministros superiores se
considerarem circunstâncias de outra ordem que nem sem-
pre se encontram nos inferiores, mas porque sendo a dila
cidade muito populosa c não havendo mais que um juiz
de fora, do crime e cível, por isso muito ocupado nas indis-
pensáveis obrigações e dependências do dito lugar, não lhe
era possível intervir na quotidiana assistência de que se
depende da dita Alfândega para acautelar descaminhos em
prejuízo da Beal Fazenda, e dar prontas providências em
benefício das partes, servindo-se para a dita nomeação que
fêz da disposição do Alvará de 25 de fevereiro de 1771,
enquanto determina que nos impedimentos dos superin-
tendentes das Alfândegas do norte sirva um desembargador,
da Relação do porto cuja disposição é aplicável para o do
Rio de Janeiro, c muito principalmente pertencente aos go-
vernadores e capitães generais daquele Estado a nomeação
das pessoas que sc destinam para servirem ofícios públicos
e sc ter sempre assim praticado nos impedimentos dos pro-
vedores da Real Fazenda da dita cidade.

Pelo que não favorecem ao juiz de fora os documentos
com que pretende munir as suas pretençôes por militarem
diversas circunstâncias e outras condições.

Lisboa, 4 de maio de 1795.
Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Fran-

cisco da Silva Corte Real. José Xavier da Cunha de Eça
Teles de Menezes Carvalho e Silva. José Antônio Pinto
Donas Boto. Foi voto o conselheiro José Teles da Silva.

Resolução
Como parece. Palácio de Queluz, 18 de maio de 1795.
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Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sobre o ofício n.° 65 do vice-rei
do Rio de Janeiro, no qual expõe ter
mandado pôr em depósito o produto do
carga de um navio denominado Boa
Viagem de qne é capitão e dono Eleu-
tério Tavares, o qual conduzira contra-
bandos para negociar no porto daquela
cidade, e pede à mesma senhora se
digne resolver ao mesmo respeito o que
fôr servido.

68. Senhora. Por aviso do ministro de Estado dos Negócios
da Marinha e Domínios Ultramarinos de 18 de setembro do
ano próximo passado, foi Vossa Majestade servido man-
dar remeter a êste Conselho o ofício n.° 65 do vice-rei do
Rio de Janeiro, para que se consulte o que em tal caso
se deve praticar, parecendo por ora ser o mestre de que se
trata digno de um severo castigo.

No mencionado ofício diz o dito vice-rei, que tendo há

poucos anos passado para os domínios de Espanha em Ma-
nilha Eleutério Tavares, português de nação, navegou com
um navio espanhol para Maurícias donde se propôs fazer
viagem ao Rio da Prata com parte da carga proveniente
de arrematações que fêz em Maurícias das fazendas dos
navios portugueses, apresados na Ásia pelos franceses; e
saiu com efeito de Maurícias, transportando dele vários pas-
sageiros franceses e outros portugueses da tripulação dos
navios apresados, a fim de se passarem ao Rio da Prata
uns e outros mais comodamente aos Estados da sua nação.

Mas, quando saiu do cabo da Boa Esperança o dito
capitão e dono do navio denominado Boa Viagem logo con-
saltou a vantagem que tinha demandando para o porto da
cidade da Bahia, onde a menos custo consertaria o navio
já necessitado de reedificação, quando partiu de Maurícias,
pela grande falta de materiais para fabricar que ali o expe-
mentara, contando com o bom acolhimento que acharia na
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Bahia pelo transporte dos marinheiros portugueses e per-
missão da venda elas fazendas por não trazer dinheiros

nem cartas de crédito para as grandes despesas que tinha

de fazer.
No porto da Bahia se lhe aprovou a arribada, mas não

permitiu fabricar o navio, e menos a venda ele efeitos e

saiu da Bahia publicando sua direita viagem ao Rio da

Praia, mas com o premeditado c oculto destino ele vir fa-

bricar a esta capitânea no porto de Vila de Parati, aonde

contava não achar forças que exlorvassem a liberdade

da sua saída quando chegasse a notícia do rompimento ele

guerra entre as duas nações, cujos ameaços já se anunciam.

Arribou com efeito o navio ao porto ela vila de Parati

e (pie mandara ele vice-rei pelo juiz de fora daquela cidade

lazer a visita do mesmo navio, e examinar as causas ela

sua arribada c tendo-se achado que o navio já não podia
navegar ao Bi o da Prata sem reedificação, mas que esta

havia de ser à custa das fazendas da carga que mandara
vir a nau para o porto daquela cidade, aonde pelo desem-

bargador ouvidor geral do crime mandara fazer outra visita
e novo exame tanto pelas nolicias que sobrevieram ela Bahia
de ter ali tomado ocultamente marinheiros portugueses como

porque na lancha em (pie alguns destes tomaram o navio
fora da barra tinha o dito capitão lançado desapieeladamente
a todos alguns franceses de Maurícias donos elas fazendas
de parte da carga do navio, alguns elos ejuais já tinham
chegado àquela cidade em seu scguimenlo, ejue êste capitão
tem dado provas não equívocas ele arribar à Bahia pelos
seus premeditados fins c não obrigado ela necessidade, lendo
navegado do cabo ela Boa Esperança em trinta e tantos

graus do sul alé a Bahia, na altura de doze, deixando a

altura do Rio da Prata em trinta e tantos graus e quase
paralelo com o do cabo ela Boa Esperança; que desencante
nhando da Bahia marinheiros portugueses, e depois ela proí-
bicão ele vender fazendas para as despesas da fábrica do
navio e ser mandado sair ainda buscou outro porto nosso,
reputado no seu conserto mais prójirio para a sua liberdade
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e contrabando; e em ambas as visitas que êle vice-rei man-
dará fazer praticou o dito capitão a má fé dc ocultar o livro
da carga do navio que fez em Maurícias, sendo-lhe pedido
na conformidade do Alvará dc 5 de outubro de 1715, êle
foi depois achado já escondido debaixo do fogão (punido
pela baldcação da carga se lhe dera j e busca
o navio, e ultimamente que os franceses estão requerendo
contra êle, pela violência e como roubo das suas fazendas

que traziam debaixo da marca dele capitão e conferido e
achado livre da carga (ainda que menos regular) com a
baldcação se achara ter feito na Bahia bastante contra-
bando, o que afirmaram também homens do navio, o (piai
contrabando pretexta o dito capitão com furto que lhe fize-
ram em pipas os marinheiros portugueses transportados.

Que todos os motivos apontados são muito bastantes
para se julgarem afetadas as causas da arribada, e se tomar
com êste navio o procedimento que determinam as leis e
mais ordens de Vossa Majestade, mas a situação evicla da
Europa, na cpial facilmente se lança mão de uma pequena
causa para grandes movimentos fazia tomar a èlc vice-rei
a resolução de remeter a Vossa Majestade antes de outro

procedimento os autos da visita e mais averiguações feitas,

para que Vossa Majestade se sirva participar-lhe a resolução

que fôr mais do seu real agrado, do conserto do navio admi-
(indo a venda dos escravos que fazem parte da carga do
mesmo navio, e que não devem ser remetidos, como as
outras fazendas aos portos do Reino, conforme as ordens
referidas, e até para melhor manter a demora mandar aos
franceses que usassem contra o capitão dos meios dc jus-
tiça, porém, como o produto daqueles escravos vendidos
não era bastante para pagamento das grandes despesas fei-
tas, tanto no porto de Parati, como naquela cidade, e dos

que continuamente se iam fazendo com o conserto do navio,
sustento da sua tripulação, determinara êle vice-rei que as
fazendas fossem arrematadas em praça com a condição de
se pagarem os direitos reais até porque lhe constou por
vistoria a que mandou proceder que as referidas fazendas

9
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se acabariam de arruinar nos armazéns cm que estavam

recolhidas.
Finalmente que todo o dinheiro procedido da venda dos

escravos e fazendas fora depositado em mão do caixa do

contrato das baleias, João Marcos Vieira, para o dispender
como lhe fosse ordenado em assistência e mais gastos do
mencionado navio.

Por despacho deste Conselho de 28 dc setembro de 1798
determinou o Conselho (pie se desse visla ao desembargador

procurador da Fazenda e respondeu o atual José Joaquim
Vieira Godinho, o seguinte: (pie o navio de que se trata não
foi apresado por embarcação dc guerra ou de curso, mas
entrou no porto da vila de Parati e nas circunstâncias (pie
refere o vice-rei do Estado do Brasil, e se reedificaram pelas
diligências a cpie o mesmo vice-rei mandou proceder assim
a respeito do mesmo navio como da sua carga pode entrar
em questão se se deverá ou não apresar, ou haver por apre-
sado; e como pelo novo regimento do corso dado aos 7

de dezembro de 179(>, a mesma questão é privativa ao co-

nhecimento do Conselho do Almirantado, ainda quanto
aos navios (pie tenham dado fundo cm alguma das nossas
baías, ou entrado em algum dos nossos portos, como parece
até do parágrafo 20 do dito regimento e assim mesmo é

privativo ao dito Conselho a execução do parágrafo 5 do
Alvará de 'A de maio de 1791, parece que por ora somente
se deverá fazer presente esta reflexão a Vossa Majestade,
c quando Vossa Majestade haja por bem ordenar que sem
embargo dela se consulte o que parecer neste negócio, diria
o procurador da Fazenda, o que entendesse sobre o mereci-
mento dele.

O que tudo visto parece ao Conselho que este ofício
de vice-rei do Estado do Brasil não tem, nem deve ter por
objeto quanto a deliberação do seu assunto, o novo regi-
mento de 7 de dezembro de 1796, nem o Alvará de 9 dc
maio de 1797, do qual igualmente se lembrou o desembar-
gador procurador da Fazenda, mas sim a antiga legislação
do Alvará de 8 de fevereiro de 1711, mais leis e ordens
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especificadas na coleção junta cpie êste Conselho faz subii
à soberana presença de Vossa Majestade.

Mostram estes papéis e êste exame cjue o capitão c se-
nhorio deste navio é português.

Mostram que saindo de Manilha em unia embarcação
sua em que navegou para o Brasil e cpie existe no Rio
de Janeiro, mostram que do mesmo porto de Maurícias se
dirigira em direitura à Bahia, segundo a derrota da sua
navegação.

Mostram que êle fizera contrabandos, deixando na
mesma cidade muitos fardos dc roupas e fazendas, e que
o mesmo praticaram os seus passageiros, sendo um destes

Antônio Barbosa Lobo sobrecarregado navio "Belisário"

apresado pelos franceses indo para Goa e igualmente a

Maclame de Kntremeuse.
Mostram que estes descaminhos foram o principal mo-

livo do seu destino àquela cidade, e não a necessidade de
consertos, de tpie não cogitou o dilo capitão c senhorio,
([liando saiu elas Maurícias fazendo já água o navio como
afirma.

Mostram (pie para se não fazerem públicos estes con-
trabandos aquele maliciosamente ocultou o livro da sua
carga ao tempo da visita do Rio de Janeiro, escondendo-o
debaixo do fogão aonde muito por acaso se achou.

Mostram por presunções encontraslávcis e veementes,
e fortes, que o clito Antônio Barbosa Lobo sobrecarregado o
referido navio "Belisário" apreendido pelos franceses, se
associou com o clito capitão para manobrarem estes des-
caminhos, porque transportando-se êle de Maurícias neste
mesmo navio, seguindo derrota para Bahia, tornou a cm-
barcar no mesmo, publicando o seu destino para o Rio da

Prata, sendo o seu verdadeiro projeto passarem ao Rio
dc Janeiro, como fizeram.

Mostram finalmente pelos mesmos princípios que êste
sobrecarga fora o diretor ela navegação e sua derrota, ins-
truindo como é ele crer ao capitão, dos meios e modos de
facilitar os contrabandos que se fizeram na Bahia, vendo
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ambos êle ali na mesma casa e sociedade, cuja boa harmonia

sustentou e continuou a ter com o dito capitão até que se

apreendeu ou fêz obstar a saída do dito navio, e sua carga

na cidade do Rio de Janeiro.

Este sobrecarga sócio do dito capitão ou mestre, talvez

muito prático no exercício destes contrabandos, foi sem

dúvida, e não outro, quem pôs e dispôs o mesmo mestre para

a derrota se fazer como fêz em direitura ao porto da Bahia

aonde êle mesmo sobrecarga confessa ter vendido fazendas

próprias, cuja confissão não fêz nem linha feilo nas per-

guntas ([ue antecedentemente sc haviam praticado sobre este

artigo, nem a fizera se não fosse apreendido o bilhete folhas

quese ocultou com os mais papéis que foram achados de-

baixo do dito fogão.
Esta contravenção e talvez outras que se ignoram fo-

ram verossímil o deliberado ânimo do seu destino à Bahia

para saquearem de bordo do navio uma grande parte da

sua carga, como o fizeram sem dúvida o capitão dèsle navio

e os seus passageiros.
Uma carregação cuja fatura se diz pertencer a Madamc

de Entremeuse que está a folha 46 destes autos, vinda neste

navio confessa este capitão ou mestre dele que fora desem-

bareado na Bahia, constando ela de muitas fazendas de valor

e outro muito maior é natural tivessem os 22 volumes que
se extorquiram e desembarcaram faltos no Rio de Janeiro,
na ocasião da descarga, conferida esla com o livro da carga

(pie recebeu o navio na ilha de França, o mesmo descaminho
se encontrou e achou em 50 peças de luslrins, estando lan-

çados no caderno da carga não apareceram na descarga

que se efetuou e menos outra fatura também lançada no

dito livro eni 8 de outubro de 1796, ainda que duvidosa

por se ignorar ao tempo do exame se ela era ou não uma

recopilação dos volumes da carga do navio.

Este dito exame folhas dá toda a certeza que na sua

descarga se achavam muitos gêneros uns desencaminhados.
e outros não escritos no dito livro, e como assim é provável
que podia trazer outros tantos sem serem lançados naquele
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livro para dispor deles na costa de todo Brasil, com que
faltam c acusam o dito livro da carga.

A sua transgressão e contrabando pela sua notória falta

e descaminhos estão plenamente provados, e já não menos

pelas confissões daqueles franceses folhas cpie êle capitão

abandonou da mesma cidade lançando-os em terra, em uma

lancha que conduziu a bordo os marinheiros (pie ajustou.

e recebeu fora da barra por serem portugueses, já pela pró-

pria confissão (pie êle mesmo capitão fêz não negando o

desembarque das fazendas do seu navio, ainda que imputa

aos marinheiros os descaminhos delas querendo falsamente

persuadir que eles o praticaram ocultamente dentro em pipas
cuja coarlada é inverossímel e fictícia por não ser crível

que os ditos marinheiros o fizessem sem o dito capitão o

saber, lendo êste cm vista os fretes que lhe pertenciam dos

carregadores, c as precisas cautelas que devia ter pela sua

responsabilidade.
Enfim a ocultação do livro da carga é (pie basta para

desmentir as ficções de que se quer valer êste capitão de-

pois de convencidos os que maquinou a sua idéia e ma fe

para escapar as penas cm que incorreu e não menos a

sobrecarga do navio "Belisário" feitor c chefe de todos

estes descaminhos, e nesta certeza, sem mais questão este

navio e sua carga desde logo se devia seqüestrar e vender,

sendo imediatamente presos os cúmplices, ouvidos e sentem

ciados na Relação daquele distrito.
Este procedimento jamais deveria entrar em duvida, c

menos se é ou não justo, e se é ou não competente e legi-

limo porque o dito capitão ou se apelida português como

na realidade o é, ou se intitula (como vergonhosamente o

faz) espanhol e vassalo do rei católico, está incurso nas

penas do dilo Alvará de 8 de fevereiro de 1711, mais leis,

e ordens de cpie trata a coleção delas n.° J. sc

espanhol para estas e para as mais potências estrangeiras

ainda amigas, foi ditada a sua legislação, sem alteração, ou

ofensa dos contratos das cortes c gabinetes da EuroPa;.8^

qual fôr a sua nação. E se é português como ele o atm a

o mesmo Alvará precaveu a infidelidade daqueles nacio-
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uais que fazendo-se inimigos do Estado, e da sua própria
nação fossem ofendendo o público e deteriorando o co-

mércio manda punir aos que se atreverem a fraudar a mesma

lei, indo aos portos estrangeiros comprar c conduzir la-

zciidas para as transportar e vender nos nossos Domínios

Ultramarinos, como fêz o senhorio deste navio, em cujos

lermos.
Parece ao mesmo Conselho que não se duvidando (pie

ôsle navio passou ao Brasil em direitura com o destino e
fim de comerciar como o fizeram o capitão c alguns pas-
sageiros, transgredindo a seu salvo as leis e as ordens de
Vossa Majestade, determinando pois estas a perda do navio

e a sua carga, quando se verificara tais descaminhos é

em conseqüência certa que se não devia preterir o seqüestro

que se omitiu, porém, como provisionalmente o vice-rei

do Rio de Janeiro o fez demorar, vendendo-se e deposi-

tando-se o produto da carga deste navio, é sem dúvida que
cie se deve mandar recolher aos cofres da Real Fazenda,
e (pie efetuada a sua arrecadação se proceda imediatamente
;i uma devassa que cometerá a qualquer ministro da Bela-

ção de melhor conceito, servindo de corpo de delito e como

parte dela os exames, perguntas, e tudo mais incorporado
nestes papéis (pie fêz a certeza deste contrabando, sendo
desde logo presos o capitão e mais co-réus dêslc delito (lan-
do-se-lhe na Relação do Rio de Janeiro livramento, sendo
ouvidos breve e sumariamente sem mais formalidade que
as permitidas pelo direito natural c das gentes.

Parece outrossim em segundo lugar que havendo tido

princípio na Bahia estes contrabandos descaminhos (pois
que ali se fêz desembarcar parte das fazendas que consli-
tuiam a carga do mesmo navio, perdendo Vossa Majestade
como é natural, não só os direitos da sua Beal Fazenda mas
ainda sofrerem as leis (pie se alteraram a sua inobediência)
fica de necessidade tendo lugar expedirem-se ordens ao

governador e capitão general da Bahia para que imedia-
lamente que as receber faça tirar uma exatíssima devassa
dos contrabandos que ali se efetuaram nomeando para esta
diligência um ministro da Relação de melhor conceito, ati-
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vidade c zelo do real serviço de Vossa Majestade e outros-

sim (pie concluída esta devassa (que devem reger para a
sua instrução os papéis que fazem objeto desta consulta)
se remeta cópia desta mesma devassa ao vice-rei do Rio

de Janeiro, para fazer incorporar naquela que ali se hou-

ver de proceder, c mais plenamente se averiguar a verdade

de semelhante descaminho, na parle que respeita aos réus

existentes e moradores na mesma cidade do Rio de Janeiro,

ordenando-se-lhe que êle semelhantemente faca remeter ao

governador e capitão general da Bahia outra igual cópia

da devassa que se houver de tirar no Rio de Janeiro, no

caso em que por ela conste as pessoas que fizeram na Ba-

hia os ditos contrabandos, e para eles concorreram, ou as

examinaram.
Parece em terceiro lugar (pie não constando, como nao

consta, se a fatura ou carregação folhas, que se diz per-
tencer a Madarae de Entrcmeusc lhe fora ou não entregue

na Bahia, nem se ela se transportara no mesmo navio à

dita cidade e menos se pagara ou não os direitos na Alíân-

dega das fazendas que continha a indicada fatura, como

também se os satisfez a sobredita carga Antônio Barbosa

Lobo, que igualmente desembarcou e vendeu as que cons-

tavam do bilhete folhas e da sua confissão folhas que po-

diam hera ser tiradas de bordo por alto, e vendidas com a

perda dos direitos de Vossa Majestade, ainda apesar das

proibições e ordens que não permitem êste comercio, será

igualmente conveniente que na indicada devassa se inquira

sobre êste artigo, para que se recupere ao menos em parte

aqueles prejuízos que sofreu a Real Fazenda de Vossa ivra-

jestade na cidade da Bahia, aonde se verificaram ei

repreensíveis contrabandos.
Parece era quarto lugar que nas Relações do Rio de Ja-

neiro, c Bahia, perante o desembargador juiz da Coroa com

assistência do procurador dela se deve dar livramento aos

réus que ficarem sendo em uma outra devassa, e iguatmen; .

mandar Vossa Majestade a respeito dos mesmos réus poi

em vigoroso uso as penas que as leis e as ordens tem c
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minado, e mandam impor aos transgressores delas, reme-
lendo-se a êste Reino o produto dos seus seqiieslros e con-
denações em uma relação individual e circunstanciada das

pessoas e bens a que eles respeitam c pertencem.
Parece em quinto lugar (pie o casco dêste navio se deve

apreender, seqüestrar e vendei* cm hasta pública, como em
outras iguais, ocasiões se tem feito, cumprindo-se assim no
caso em (pie Vossa Majestade não julgue mais conveniente
ao seu real serviço incorporá-lo na real armada da Coroa,
mandando-o neste segundo caso navegar para êste Reino,
recebendo no Rio de Janeiro carga, ou que venha sem carga
ou (pie venha sem ela.

Parece em sexto e último lugar, que sendo como é in-
contraslável verdade que a lassidão c o desprezo que há
poucos anos a esta parte tem tido as leis e as ordens de
Vossa Majesiade, entrando e saindo nos portos do Brasil
navios e outras embarcações estrangeiras que prelextuam
arribadas para introduzirem fazendas de contrabando e
carregarem outras da mesma natureza e proibição sendo a
origem dêste desmancho ;i frouxidão, menos atividade e
menos zelo com que se procede nas visilas dos ditos na-
vios, servindo os aparentes exames cpie se fazem mais para
satisfazer a obrigação deles que para indagar a verdade e
a boa ou má fé com (pie pretendem ser nos mesmos portos
admitidos e neste estado tem este mesmo Conselho por con-
veniente, e útil (pie Vossa Majestade mande avivar a obser-
vância c execução de todas as ordens transcritas na dita
coleção (está em branco) (sic) c praticadas em todos os
portos do mar, remetendo-se a êste fim a cada uma das
capitanias ultramarinas uma cópia daquela mesma coleção
para que instruídos nela os seus respectivos generais as fa-
cam dar a execução, tendo-as sempre em vista, maiormente
a de 8 de fevereiro de 1711, c Alvará dc 5 de outubro de
1715, que o declarou.

Finalmente, contra êste sentimento parece que não
obsta a resposta do desembargador procurador da Fazenda,
porque estando como estão provados estes contrabandos e
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descaminhos, c não menos a má fé da arribada à cidade da

Bahia c capitania do Rio dc Janeiro, e ainda o que respeita

aos franceses que desbumanaiiientc foram lançados em terra

na mesma cidade da Bahia, estando já fora deste porto
o (üto navio, contra as quais há veementes presunções do

seu dôlo asseverado pelo capitão ou mestre ogie afirma ser

o motivo da desunião que tiveram entre si por não querer
aquele vender ou deixar vender na Bahia as fazendas (pie

respeitavam às suas carregações era conseqüência vem a

ser certo que os ditos franceses estão incursos nas mesmas

penas, c a Fazenda Real adquirido direito do seu confisco,

c só no caso em que se não verifique por sentença final é

quando deveria entrar em questão a (pie agitou o dilo de-

sembargador procurador da Fazenda.
No concurso, pois, dêsles contrários sentimentos é Vossa

Majestade quem deve. deliberar o que necessita nesta parte
êste Conselho para o seguir, abraçar e praticar neste e nos

mais casos idênticos, lembrando-se, porém, de que lhe pa-

rece ser mais decoroso c de menos conseqüências verificar-se

êste confisco pela transgressão c preceito das leis, ordens

e tratados que não permitem o comércio dc estrangeiros nas

nossas colônias do (pie apresar-se por outro diferente título

duvidoso c perigoso pela máscara cora que navegou este

navio, e entrou cm um e outro porto da Bahia e Mio de

" 
Lisboa, 28 dc junho de 1799. Não lem as assinaturas

dos vassalos do Conselho.

Resolução

Como parece, e o caso presente é manifestamente o do

Alvará de 1711 e leis, e ordens, que lera por objeto evitar

o contrabando que se faz nas costas do Brasil c as pretex-
tadas e fingidas arribadas forçadas que para o mesmo iim

se fazem aos portos do Brasil, por cujo motivo o Conselho

deve logo mandar proceder ao seqüestro do navio, carga

e efeito do Capilão e mais interessados na expedição, o que

tudo deve entrar nos reais cofres.
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Deve ordenar ao vice-rei (pie mande logo proceder a
mais rigorosa devassa que cometer a um dos ministros da
Relação do melhor conserto servindo de corpo de delito e
como parte dela os exames, perguntas e tudo o mais incor-

porado nos papéis (pie foram presenles ao Conselho, sendo
desde logo presos o capitão c mais co-réus para procederem
a seu livramento como propôs e é parecer do Conselho;
(pie ao governador da Baüia se expessam as ordens que
parece obrar de acordo em lodo êste exame com o vice-rei
do Rio de Janeiro, que ao intendente geral da policia a
(piem fui servido cometer o conhecimento dos procedimen-
tos de Maelame de Entrenieuse ordene o Conselüo cpie remeta
ao vice-rei cópia de ludo o que constar a respeito da mesma
logo (pie ela haja declarado o que interessa dos seus pro-
cedimenlos; (pie finalmente o Conselho executando tudo
o (pie propõe e com cujo parecer sou servido conformar-me
êle renove as ordens mais positivas ao vice-rei e governa-
dores do Brasil, para que proponham na mais estrita, exata
e literal execução c observância, não só ludo o que se acha
disposto nos antigos Alvarás que o Conselho fêz subir à
minha real presença, mas ainda as últimas e novíssimas
rigorosas ordens, (pie tenho mandado por cartas regias
e avisos expedidos ao vice-rei e governador do Brasil, sobre
tão essencial objeto, ordenando também que o Conselho
lhes mande declarar (pie a cada mutação de governo tenho
ordenado cpie o Conselho mande informar e perguntar nas
residências (pie se hão de tirar se cometeram prevaricação,
ou houve descuido e omissão na execução dos mesmos Alva-
rãs e reais ordens, para serem por isso castigados com todo
o rigor das leis.

Palácio de Queluz, 17 de agosto de 1799. Com a rubrica
do Príncipe Nosso Senhor.

Satisfaz-se ao que Sua Majestade
ordena sabre o ofício n.° 57 do vice-rei
do Rio de Janeiro, em que expõe ter
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dirigido à real presença da mesma se-
nhora várias propostas dos postos vagos
naquela capitania, e pede ao dito fim
(ts providências que aponta no sobre-
dito ofício.

69. Senhora. For aviso do ministro e secretário de Eslado
dos Negócios da Marinha c Domínios Ultramarinos de 18
de setembro do ano próximo passado, foi Vossa Majestade
servido mandar remeter a este Conselho o ofício n." 57 do
vice-rei do Rio de Janeiro, para (pie se consultasse o que
parecesse sôbre o seu conteúdo.

No mencionado ofício diz o dito vice-rei que em 2! de
maio do ano de 1797 fora Vossa Majestade servido orde-
nar-lhe que fizesse uma nova proposta para os postos
atualmente vagos na tropa daquela capitania, em conseqüên-
cia do requerimento que fêz José Bento da Silva, para obter
a real confirmação do posto de capitão do 2.° regimento
da mesma cidade, o (piai foi contemplado na proposta de
23 de outubro de 1795; que como seja preciso dar a Vossa
Majestade uma idéia do que tem acontecido naquela praça
a respeito de promoções para que Vossa Majestade possa
remediar os inconvenientes que ainda se experimentam di-

zia primeiramente:
Que em observância do decreto de 27 de setembro

de 1787, que permitia entrarem logo no exercício dos seus

postos os oficiais que se houverem de propor, sem adqui-
rirem direito aos mesmos postos, enquanto Vossa Majestade
não houver por bem confirmá-los; se fizeram no governo an-

tecedente duas promoções em 13 de maio c cm 17 de dezem-
bro de 1789; que esta última constou ler sido confirmada

por decreto de Vossa Majestade, mas quanto à primeira
tendo decorrido tempo infinito depois da sua publicação
naquela cidade, nenhuma notícia houve até ao presente de

ter merecido a real aprovação na parle que respeita aos

capitães c oficiais subalternos nela contemplados, porque
obtendo a sua confirmação os oficiais superiores da mesma
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proposta incluídos na relação que baixou com o decreto ele

15 de outubro de 1792, não se fêz menção ele todos os outros

oficiais.
Que nesta incerteza continuaram a fazer diferentes

l>iopostas nas (piais se contemplaram sujeitos que não se

habilitariam a maiores postos, enquanto os outros da refe-
rida proposta ele 13 tle maio não fossem atendidos, sucedeu,

porém, ocorrerem circunstâncias que êle vice-rei ignora a
favor dos que foram propostos posteriormente, que conse-

guiram um direito tle antigüidade sobre os outros, deduzido
de ordens expedidas para regularem a mesma antigüidade
a tempo tpie nestes c outros semelhantes parece admitirem
alguma interpretação a benefício daepieles oficiais que in-

culpàvelmente não podiam mostrar documento algum da
sua confirmação; que não deve neste lugar de deixar de di-
zer tpie sendo confirmados todos os oficiais imperiais da
citada proposta tle 19 tle maio omitem-se na relação junta
ao decreto de confirmação o nome de João de Barros Pereira

, do Lago proposto para tenente coronel do Regimento, es-
tando êle a exercer o referido posto desde aquela época com
muita distinção e ajuntando aos seus merecimentos o de ter
comodamente o regimento eom acerto, e conservado com
louvável disciplina na ausência do chefe e tenente general
Sebastião Xavier da Veiga, governador do Rio Grande tle
São Pedro, fazendo-se pois este oficial benemérito tia graça
tpie Vossa Majestade conferiu a outros e não menos os ca-

pitàes c mais oficiais da referida proposta, se persuade
êle vice-rei que ficaria sanada a sua pretensão se fosse do
agrado tle Vossa Majestade resolver que as suas antigüidades
se contassem tia data tio decreto que foi servido mandar
proximamente praticar com o coronel Camílio Maria Fon-
nellet por ser esta resedução a mais conforme as retas e

pias intenções de Vossa Majestade.
Passando, pois, a tratar da proposta cm que José Bento

da Silva foi contemplado para capitão da 5.a companhia
de) 2.° Regimento daquela cidade, devia participar a Vossa
Majestade tpie lendo êle recebido ordens ele Vossa Majes-
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tade por aviso do ministro e secretário de Estado Luiz Pinto

de Souza, de 22 de maio de 1795, para refundir um dos

quatro regimentos de infantaria daquela guarnição pelos
três que ficassem existindo, reduzidos ao pé atual de dez

companhias cm cpie presentemente se acham, lhe pareceu
indispensável (não obstante o decreto de 1791 que cassou a

autoridade de dar exercícios e soldo aos oficiais preposlos

antes da sua confirmação) nomear oficiais tanto para as

novas companhias, como para os postos já vagos, a fim

de se regularem c disciplinarem os corpos que sem este

expediente se não poderia completar, nem conservariam a

boa ordem que lhe é necessária, mas por não exceder em

tudo os limites da sua jurisdição lhes facultara somente o

exercício dos novos postos sem vencerem os soldos com-

petentes; que desta sua resolução dera conta em oficio

de 31 de outubro de 1795, recomendando à piedade e gran-

deza de Vossa Majeslade os oficiais propostos mio so

rara se lhes confirmarem as suas patentes respectiva.,

mas também para se lhes satisfazerem as suas patentes

respectivas, mas também para se lhes satisfazerem os sol-

dos desde o dia em que naquela cidade principiaram a lei

exercício; que nada se lhes respondeu sobre este assumo, e

sobre de que tratara na mesma ocasião; que deste silencio

lem procedido semelhante inconveniente ao que acima deixa

ponderado porque presumindo êle vice-rei que esta u Uma

proposta publicada na sôbredita capitania, em 23 de outumo

de 1795, não seria reprovada por Vossa Majestade, ateu-

dendo a precisão que tem havido de prover os postos que

continuamente estão vagando com o detrimento do real sei-

viço, pela falta de oficiais necessários para infinitas omi-

gações daquela praça tinha dirigido várias propostas mais

modernas que já foram confirmadas, nas quais contemplou

oficiais da sôbredita proposta de 31 de outubro, ainda nao

confirmada, e outros que somente deveriam ser na suposição

de serem atendidos os primeiros; que daqui tem proece icn

avisarem muitos oficiais os seus procuradores em Lisdoo

para se lhes remeterem as suas patentes de confirmação, o.
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(piais nada podem lazer por não haver noticia dc decreto,

porque Vossa Majestade tinha confirmado a mencionada

proposta como se prova do requerimento que levou à real

presença de Vossa Majestade José Bento da Silva.

Também desta incerteza procedem passarem os oficiais

juntamente propostos com o referido José Bento pela mor-

tificação de se verem preteridos por outros que eram mais
modernos, perdendo a sua antigüidade pela mesma razão

(pie acima deixa exposta, se a piedade e grandeza de Vossa

Majestade não ocorrer a êste prejuízo, ordenando que por
esta vez fiquem os oficiais da sobredita proposta regulando

as antigüidades pelo dia em que entraram no exercício dos

postos a <pie então foram promovidos.
Que deve finalmente dizer sobre recomendação que ti-

vera a respeito dc José Bento da Silva, que tendo razões
muito justificadas para promover a êste capitão ao posto
de coronel do Begimento dc Milícias dos homens pardos
daquela cidade, sem soldo, a requerimento seu, lhe dera
exercício do dito posto como mais individualmente expunha

por este Conselho a Vossa Majestade, em conseqüência das
ordens (pie lhe foram dirigidas para organização dos cor-

pos auxiliares da mesma capitania.
O que tudo visto, parece ao Conselho que êste ofício do

vice-rei do Bio dc Janeiro, contém matéria muito digna
da piedosa atenção c inflexível justiça dc Vossa Majestade,
porque tendo êle por objeto o bem do real serviço jamais
fica duvidoso a seu direito.

Bepresenta o dito vice-rei na primeira parte deste seu
ofício, que havendo se dirigido por seu antecessor ao real
trono, na conformidade do decreto de 27 de setembro de
1787, duas propostas uma em 13 de maio, c outra em 17
de dezembro de 1789, esta fora confirmada por Vossa Ma-
jestade, porém, não aquela na parle que respeitava aos
capitães e oficiais subalternos porque sem se fazer menção
destes foram tão somente contemplados e confirmados
os oficiais superiores da mesma proposta de 13 de maio,
indicados na Belação que baixou a êste Conselho com o
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decreto de 15 de outubro de 1702, que sobe por cópia (e sua
respectiva relação) à soberana presença de Vossa Majestade.

Igualmente assevera o dito vice-rei, que depois daquelas
duas propostas houveram outras nas quais se incluíram su-

jeitos que se não habilitariam para maiores postos, en-

quanto os outros daquela referida proposta de 13 de maio
não tossem atendidos, porém, que deixando de ser estes o
foram aqueles adquirindo um direito de antigüidade sobre
outros mais antigos.

A justiça, o direito, que autoriza esta representação, c

favorece aqueles oficiais ainda não munidos das suas paten-
tes, e até privados das antigüidades que lhes competiam, c

puderam pelas posteriores promoções de outros oficiais

muito mais modernos, faz ao que parece indispensável uma

providência gravemente e socorro aquele atrazo gravemente
gravoso à honra e profissão militar.

Vossa Majestade no sobredito real decrelo de 27 de se-

lembro de 1787 permitiu que os oficiais da tropa do Estado

do Brasil, que fossem propostos para os postos militares

pudessem logo entrar no seu 'exercício vencido os seus res-

pectivos soldos, não adquirindo porém direito àqueles pos-
tos interinamente ocupados sem confirmação de Vossa

Majestade.
isto mesmo é o que vàlidamenle praticou o vice-rei an-

tecessor do atual, com os oficiais ainda não deferidos de

que trata a proposta de 13 de maio de 1780, porque ainda

que Vossa Majestade no posterior decreto de 20 de outubro

de 1790, revogou aquele mesmo decreto de 1787, na parte

que permitia passarem os propostos logo a ter exercício

e soldos antes da sua confirmação, esta posterior refutaçao

não alterou o efeito daquela outra ordem que já existia

executada, quanto a estes oficiais de que trata o vice-rei

motivo porque têm eles todo o direito para Vossa Majes-
tade lhes liberalizar sendo servido a antigüidade de que
trata o mesmo vice-rei no sobredito seu ofício, pois que
de outro modo viriam a passar sem o merecerem pelo dis-

sabor de que as suas promoções tendo a natureza de remu-

I
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neratórias pelo seu préstimo e serviço passarão no seu efeito

a serem inculpàvclmcnte instrumento do seu próprio cas-

tigo, perdendo as antigüidades que lhes competiam.

Estas mesmas idênticas razões militam quanto ao pro-

posto para tenente coronel João de Barros Pereira do Lago,

indicado na mesma proposta de 13 de maio do dito ano

de 1789, (preterido na promoção e decreto e Relação de

15 de outubro de 1792) tendo passado êste logo a exercer 
'

aquele posto, e a vencer os seus soldos em tempo que ainda

existia em seu inteiro vigor a real ordem de Vossa Majes-

tade quanto ao interino exercício de seu posto, e parece que

ela a seu respeito o deve ainda para a sua confirmação,

porque vem esta a recair em um ato válido, tal qual era,

e é a da dila proposta feita, e regida pelas reais ordens de

Vossa Majestade, à vista das quais parece ao mesmo Con-

selho (quanto a êste primeiro artigo analisado na primeira

parte do presente ofício) que tendo em vista o antecessor

deste alua! vice-rei (como notoriamente se vê) aquelas mes-

mas reais ordens que mandaram regular as propostas mili-

lares, e feito esla de 19 de maio de 1789, segundo as ditas

ordens, justo parece que o mesmo vice-rei com razão e jus-

lica promoveu em benefício dos oficiais indicados naquela

proposta (ainda não deferidas) a mercê das más confirma-

ções, lembrando e pedindo que Vossa Majestade se digne

mandá-las regular pelo decreto de 15 de outubro de 1792,

que vem a ser o mesmo cm que foram os oficiais maiores

igualmente deferidos.
Que êste providente meio de equidade igualmente milita

quanto ao direito que tem o tenente coronel João de Barros

Pereira do Lago proposto e recomendado pelo seu préstimo
na sobredita proposta de quem constituindo-se por circuns-

tâncias tais digno da confirmação, que não obteve como

conseguiram outros oficiais em 15 de outubro do dito ano

de 1792.
Para poder ter lugar esta providência das confirma-

ções ainda não verificadas é indispensável cpie a dita pro-

posta de 13 de maio de 1780 exista na Secretaria de Estatlo

competente, e que não obstante a sua diuturniclade nao esteja

tVJ
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alterada cm parte, como é presumível nos casos de faleci-
mento, passagem ou acesso de algum ou alguns daqueles ofi-
ciais que foram nela propostos.

Esta dificuldade que podia sanar o dito vice-rei se fi-

zesse remeter uma cópia da dita proposta, unindo-a ao pre-
sente ofício com informação do estado atual dela faz eom

que êste Conselho firme estes sentimentos sem maior ecr-

leza, seguindo que não constando da existência da dita pro-

posta na Secretaria de Estado não deverão aqueles oficiais

merecer nesta parte a real atenção dc Vossa Majestade, en-

quanto o dito vice-rei não fizer reformar c remeter uma

cópia da mesma proposta à Secretaria de Eslado da Repar-

lição, para Vossa Majestade lhe deferir como fôr servido.

E quando êste meio pareça pesado e moroso pela lon-

gilude e atuais circunstâncias da navegação, desde logo

benigna e piedosamente lhes pode Vossa Majestade deferir

confírmando em geral aqueles oficiais que existirem com a

sua praça, e exercício, sem patentes de confirmação, sendo

unicamente compreendidos nesta real graça os (pie forem

contemplados naquela proposta de 23 de maio, muitas vezes

indicada neste parecer, contanlo que requeiram as suas pa-
tenlcs no termo cominado na resolução dc 24 de abril

dc 1795.
E para que elas se lhes expessam deverá o vice-rei reme-

ter à Secretaria de Estado uma relação dos promovidos para

se lhes darem assim como Vossa Majestade o tem mandado

praticar em outras ocasiões que por alguns justos motivos

lem sido despachados nos mesmos domínios do ul tramar,

conferindo-se-lhes os postos os governadores por comissão

ou expressa ordem de Vossa Majestade como acontece em

alguns casos extraordinários.
Tendo estes sentimentos por objeto a proposta de 1.5

de maio de 1798, de que se acaba de tratar, passe este Con-

selho a expender os que respeitam a segunda parte, sendo

o assunto dela a outra proposta de 31 de outubro de 1/Jo.

Diz o dito vice-rei que havendo recebido ordem de

Vossa Majestade em 22 de maio do dito ano de 179o, pai
ia

'»
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refundir um dos quatro Regimentos de Infantaria daquela

praça ficaram existindo três, reduzidos ao pé atual de dez

companhias.
Que não obstante o decreto de 1791 que cassou a auto-

ridade de dar exercícios c soldos aos oficiais propostos an-

tes da sua confirmação, ele nomeara oficiais, tanto para as

novas companhias, como para os postos já vagos, mandando

dar a uns e outros exercício nos seus postos, porém não os

soldos competentes.
Que desla resolução dera conta recomendando a pie-

dade e grandeza de Vossa Majestade os oficiais propostos
desde o dia em que principiaram a ter exercício, porém, que
nada se lhe respondeu sobre êsle assunto, resultando deste
silêncio o inconveniente que propõe o objeto dêsle ofício.

É sem dúvida (pie Vossa Majestade por decreto de 20
de outubro de 1790, foi servido proibir cpie se mandasse dar
exercício e soldo aos oficiais propostos antes da sua con-
firmação, e nesta certeza ainda que se refundia um dos

quatro regimentos de infantaria, reduzindo-se aos três atuais
da sua guamição parece que a nomeação de oficiais para
as novas companhias, e ainda com maior razão para os pos-
tos já vagos, deviam ser propostos e dependentes da real
aprovação de Vossa Majestade anles de seu exercício, po-
rém, vendo este Conselho que o fim da alteração que nesta

parle praticou o dilo vice-rei não foi outra mais que o de
se regularem os corpos, (pie se acabaram de completar em
uma ocasião lão crítica, como a atual de uma guerra de-

pendente de providência do exercício que logo se deu
àqueles oficiais foi conveniente porque ao mesmo tempo

que utilizou o serviço, não receberam os soldos, cuja solução
e verificar-se viria a ser prejudicial à Real Fazenda de Vossa
Majestade, enquanto ela não tinha lugar sem confirmação
nem patente.

É não menos constante cpie o regimento do governo ge-
ral do Estado do Brasil faculta criar postos nas ocasiões
de guerra (pedindo-o a necessidade) contanto que se lhes
confira a baixa logo que se verificar a paz e como assim
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por identidade dc razão dc maior a menor, parece (pie de-

vidamente mandou o vice-rei deste lugar dar exercício aos

oficiais vagos e propostos, cuja proposta dirigiu ao real

trono como êle afirma, pois que ocorrendo a necessidade

do serviço não alterou os soldos em que podia gravar a

Real Fazenda dc Vossa Majestade, a não se lembrar como

o fêz do real decreto de 20 de outubro de 1790, que os

proíbe enquanto os oficiais não têm confirmação de Vossa

Majestade.
E direito c a justiça destes oficiais para obterem a

confirmação dos seus postos é indubitável comparecendo

a proposta epie lhes corresponde, porém não o existindo

ela na Secretaria de Estado é certo que se não pode verifi-

car a graça que se implora da piedade e da grandeza de

Vossa Majestade sem que se pratique a seu respeito, o mesmo

que este Conselho expendeu nos seus sentimentos quanto
aos oficiais contemplados na outra proposta de 13 de maio

de 1789, de que se tratou na primeira parte dèslc ofício.

É bem natural que os oficiais de uma e outra proposta
ainda não confirmados por Vossa Majestade tenham pas-
sado pelo desgosto como diz o vice-rei dc se verem preteri-
dos perdencb inculpàvelmente a sua antigüidade e neste

lance menos compatível com a honra, merecimento e prés-
limo de cada um deles (c até estranho c oposto à piedade

que pela sua indectível justiça não quer, nem consente que
se gravem e ofendam os direitos dos seus fiéis vassalos) se

fazem estes mais dignos de obterem a graça a que há muito

aspiram em cuja certeza.
Parece ao mesmo Conselho que esta representação do

vice-rei pela sua matéria relativa a segunda proposta de

que ela trata é digna de merecer os régios e naturais efeitos

da incomparável piedade e grandeza de Vossa Majestade,

porque havendo sido contemplados os oficiais indicados

naquelas duas propostas de 13 de maio de 1789 c lò cie

outubro de 1795, e não desmerecendo eles a real aprovação

de Vossa Majestade, quanto as suas confirmações, jamais

em seu prejuízo lhes deveriam preferir os que foram no-
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meados e providos depois em outras propostas, sendo pos-

teriores a eles mais modernos.
É presumível que Vossa Majestade não quisesse confir-

mar a estes e preterir aqueles se lhes fossem presentes as

sobreditas propostas ainda não resolutas por Vossa Majes-

tade. v talvez desencaminhadas, ou perdidas pela sua diu-

turnidade.
O direito de preferência que lhes compete e claro e

também o é de que êle deve reger a antigüidade de cada

um destes oficiais, segundo a praça e exercicio que lhes deu.

Não constam (piais eles sejam nem os postos a que fo-

rani promovidos, e nesta dubiedade o meio da providencia
deve ser aquele que ditar o acerto e as sublimes luzes do

trono a náo se verificar a que êste Conselho teve a honra

de propor no seu parecer na parle respectiva a primeira

proposta de que tratou o vice-rei.
Kstc que reconheceu a incompetência e antecipação com

que se verificou o exercício dos mesmos oficiais, esperan-
ceia o feliz êxito do seu ofício na real grandeza de Vossa
Majestade e eomo o efeito desla graça redunda em bene-
ficio comum destes mesmos oficiais, e ainda em utilidade
do serviço de Vossa Majestade, Vossa Majestade lhes defira
como fòr servido.

Quan Io finalmente ao último artigo do mesmo ofício.,

que diz respeito ao oficial José Bento da Silva, promovido
a coronel do Regimento dos homens pardos do Rio de Ja-
neiro, êste Conselho refere, quanto a êste objeto a proposto
que acusa o mesmo vice-rei, a qual sobe à soberana e real

presença de Vossa Majestade em consulta com a data desta.
Lisboa, 20 de junho de 1799. (Não tem assinaturas:

dos vogais do Conselho).

Resolução

Como parece, c cm carta regia dirigida ao vice-rei do

Rio de Janeiro, c de que baixará cópia ao Conselho, mando
expedir as convenientes ordens ao mesmo respeito.

Palácio de Queluz, 30 de abril de 1800. Com a rubrica
do Príncipe Regente Nosso Senhor.
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Sobre o ofício que o governador de
Benguela dirigiu ao mesmo Conselho a
respeito do estado em que se acho
aquela capitania e igualmente toda a
sua costa, sem oposição aos corsários

franceses que tem feito os danos mencio-
nados no dito ofício, em que pede pro-
vidência que os evite.

70. Senhor. 0 ofício incluso, que o governador da capitania

de Benguela dirigiu a este Conselho e que êle tem a honra de

fazer subir a real presença de Vossa Majestade, dá uma

verdadeira idéia do infeliz estado cm que se acha esta ca-

pitania, e igualmente toda a sua costa infestada dos cor-

sários franceses ejue sem oposição cruzam aqueles mares

aonde livremente roubam, saqueando a umas, e levando a

outras das nossas embarcações que navegam para Angola

e a dita capitania de Benguela das quais se utilizam, com

sumo dano do comércio dos vassalos deste Reino e seus

domínios.

Êsle governador cheio de desgosto lamenta a perda das

embarcações que aprisionaram os ditos franceses c igual-

mente a falta que tem ele artilharia, pólvora e mais muni-

ções de guerra e até afirma que por desgraça nem um so

oficial de artilharia tem para o manejo dela c da dcíesa

daquela praça, e mais que tudo a falta de uma embarcação

de força que defenda toda a sua costa nas ocasiões de mi-

migo ou invasão, tal como esla ele que dá conta a fim de

(pie Vossa Alteza Real, fazendo providência ao futuro com

pronto remédio estes acontecimentos de tantas consequen-

cias, possam viver seguros aqueles povos, e sem perigo sub-

sistir o comércio daquela colônia.

A necessidade de providência é tão evidente ejuanto o

é não poderem terminar semelhantes excessos sem o socorro

epie o governador pede para defender-se e sustentar os reais

direitos da Coroa, e todos aqueles eme estão a favor dos

fiéis vassalos de Vossa Alteza Real.



— 144 —

A causa é pública, e a sua gravidade pede que este Con-

velho sem perda de tempo, faça participar a Vossa Alteza

Real como faz para se dignar de deferir a este ofício de

governador com a providência que êle merece, e fôr mais

do real agrado de Vossa Alteza Real.

Lisboa, 7 de janeiro de 1800. Barão de Mossamedes.

José Teles da Silva e Francisco da Silva Corte Real. José

Sebastião de Saldanha e Oliveira.

Resolução

Tenho dado conveniente providência mandando ornar

sobre as costas de Angola e Benguela a fragata Tristão, c

também o governador de Angola logo fêz sair duas embar-

cações armadas paia afastar o corsário francês que tantos

danos fêz nas mesmas costas, o que mando participar ao

Conselho para sua inteligência.
Palácio de Queluz, 25 de janeiro de 1800. Com a rubrica

rio Príncipe Nosso Senhor.

O mesmo Conselho expõe a sua

Alteza Real os motivos que lhe ocorrem
sobre se dispensar provisionalmente no?

regimentos dos respectivos governado-
res o artigo que lhes proíbe reformai
nem mandar dar baixa arbitrariamente
aos oficiais da tropa regular, e orde-
nança ao fim de deferir, ou denegar as

confirmações das patentes inclusas, c

outras que sobrevierem de semelhante
natureza, sendo reguladas com as mo-

dificações que representa.

71. Senhor. O vice-rei do Rio de Janeiro, e outros gover-
nadores e capitães generais do Estado do Brasil têm a pou-
cos tempos a esta parte preterido (a bem do real serviço)



145

o preceito de não poderem reformar nem mandar dar boi-

xas arbitrariamente aos oficiais da tropa regular auxiliar

e ordenança e com razão, porque estando cada um deles

munidos com patentes assinadas pela real mão de Vossa

Alleza Real é impraticável, que se lhes dê baixa, e menos

reformar, sem imediata ordem de Vossa Alteza Real.

Na Secretaria deste Conselho estão deferidas negati-

vãmente muitas destas patentes, e param nela outras de-

pendentes dc despachos para se lhes deferir ou clenegar as

suas confirmações.
Reconhece êste Conselho que os oficiais inaleis e in-

capazes pela suas idades ou moléstias, não estão hábeis

para o serviço, antes sim inúteis para as suas funções mili-

tares, c principalmente na presente época em que devem

estar completos os corpos que fazem a defesa de qualquer
das capitanias do Brasil.

Por outra parle aquela legislação em contrario e as

ordens de Vossa Alteza Real, que proíbem e coariam esta

jurisdição a vice-rei e governador do mesmo Estado do Bra-

sil, jamais se podem dispensar sem o régio beneplácito de

Vossa Alteza Real para cujo fim recorre este Conselho ao

trono para que Vossa Alteza Real se sirva aprovar ou desa-

provar êste abuso há pouco introduzido, porque se a favor

dele eslá a necessidade do serviço que não admite dilação,

é também certo que franqueando-se aos governadores a li-

herdade de reformarem, poderão estas reformas vir a ser

tão indulgentes que devendo ter por objeto real serviço tal-

vez degenerem em dano dele.
Este artigo sumamente importante exige uma providen-

cia decisiva, de sorte que não sofram os fiéis vassalos dc

Vossa Alteza Real os incômodos que experimentam, uns

recebendo as suas reformas, e outros as patentes dos pos-

tos que vagam em conseqüência delas, vindo quando se lhes

deneguem as confirmações a perderem uns e outros as des-

pesas que fazem com estes títulos que recebem em boa te,

como é civil nela ignorância das ordens proibitivas e pe-

culiares de cada uma capitania, que não tem razão de san -

rem os que podem ser providos ou reformados.
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Estas reformas que são conferidas contra os regimentos

dos governadores e outras mais ordens regias muitas vezes

se fazem sem especificação da causa porque elas se verifi-

cam, constituindo-se as mesmas por semelhante motivo mais

odiosas e repreensíveis.
Algumas das patentes juntas que sobem à soberana pre-

sença de Vossa Alteza Real assim o mostram dando a ver

o irregular método com que elas se efetuam apesar da
inobservância das mesmas ordens.

É, pois, muito conveniente que Vossa Alteza Real faça

pôr termo a este arbitrário procedimento, de sorte que fique
subsistindo em regra a antiga proibição ou dispensada esta
se sirva declarar se o dito vice-rei c governadores têm ou
não autoridade para reformarem e mandarem dar baixa
aos oficiais da tropa regular, auxiliar e ordenança ao mesmo
durante a guerra.

E, outrossím, dignando-se Vossa Alteza Real dispensar

provisionalmente quanto a êste artigo, facultando-lhes po-
derem para estas reformas declarar que as não devem
conferir sem nas patentes especificarem as razões ou mo-
livos da sua concessão, não deixando em silêncio, como
muitas vezes tem praticado a causa delas, contando, porém,
logo (pie cessarem aqueles incômodos que a atual neces-
sidade de tropa presentemente motiva e que foi justa esta

provisional dispensa fiquem desde logo o dito vice-rei e go-
vernadores obrigados a cumprirem como devem nesta parte
o seu regimento, não podendo reformar oficiais da tropa
regular, auxiliar, ou ordenança sem imediata ordem de Vossa
Alteza Real, nem tão pouco mandar dar baixa a cada um
deles, sem que proceda sentença que assim o mande, e te-
nha passado cm julgado.

Os oficiais reformados de que trata esta consulta não
convém soldo algum, como também os oficiais promovidos
aos postos que largaram; a respeito de uns e outros mintam
ns razões de equidade que merecem depois de haverem
feito as despesas com as patentes que apresentam.

As suas confirmações não são danosas ao serviço, ao
mesmo passo que lhes são úteis para não perderem aquela
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despesa que fizeram em boa fé como é presumível, cm

cujos termos.
Parece que todos aqueles que até agora obtiveram pa-

tentes desta natureza, estão nos termos de serem deferidos

no caso em que Vossa Alteza Real liberaliza c dispense

nesta parte ao vice-rei e governadores no seu regimento,

aprovando como merecem as promoções cpie fizeram nestas

reformas, suposta a longitude das capitanias e a necessidade

do bom estado da tropa ao menos enquanto duram os in-

convenientes que motivam os embaraços da guerra que traz

hoje o mundo todo inquieto como é notório e público.
Estas razões favorecem os procedimentos praticados sò-

bre este objeto pelos vice-rei e governadores, e como pode-

rosas e justas persuadem este Conselho aos mesmos senti-

mentos, aos quais deferirá Vossa Alteza Real como achar

mais conveniente ao seu real serviço.
Lisboa, 16 de dezembro de 1799. Barão de Mossamedes.

José Teles da Silva. Francisco da Silva Corte Real.

Resolução

O vice-rei e governadores dos Domínios Ultramarinos

não devem exceder os poderes (pie fui servido conferir-lhes

e praticar atos de jurisdição além dos que lhes sao con-

cedidos pelos regimentos das capitanias ou por ordens regias,

que eu lhes tenha mandado expedir, e consequentemente o

Conselho deve mandá-los responder c informar sobre os

motivos que tiveram para excederem o que lhes era pies-

crito, declarando-lhes que tais reformas feitas sem resolução

minha sobre proposta que hajam feilo subir a minha içai

presença são nulas, e não hão obter a minha real conln-

macão, o que o Conselho fará também executar pela parte

que lhe toca, vigiando sobre a execução destas minhas reais

ordens. , • „
Palácio de Queluz, 25 de janeiro de 1800. Com a rubuca

do Príncipe Nosso Senhor.
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O mesmo Conselho faz presente a
Sua Alteza Real os seus sentimentos sò-
bre o objeto do ofício do desembarga-
dor procurador da Fazenda da rcpar-
lição do ultramar em que representa a
indispensável necessidade que há de
que se lhe remetam os passaporte.-; c
mais papeis que se apreenderam à fran-
cesa Joana de Entremeuse, vinda do
Rio de Janeiro, debaixo da proteção
do nosso comboio; sobem os documen-
(os de que sc faz menção nesta conta.

72. Senhor. Sendo Vossa Alteza Real servido cometer ao
conselheiro deste Conselho, Francisco da Silva Corte Real,
a representação da francesa (rEiilremeuse, que consistia na
continuação das suas queixas sobre os descaminhos de ai-
guns papéis diz faziam em sua defesa, qual o passaporte
que teve do vice-rei do Rio de Janeiro e despacho para o
seu navio, lhe ordenou que mandando chamar a sua pre-
sença a dila francesa, tomando nota dos papéis que acusa
faltos examinasse se eles se achavam confundidos, ou no
Conselho Ultramarino, ou cm casa do procurador da Fa-
zenda, do desembargador do paço ou inlengentc geral da
polícia, ou em casa do ministro encarregado desta devassa,
e que desse depois parte a Vossa Alteza Real pela Sccre-
tria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos do
resultado desta diligência, a fim de que novamente sc exa-
mine se os mesmos papéis aparecem ou que se lhe mandem
reformar, ou suprir segundo fôr compatível com a inalíe-
rável justiça de Vossa Alteza Real.

Constou a êste Conselho que o dito conselheiro, man-
dando chamar à Secretaria a sobredita francesa, e dando
esta mesma relação dos papéis que insinua perdidos, e para
melhor dizei que publica maliciosamente ocultados, passou
a fazer-lhe manifestos os que existiam na mesma Secre-
taria, e a requerer ao mesmo tempo neste Conselho que
para os exatos exames a que devia proceder quanto a êste
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assunto necessitava-se pedissem ao desembargador procura-
dor da Fazenda do Ultramar, José Joaquim Vieira Goudi
nho os oito massos de papéis que se lhes haviam remetido
e vinham a ser Iodos aqueles que o desembargador Pedro
Duarte da Silva, corregedor do Rocio, havia dirigido ao
mesmo Conselho, para cuja remessa se fêz expedir ao dito
procurador da Fazenda novo aviso, em virtude do qual resti-
tuindo êle ao Conselho Iodos os ditos papéis tornou a instar
c a requerer que se lhe remetessem os mais em que se
fizera apreensão ao tempo da captura da dila francesa,
maiormente os que especifica no seu ofício n.° 1 cm que
largamente repete e aviva a necessidade que há de que
compareçam.

Pelo que se vê neste seu ofício dito n.° 1 e mostra este
Conselho insiste o mesmo desembargador procurador da
Fazenda em pedir se lhe remetam os papéis apreendidos
como absolutamente necessários a bem do processo, (piais

em parte são: 1." os passaportes com que a dila francesa
e o seu navio denominado "Confiança" se transportaram
do Rio de Janeiro para esla cidade no último comboio vindo
daquele porto; 2.° uma carta que se lhe apreendeu escri Ia

por ela mesma francesa, estando presa em segredo; 3.° as

perguntas que na prisão lhe fêz o corregedor do bairro do

Rocio e a que ela não quis absolutamente responder.
fistes três artigos são aqueles em que mais insiste o

sobredito ministro reconhecendo èie muito bem que a perda
de qualquer documento se reforma ainda que a sua matéria
consista em superior e interessante objeto (pie nao é um

passaporte que se diz falto, um título que respeita à mesma

francesa que deve exibi-lo ou reformá-lo c não a sua ofí-

ciosa acusação, que pode e deve promover-se sem que sc

apresente esse passaporte que trata de um direito passivo,
sobre que versa esta inútil questão.

Este Conselho está encarregado de papéis de sumo peso
e gravidade e devendo forcejar quanto lhe é possível para
terem fim aqueles embaraços que obstaram até agora a

decisão final deste negócio, que ainda presentemente lhe

usurpa o tempo que necessita para outros fins mais provei-
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tosos, c úteis, êle tendo cm vista a representação do desem-
bargador procurador da Fazenda na parte em que reque-

rer consulta sobre êsle objeto passa a sustentar e notar as
razões que parece fazem impraticável a remessa dos papéis
contemplados nos dilos três artigos.

Ouanto ao 1." artigo sobre os passaportes e despachos
deste navio é incompreensível a razão porque êsle meritís-
simo fiscal insta sobre sua remessa, ([liando aqueles títulos
respeitam a defesa desta francesa, e é uni direito de ter-
ceiro que não respeita ao da Fazenda, (pie deve promover-se
sem a exibição deles, ficando esta reservada somente àquela
mulher, quanto intenta valer-se dos mesmos títulos a quem
unicamente [iodem ser úteis.

É igualmente compreensível a razão porque se requer
a remessa dos mesmos passaportes c despachos apreendi-
dos à mesma francesa, quando é constante dos autos que
ela vendera êsle navio, apreendido no Rio de Janeiro, a
João de Souza Lobo, intitulado capitão c dono, e é certo
<pie os seus despachos deviam ser feitos no nome ainda que
suposto deste indivíduo, e que na mão dêíe e não da dita
francesa é aonde deviam existir semelhantes títulos, e como
a esta e não àquele foi a quem se apreenderam os papéis
que trazia êle e nenhum outro é quem os deve reter e exi-
bir, e não o Conselho nem as mais pessoas que manejaram
e acautelaram os papéis desta francesa.

Para não perderem tempo, antes sim, para mostrar a
Vossa Alteza Real o mau caráter desta mulher dirige este
Conselho ao trono uma conta do vice-rei e capitão general
de mar e terra do Estado do Brasil, datada em 5 de junho
do ano próximo passado, que sobe à soberana presença de
Vossa Alteza Real, no livro no (piai se diz.

Todo o seu empenho logo que chegou a esta cidade foi
pretender de mim um despacho e permissão para poder
navegar com pavilhão português, a fim de escapar de lodo
o encontro que tivesse com embarcações inglesas.

Neguei-lhe absolutamente semelhante prclenção, tão
ofensiva da boa fé e aliança que existe entre esta nação e
a portuguesa, c até lembrando-me de que esta má fé con-
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taria aos mesmos piratas franceses, se algum se encontrasse

com o navio desta mulher c conhecesse a dissimulação com

que navegava, desenganada de uma vez dc não conseguir

o seu intento projetou navegar para Lisboa debaixo da pro-
teção do comboio de Antônio José Valente, como depois me

foi constante, mas figurando na sua imaginação, pois não

linha fundamento para o supor, que eu lhe denegaria, tam-

bém essa licença, tratou de vender o navio como com efeito

vendeu, estipulando logo com o comprador de lhe dar a

passagem livre para Lisboa, e a tudo cpie lhe pertencesse.

0 Conselho na face desta carta tem para si cpie a mesma

francesa ale embarcara no Rio de Janeiro clandestinamente,

porém, ainda que o fizesse autorizada, com o legitimo pas-

saporte é inegável que êle a não muniu c nem podia munir

para carregar o seu navio de efeitos como tez exportando-os

dali para êste Reino, que a culpa de que unicamente se

trata é conhecer, e não das mais tergiversações e con-

trabandos cometidos nos portos e costas do Estado do

Brasil.
É o 2.° artigo sobre que versa a instância do mesmo

desembargador procurador da Fazenda muitas vezes repeti-

dos, na qual diz: uma carta que se lhe apreendeu escrita

por ela mesma francesa, estando presa em segredo. É igual-

mente incompreensível (pie este Conselho a necessidade cpie

aquele ministro intima sobre a remessa desla carta, pois

que sem dúvida seja qual fôr a sua matéria esla em nada

pode auxiliar o direito da acusação objeto dc sen oiicio,

porque consistindo ela sobre o clandestino contrabando que

praticou no Rio dc Janeiro, para o porto desla cidade im-

portando c exportando aqueles efeitos que eram vedados

para o seu comércio, jamais a que fim pode vir a ser útil

a sobredita carta.

Além dc que ou esta carta continha matéria insigniíi-

cante ou de gravidade c ponderação tal, que nao deve se-

gundo as leis, e razões de Estado fazer-se pública, c neste

suposto toda e qualquer instância é conhecidamente impcr-

tinente e odiosa muito principalmente quando por principio
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algum cm nada pode ser útil para auxiliar a indicada

acusação desta francesa, e ser severamente punida como

merece, pelo despotismo que obrou com o efeito do seu mau

caráter' e comportamento, fiada c confiada em princípios
aéreos, (pie muilas vezes são menos felizes.

Confessa ingenuamente e torna a dizer êsle Conselho

(pie não percebe a necessidade que há dc cpie apareça esta

carta, quando talvez se desprezasse por nada conter de pro-
veitoso e úlil para o processo, maiormente havendo nele

toda a certeza da simulação da venda do navio de toda a

sua carga e fazendas (pie êle exportou do Rio de Janeiro,

sôbre cujos artigos estão ela e o figurado capitão c senhorio

inegavelmente confessos e por êste motivo pelo meio desta

carta solicitasse proteçô-es para a sua soltura e liberdade,

pois (pie nenhum indício ocorre quanto a outro diverso e

agravante fim.
Passando finalmente ao terceiro e ullimo artigo com-

preendido na necessidade proposta pelo mesmo ministro,
diz esla: as perguntas que na prisão lhe fêz o corregedor
do bairro do Rocio o a que ela não quis absolutamente
responder. Esta proposição está esperando a sua devida
resposta, porque se o corregedor do Rocio projetou como
devia fazer estas perguntas, e ela recusou responder como
devera é certo que as perguntas não existem, nem nunca
existiram, e só sim aquelas outras que no mesmo dia e mo-
mento passou a fazer depois de persuadida a dita francesa

para responder a elas, cedendo da contumácia e da soberba
com (pie se comportou naquele ato, persistindo tão for-
temente nesta ação tão seria c respeitosa cpie não houveram
forças humanas cpie obrigassem a assinar ainda aquelas
mesmas perguntas a que respondeu, e em epie confessou
os seus deli los.

Enfim esta mulher pela sua sagacidade faz e tem leito
o cpie nenhuma outra ainda da sua própria nação chegaria
a fazer.

Finalmente, o desembargador procurador da Fazenda a

quem êste Conselho respeita pelas suas grandes luzes insta
e quer persuadir que ao processo desta mulher se deve
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acumular os contrabandos feitos, nos portos e costas do Es-

tado do Brasil e (pie assim o dito deliberou o real aviso

de 1 de novembro de 1799, enquanto Vossa Alteza Real orde-

nou nele (pie o seu processo fosse remetido por este Con-

selho ao juiz dos feitos da Coroa e Fazenda da Casa da

Suplicação com os mais papéis que existiam no Conselho

sobre a dita mulher e negociações no Brasil, para serem

ali julgados.
l>sles papéis que existiam no Conselho de que tratou

o dito aviso, consistiam na apreensão de um navio demo-

minado "Boa Viagem" o mesmo em (pie esta mulher se

transportou das Maurícias para a cidade da Bahia, aonde

desembarcou várias fazendas, e foram os únicos (pie se

apensaram aos da achada desla francesa, vinda do Bio de

Janeiro, debaixo da proteção do nosso comboio, e é certo

que tendo Vossa Alteza Beal mandado inquirir devas-

sadamente tanto na Bahia como no Bio de Janeiro sobre os

contrabandos que resultaram da entrada do dito navio "Boa

Viagem" em um e outro porto, cujas devassas não existiam

neste Conselho ao tempo do sobredito aviso, nem ainda

hoje existem, é certo que Vossa Alteza Real contemplou

nele, náo taxativa, mas sim demonstrativa dos reíeridos

contrabandos, isto é, para que no juízo da Coroa íôsse pre-
sente o mau caráter ela elita mulher, c não para que se

acumulassem ao processo a fim de se lhe dar livramento,

pois que na parte relativa aos ditos contrabandos elo Brasil

estavam e ainda estão pendentes as diligências e exames

mandados fazer no Bio ele Janeiro e Bahia, seguindo-se des-

tas premissas a conclusão que o restrito ponto dêste pro-

cesso consiste unicamente na transgressão relativa a vinda

e entrada do navio ela elita francesa neste porto, c nao

sobre outros exteriores fatos ainda não justificados e li-

unidos.
À vista ela veracidade de todas estas razões que fazem

ver que nenhum justo motivo há nem pode haver para que
se não promova desde logo a acusação criminal contra esta

francesa, existam ou não existam aqueles papeis que tem

incitado as instâncias do mesmo desembargador procurador



- 154 —

da Fazenda, parece ao Conselho que é indispensável e muito

conveniente resolva que se prossiga na ordem judicial do

processo sem outras mais algumas réplicas, seguindo-se nele

em primeiro lugar: que o objeto do seu conhecimento é e

deve ser restritamente sobre o fato da clandestina liberdade

com que navegou do Rio de Janeiro, debaixo ela proteção

do nosso comboio, usando clc pavilhão português, sendo

francesa esta mulher e o seu navio igualmente estrangeiro,

pela simulada venda que praticou; em segundo lugar que

este processo se proponha na mesa da Coroa sem perda

de tempo, e que seja sentenciado breve, sumariamente, e de

plano pela verdade sabida, sem ordem nem figura de juízo,

ou mais termos que não sejam os prometidos por direito

natural, de sorte que por uma vez cessem e terminem as

objeções que tem demorado sem livramento; em terceiro

lugar, que os seis massos de papéis que sobem ao real trono

juntos a esta consulta se remetam ao desembargador An-

tônio Gomes Ribeiro, juiz da Coroa, a quem se cometeu

o mesmo processo, e com eles a carta do vice-rei elo Rio de

Janeiro, para cpie em Relação se atendam no que fizer a

bem do direito e justiça ou seja da real Coroa ou desta

astuciosa francesa de sorte que em tudo e por tudo se ob-

serve o justo equilíbrio da justiça de tal forma cpie seja

severamente punida como merece pelo livre e absoluto

arrojo com que transgrediu nesta parte as saudáveis leis

deste Reino e das suas colônias, autorizando Vossa Alteza

Real ao mesmo ministro para diferir a sobredita francesa

por acórdão, com assistência do desembargador procurador
da Fazenda, quanto a entrega, ou retenção dos papéis que

contém os seis massos referidos nesta consulta, de sorte que

êste Conselho fique até nesta pequena parle sem influência

que dé ocasião a repetidos ataques; em quarto c último lu-

gar que cm particular aviso dirigido ao dito juiz da Coroa,

como relator deste processo será conveniente que Vossa

Alteza Real ordene que não faça publicar a sentença que

se proferir no do livramento desta francesa, sem que pri-

meito a Secretaria do Estado desta repartição remeta açor-

dão para Vossa Alteza Real tomando em consideração êste
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importantíssimo objeto resolver à vista dele o que fôr
servido.

Lisboa, 26 de julüo de 1800. Barão de Mossamedes.
Dom João Pedro da Câmara. José Teles da Silva. Francisco
da Silva Corte Real.

Resolução

Como parece ao Conselho quanto há de ver o procura-
dor da Fazenda promover no competente juízo da Mesa da
Coroa o exame do fato da clandestina liberdade com cpie
navegou do Rio de Janeiro, debaixo da proteção do meu
comboio, usando do meu pavilhão sendo francesa esla
mulher e o seu navio igualmente estrangeiro, pela simulada
venda cpie praticou reservando o ulterior exame dos con-
trabandos praticados pela mesma mulher nos portos do
Brasil, e com consentimento ou iludindo os empregados
naquele governo para o tempo em (pie houverem chegado
as devassas e informações a que mandei proceder nos mes-
mos diferentes portos.

Determino igualmente que para êsle mesmo fim o
Conselho remeta logo ao procurador da Fazenda, com a
cópia desta resolução, todos os papéis que o conselheiro,

que também serve de secretário do tribunal, dirigiu ao con-
selheiro ministro c secretário de Eslado, Rodrigo de Souza
Coutinho c todos os mais papéis que possam ainda existir
no mesmo Conselho, ou na mão do ministro que fêz a dili-

gência ou de intendente geral da policia, ficando supridos

os que faltarem pelo decreto que baixou ao conde regedor
ao mesmo respeito, fazendo também o Conselho declarar ao

procurador da Fazenda que será muito do meu real (lesa-

grado qualquer superfúgio ou trapaça forense em que se

demore a final decisão desta causa, ficando também o Con-

selho na inteligência cpie a sentença que intervier no mesmo

juízo se deve logo publicar e principiar a pôr em execução

fazendo, porém, o Conselho uma cópia da mesma imeelia-

lamente à minha real presença, pois que me reservo usar se

assim o julgar conveniente ao meu real serviço, daqueles

meios de piedade e comiseração real que ele par com mal-
li
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terável justiça que mando observar em tudo o que diz

respeito à vida e propriedade dos meus vassalos, e aos direi-

tos da minha real Coroa, formam a sólida e firme base em

mie repousa a monarquia cm benefício dos meus vassalos.
' '" 

Palácio de Queluz. 6 de agosto de 1800. Com a rubrica

do Príncipe Nosso Senhor.

Satisfaz-se ao que Sua Alteza Real

ordena sobre o ofício do governador do

Rio Grande de São Pedro, que acom-

panhou a representação da Câmara da

vila de Nossa Senhora do Desterro

da ilha de Santa Catarina, em que pede
a criação de um juiz de fora para a

dita vila, em que haja de evitar as tor-

iuras de justiça que causam àqueles

povos os juizes ordinários; e vão os

documentos.

7:i. Senhor. Em aviso do ministro e secretário de Estado

dos Negócios da Marinha c Domínios Ultramarinos, de 30

de janeiro do corrente ano foi Vossa Alteza Real servido

mandar remeter a este Conselho para consultar o que pa-
rece sobre o ofício do governador do Rio Grande de Sao

Pedro que acompanhara o requerimento junto, dos morado-

res da ilha de Santa Catarina, no qual pediam uni juiz de

fora para a referida ilha.
No sobredito ofício diz o mesmo governador que de-

vendo cm observância das reais ordens de Vossa Alteza Real

que fora servido mandar-lhe dirigir na data de 2 de outu-

bro de 1798, interpôs o seu parecer, ouvindo o governador
da ilha de Santa Catarina, assim pelo que tocava ao reque-

rimenlo junto do juiz e mais oficiais da Câmara da ilha de

Nossa Senhora do Desterro daquela ilha, em que pediam
se criasse para a mesma um juiz de fora, como também

sobre as rendas do subsídio literário, a fim de se conhecer
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se poderiam suprir as despesas que precisamente havia de
originar a criação do referido ministro, entendia èle in-

formante que em todas as povoações grandes se fazia neces-

sário, que por tal se devia reputar a ilha de Santa Catarina,
ao mesmo tempo cpie o seu rendimento consistia o da Câ-

mara em um conto de réis aplicado para satisfação de outros

semelhantes, tanto ou mais necessárias e do subsidio li te-

rário, em seiscentos mil réis que anualmente se remetiam

paraa junta da Real Fazenda do Rio de Janeiro.

Que acompanhava ao sobredito requerimento a própria
informação do governador da ilha de Santa Catarina, e o

documento a que ela se referia, c devendo consultar que
a dita informação ou parecer, ainda que diferente do dele

governador informante, a julgara digno de toda a atenção.

A informação e requerimento acima mencionados, so-

bem por cópia com o próprio documento (pie se refere.

E sendo ouvido o desembargador procurador da Fa-

zenda disse: que o resumo a que se referia o governador
da ilha de Santa Catarina não se conformara com a sua

informação, em que dava a despesa do que se dava a uni

mestre de gramática latina, e (pie lhe não parecia exata,

enquanto não dava despesa com mestre algum das primei-
ras letras, o que parecia incrível, devendo multiplicar-se

èsies com uma regulação melhor da que tinha por ora, c

que nem o produto deste subsídio podia ter outra aplicação

enquanto o permitir a urgência do Estado.

Que a criação de um juiz de fora parecia necessária em

todas as capitanias do ultramar, até para se suprir qual-

quer impedimento dos ouvidores, e para fiscais da beal

Fazenda, alem de outros ministros para que de ordinário

não havia sujeitos hábeis na capitania do sertão.

O desembargador procurador da Coroa, a quem igual-

mente se continuaram com vista estes papéis, respondeu.

que como esta ilha tinha ouvidor letrado que conhecia da

maior parte das causas, não achara tão necessária a cria-

cão do lugar de juiz de fora, maiormente faltando os meios

para a sua subsistência, visto que os rendimentos do Um-

selho não podiam suprir, e os do subsidio literário, nao
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se deviam distrair da aplicação certa e indispensável que

tinham.
Que podia êste negócio reservar-se para melhores cir-

cunstâncias de meios e maior povoação.
E sendo tudo visto. Parece ao Conselho conformar-se

com o que informa o governador da ilha de Santa Ca-

tarina, visto também o que responde o procurador da Coroa,

muito mais quando mio conta de maior população da ilha

c se informa da pouca riqueza dos seus moradores, pelo

cpie deverá escusar-se a representação da Câmara, havendo

Vossa Alteza Real assim por bem.
Lisboa, 11 de março de 1801. Barão de Mossamcd.es.

Dom João Pedro da Câmara. José Teles da Silva. Lázaro

da Silva Ferreira.

Resolução

Como parece. Palácio dc Queluz, 8 de abril de 1801-

Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.

O mesmo Conselho propõe a Sua
Alteza Real a dúvida que se lhe ofe-
recia para se poderem expedir paten-
les aos oficiais reformados na capita-
nia do Rio de Janeiro, e pede ao dito

fim a necessária declaração para se po-
derem expedir.

Sôbre a relação que nesta se meu-
ei on a.

74. Senhor. Obedecendo ao que Vossa Alteza Real foi ser-

vido determinar a êsle Conselho no seu decreto de 20 de

maio do presente ano, sôbre as propostas do vice-rei e ca-

pilão general de mar c lerra do Estado do Brasil, relativas

aos regimentos de linha que guarnecem a praça do Rio de

Janeiro, tem o mesmo Conselho a honra de fazer presente
a Vossa Alteza Real cpie não havendo encontrado dúvida
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alguma nas mesmas propostas, pelo que respeita aos oficiais
dos sobreditos regimentos, lhes mandou expedir as suas pa-
tentes com antigüidade por Vossa Alteza Real determinada.

Quanto, porém, aos oficiais propostos para reformados,
como nas referidas propostas se não declara em que paten-
tes e com que vencimento de soldos lhes deve ser conferi-
das as suas respectivas reformas, torna o Conselho a fazer
subir a presença de Vossa Alteza Beal a relação dos nomes,

postos, e antigüidades de serviço dos mesmos oficiais, tal

qual pelo expressado vice-rei c capitão general foi enviada
à Secretaria de Estado respectiva para (pie Vossa Alteza
Real se digne declarar se na expedição das patentes que se

houverem de passar a estes oficiais das tropas do Reino no

Alvará de 1(5 de dezembro de 1790, ou qual seja a norma

porque deve regular-se para (pie a cada um dos referidos
oficiais se haja de verificar a mercê que Vossa Alteza Beal
foi servido fazer-lhes em toda a extensão da sua regia e

sempre magnânima intenção.
Lisboa, 11 de dezembro de 1801. José Gomes de Car-

valho. Lázaro Silva Ferreira. Foram votos os conselheiros
Dom João Pedro da Câmara. Francisco Alves da Silva.

Nicolau de Miranda Silva Alarcão.

Sobre fazer presente o mesmo Con-

selho a Sua Alteza Real a conta que lhe

dirigiu o atual vice-rei do Estado do

Brasil, a respeito do novo método da

pescaria das baleias, em observância
do § 3.° do Alvará de 2h de abril do

ano próximo passado. E vão os do-

cumentos referidos.

75. Senhor. Por este Conselho, dirigiu a Vossa Alteza Real
o vice-rei atual do Estado do Brasil, Dom Fernando José
de Portugal, uma conta datada em 20 de maio do corrente
ano dizendo nela.
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Que em observância do § 3.° do Alvará de 24 de abril

do ano passado remetia a èslc tribunal, por copia, a conta

I junta da Fazenda Real daquela capitania punia a

presen a de Vossa Alteza pela repartição do Erário Rega,

Zos dois planos que na mesma junta ofereceram diversos,

comerciante daquela praça a respeito da pesca das baleias

e essando a Real Fazenda, resposta do desembargador

furador -Ia Coroa c Fazenda, e parecer do 
^onse 

he,ro

chanceler daquela Relação para que Vossa Alteza Real se

i ,. .wnRIe mie lhe parecesse maior conve-
dignasse abraçai aquele que m^ \>

niente aos seus interesses c ao público.
A conta nesta mencionada com os mais planos, c parece.

,,,„, vi„han, juntos, sobem á real presença de Vossa Alteza.

E sendo ouvido o desembargador procurador da la-

aenda respondeu que esla conta devia ser também dirigida

^elo secretário de Estado do Ultramar, segundo a disposi-

cão do s< 3.° do Alvará de 24 de abril do ano próximo e que

assim o praticariam sem dúvida o vice-rei e a junta da

Fazenda, e que refletindo-se em que pelo dito Alvará se

mandaram multiplicar estas contas, a fira de ser Vossa

Alteza Real cabalmente informado da pronta execução das

suas reais ordens parecia que sem perda de tempo se de-

veria representar a Vossa Alteza Real que fora entregue

no Conselho esla conta, esperando o mesmo Conselho aí

ordens que deveria executar a respeito do seu conteúdo.

0 desembargador procurador da Coroa, que lambem oi

ouvido, disse que se conformava com a resposta antecedente.

0 que tudo sendo visto o Conselho tem a honra de

participar a Vossa Alteza Real que já nele se acha a conta

que o vice-rei atual do Estado do Brasil lhe dirigiu em

observância do § 3.° do Alvará de 24 de abril do ano pro-

ximo passado, remetendo-lhe juntamente, por copia, tanto a

conta que a junta da Fazenda daquela capitania dirigiu

a Vossa Alteza Real, como os dois diferentes planos (tudo

indicado no mapa incluso) sobre o novo método da pescaria

das baleias, cujos originais o mesmo vice-rei terá posto na

real presença de Vossa Alteza pela Secretaria de Estado dos

Negócios Utramarinos em observância do referido Alvaia,
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c nesta certeza espera o Conselho receber as ordens que
Vossa Alteza Beal fôr servido dar-lhes sobre êste impor-
tante objeto, para as observar prontamente como deve.

Lisboa, 19 de agosto de 1802. Barão de Mossamedes.
Dom João Pedro da Câmara. José Teles da Silva. Francisco
Alves da Silva. Nicolau dc Miranda Silva de Alarcão. Fo-
ram votos os conselheiros José Xavier da Cunha d'Eça Teles
de Menezes Carvalho e Silva. Lázaro da Silva Ferreira.

Sobre o requerimento dos oficiais
da Câmara da vila do Rio Grande de
São Pedro cm que pedem a criação
de um juiz de foro que administre jus-
tiça aos moradores daquele vasto con-
tinente. Sobem cópias dos oficiais do
vice-rei referido.

76. Senhor, os oficiais da Câmara da vila do Rio Grande
de São Pedro do Sul puseram na real presença de Vossa
Alteza, por êste Conselho, a representação de que sobe
cópia, datada em 8 de junho do ano dc mil setecentos no-
venta c seis, na qual pedem a criação de um juiz de fora

que administre justiça aos moradores daquele vasto con-
tinente, porquanto os juizes ordinários leigos e ignorantes
das leis não as podiam fazer executar.

Expediu-se ordem (depois de ouvido o desembargador

procurador da Fazenda) para que informasse com o seu

parecer o vice-rei e capitão general do Estado do Brasil, ao

que satisfez o conde de Rezende em 27 dc novembro de 1797,

dizendo que pela ordem de Vossa Alteza era servido man-

dar que êle informasse com o seu parecer no requerimento

em que os oficiais da Câmara da vila do Rio Grande pediam
a Vossa Alteza Real lhes mandasse um juiz dc fora paia

melhor administração da justiça.
A cujo respeito tinha a honra de expor reverentemente

que os referidos oficiais suplicavam esta graça fundados
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em princípios muito razoáveis, e dignos de merecerem a

atenção de Vossa Alteza Real para lha conceder, vistos os

gravíssimos danos que experimentava florescente povoação

c voto continente pela falta de juizes letrados que fizessem

ohservar as leis c punir os crimes com retidão e imparcia-

lidade e que valendo-se êle vice-rei desta ocasião diria

mais que procurando êle desde o princípio do seu governo

que chegassem ao real conhecimento de Vossa Alteza as

representações sobre diferentes objetos que lhe pareciam

importantíssimos ao bem do serviço de Vossa Alteza e uli-

lidade dos povos, dirigira ao secretário de Estado desta

repartição dois ofícios datados de 14 e 17 de julho de 179a,

no primeiro dos epiais dava os motivos porque no mencio-

nado continente se fazia necessária a criação de um minis-

tro de vara branca, e que no segundo mostrara haver a

mesma precisão no dilatado distrito dos Campos, que nestes

últimos tempos se fazia pelo aumento da sua população, do

seu comércio, e até dos infinitos processos fomentados pela
ambição, pela lisura c pela intriga.

E para que se especializassem respeito apresentara as

eópias daqueles ofícios, a fim de que Vossa Alteza Real man-

dasse mais do seu real agrado.
As cópias acima mencionadas sobem com esla à real

presença de Vossa Alteza.
0 desembargador procurador da Fazenda sendo ouvido

sobre esla matéria, disse que não só no Rio Grande de Sao
Pedro senão também em outros lugares dos Domínios Ultra-
marinos era muito necessária a providência que pedia a

Câmara do Rio Grande.
Que por vezes tinha êle procurador da Fazenda repre-

sentado esta necessidade atento a atual constituição, ainda
nas capitais de algumas capitanias, até para servirem nas

juntas de Justiça, Fazenda e Coroa e para servirem nos

impedimentos c vacâncias dos ouvidores e se obstarem os

inconvenientes que atualmente se experimentavam, em algu-
mas, recaindo a grande jurisdição da correição em sujeitos
a que nas povoações consideráveis se não confiava a dos

juizes de fora.
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Que já fora deferido o ofício de 17 de julho de 1795.

que juntara cópia o vice-rei quanto aos Campos dos Goi-

tacazes, o cpie era de esperar da paternal providência de

Vossa Alteza Real houvesse por bem conceder a outras

povoações o mesmo benefício, prevenindo-se, aliás, segundo

as leis, os inconvenientes quanto era possível, segundo a

condição elos homens.

Também foi ouvido o desembargador procurador da

Coroa, o cpial respondeu epie pelas notícias que tinha, ainda

era mais necessário a criação do lugar de juiz de fora na

capitania elo Rio Grande, que o feito nos Campos dos Goi-

tacazes, mas que cumpria haver lodo o cuidado na boa

escolha elo novo ministro e castigarem-se pronta e seve-

ramente os excessos que cometesse para que o remédio se

não convertesse cm maior dano sendo flagelados os povos

com despotismos e extorsões que muito se aumentariam com

a impunidade.
E sendo tudo vislo. Os mesmos motivos vezes lembra-

dos nos decretos ele Vossa Alteza Beal pelos quais se tem

dignado criar magistrados ele vara branca em diferentes

lugares deste Reino e nos Domínios Ultramarinos, para

melhor c mais pronta administração da justiça aos povos

são só os que o Conselho considera para igual providencia,

que solicitam os habitantes da vila de Porto Alegre no con-

tinente do Rio Grande de São Pedro.

Foi ela proposta pelo vice-rei, conde de Rezende, em

carta ao ministro do Eslado de 14 de julho de 179o, com

os fundamentos que deduziu dignos Iodos de consideração

e deferimento, que até agora não tiveram sao repetidos poi

êle na informação a que se mandou proceder no requeri-

mento dos oficiais daquela Câmara, c é reconhecida a sua

urgência nas respostas elos procuradores régios. lauta e a

opulência dos moradores daquele continente quanto maioi

será o seu orgulho em prejuízo dos pequenos ou menos

ricos, c para conter o arrojo dos primeiros, e manter

sombra do régio trono e das justiças na conservação aos

diferentes direitos de cada um elos fiéis vassalos de voss
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Alteza entende o Conselho muito necessária a criação do
magistrado pedido.

Sem perder tle vista o que refletem os mesmos procura-
dores régios, c mais claramente o da Coroa, sobre a escolha
tio que houver tle ser nomeado para aquele lugar, tem o
Conselho a honra tle propor a Vossa Alleza Real, que con-
sidera mais necessárias as qualidaeles de prudência, pro-
bidatle, e patriotismo no provido, do que a instrução júri-
dica, que necessariamente eleve ter porque sendo esta parte
dos domínios tle Vossa Alleza na América susceptível do
melhoramento que facilitam as suas copiosas e ricas pro-
duções, a cultura, a navegação, e o comércio devem ser os

principais objetos cm que o novo magistrado, unido ao

governador para benefício dos povos, do real serviço e da
utilidade pública, sem vexames que oprimam os vassalos
se empregue, como deve, com desvelo próprio, a confiança
tpie Vossa Alleza Real faz quando confere alguma parte
tio seu supremo e régio poder.

Lisboa, 11 tle setembro tle 1802. Dom João Pedro da
Câmara. Lázaro da Silva Ferreira. Nicolau tle Miranda
tia Silva ele Alarcão. Firmino de Magalhães Siqueira tia
Fonseca. Foi voto o conselheiro José Xavier da Cunha d'Eça
Teles de Menezes Carvalho e Silva.

Resolução

Atcndenele) as justas representações dos habitantes da
vila ele Porto Alegre no continente do Rio Grande ele São
Pedro, a proposta e informação do vice-rei do Estado elo
Brasil, as respostas elos meus procuradores régios, e ao
parecer elo Conselho sou servido criar um novo lugar de juiz
de fora para a referida vila ele Porto Alegre, pelo que o
Conselho deve ficar nesta inteligência para lhe passar as
ordens, despachos e instruções convenientes, logo epie eu
tiver mandado nomear (pela competente Relação) a pessoa
revestida das qualidades necessárias para cumprir como
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deve as obrigações da criação do exercício deste novo lugar

deTa?âdotUdrea-Queluz, 
26 de janeiro de 1809. Con, a

rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.

Satisfaz-se ao que Sua Alteza Real

ordena sobre os requerimentos dos de-

sembargadores Luiz José de Carvalho

Melo e Francisco Batista Rodrigues c

igualmente sobre o ofício n.° 32 do vice-

rei e capitão general dc mar c terra do

Estado do Brasil, em que expõe os mo-

tivos que lhe obstaram a cumprir a

caria do desembargador da Relação

daquela cidade, que o mesmo senhor

fêz mercê ao dito Francisco Batista, por

ler dado posse anteriormente ao sobre-

dito desembargador Luiz José de Car-

valho e Melo; sobem as cópias e do-

cumentos acusados.

77 Senhor, em aviso do Ministro e secretario de Estado

dos Negócios da Marinha c Domínios Ultrama,rmos ei.

de junho do corrente ano foi Vosso Alteza --»;'.

remeter a este Conselho os requerimentos dos "a.ga^

dores Luiz José de Carvalho Melo e Francis o a st Ro

drigues para que se consulte com e ei o o qi= 
^

O 
^uerimento 

do di o^JZios 
a rea. presença

por copia em n. 1 com os s^*-^ ... ,> .* cme'de 
Vossa Alteza Real . nde pede 

^f^^wem atenção ao que expõe na sua suplica se a g

que o suplicante está no lugar de que,le me-, , 
^

é ordinário da Relação do Rio de Janeiro, y

do civil e na sua antigüidade deve servi qu•»»

Alteza outra coisa não ordenar d«lc»- °

que deve vencer ambos os ordenados maioi mente

cão desta cidade.
s
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O requerimento do desembargador Francisco Batista
Rodrigues sobe também com esta em n.° 2 à real presença
de Vossa Alteza Real com os seus documentos e nele pede
o suplicante a Vossa Alteza Real, em conclusão da sua
súplica, que se digne dar as providências que julgar con-
venientes e indenizar o suplicante da falta de posse e ordc-
nados do lugar de desembargador da Relação do Rio de
Janeiro de que Vossa Alteza Real lhe fêz mercê, e de que
.se vê privado, por haver o vice-rei daquele Estado cum-
prido a carta do desembargador Luiz José de Carvalho e
Melo, antes da posse do suplicante.

Sendo ouvido o desembargador procurador da Fazenda
respondeu que devia informar com o seu parecer o vice-rei
do Estado, ouvidos por escrito náo só o suplicante senão
ainda os mais ministros da Relação que o suplicante con-
sidera interessados na questão conservando sem alteração o
estado em que ela se exercitou.

Baixou na mesma ocasião outro aviso do mesmo minis-
tio e secretário de Estado em data de trinta do referido
mês de junho deste ano, com ofício n.° 32 do vice-rei e
capilão general de mar e terra do Eslado do Brasil, datado
de 28 de março do mesmo ano, no qual largamente expõe
o que praticou sobre o negócio que o Conselho vem de expor
para que sobre o seu colhendo (sic) se consulte com efeito
o (pie parecer.

0 dito ofício sobe por cópia cm n.u 3 com esta à real
presença de Vossa Alteza Real.

Depois de se juntar a representação do desembargador
Luiz José de Carvalho e Melo, se continuou novamente vista
ao procurador da Fazenda, que respondeu que com esta
representação e com a do desembargador Francisco Batista
Rodrigues ficara desnecessário o que êle procurador da
Fazenda requereu sobre a do desembargador Luiz José de
Carvalho e Melo que a do desembargador Francisco Batista
Rodrigues era sumamente estranhável pela dicacidade com
que atacava o vice-rei do Estado e com que discorria
sobre o que diz passara em Relação a seu respeito, quando
devia representar a sua justiça com respeito e moderação,
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que èle procurador da Fazenda se persuade de que ainda

quanto à justiça é excessiva a sua representação, diz èle

que chegara ao Rio de Janeiro no dia 12 de fevereiro, e

prova com o seu segundo documento que uo dia 9 do mesmo

mês havia o vice-rei deferido ao requerimento em que o

persuadiu o vice-rei e muito menos à vista do exemplo cons-

tante do quarto documento c das resoluções que estão em

observância naquela mesma Relação e na Bahia, de se con-

servarem os ordenados c ainda o exerciam, sendo neces-

sário aos ministros que acabam o seu tempo, e a cpie che-
«aram sucessores enquanto não havia embarcação em que
se transportassem, não podendo considerar na real inten-

çfio cpie pela mercê da continuação concedida ao (lesem-

bargador Luiz José posto que já verificada no tempo em

cpie chegou o desembargador Luiz Francisco Batista Rodri-

gues, ficasse èle como ficou, iminente sem ordenado, e tal-

vez sem exercício ainda sendo necessário para o serviço

da Relação.
0 procurador da Coroa sendo também ouvido respon-

deu que o governador fez em tudo o que devia porque cum-

prir como era obrigado a carta do desembargador Luiz José

de Carvalho, despachado e apresentado antes do seu conteúdo

e não podia dar posse a êsle, estando completo o número

da Relação, sem expressa ordem de Vossa Alteza Real,

sendo fútil o argumento que se faz com a postenoridade
do despacho com o revogatório. Que muitos ministros tem

esperado na Bahia que vague lugar para tomarem posse.

e agora mesmo estava lá esperando por vacadura de lugai

o desembargador João Rodrigues de Brito.

Que há e pode haver outros bacharéis despachados para

a dita Relação e para a do Rio de Janeiro, na consideração

de haverem lugares vagos ou a vagarem.
Pela mesma razão, porque um deles fora admitido o

devem ser os mais, e então ficará muito excedido o número

de cada uma das ditas Relações e se aumentaria exces-

sivamente a despesa contra os regimentos, as reais intenções

de Vossa Alteza e as consignações para as folhas e paga-

mentos das dívidas do Estado, não se podendo também
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fazer argumento atendível com os exemplos que se apon-

taram do último vice-rei porque teve ordem particular

que se não leve eram muito repreensíveis procedimentos

arbitrários.
O que tudo visto. Parece ao Conselho o mesmo que

ao procurador da Coroa, com quem se conforma

Lisboa 29 de julho dc 1802. Firmino de Magalhães

Siqueira da Fonseca. Lázaro da Silva Ferreira. Francisco

Alves da Silva. Foram votos os conselheiros Dom João

Pedro da Câmara e Nicolau de Miranda Silva de Alarcao.

Resolução

Como parec e ao desembargador procurador da Coroa.

com a qual se conforma o Conselho
Palácio dc Queluz, 24 dc marco de 1803. Com a rubrica

do Príncipe Regente Nosso Senhor.

Satisfaz-se ao que Sua Alteza Real

manda sobre o ofício n.° 35 do vice-rei

do Estado do Brasil a respeito da lega-

lidade e justiça das sentenças proferi-
das no Rio de Janeiro, que julgaram o

confisco da escuna denominada Pde-

qrim e sua carga apreendida no porto
daquela cidade e da mesma forma sô-

bre o requerimento de Samuel Staples

e Carlos Leonardo Stejatt, capitão e

sobrecarga da mencionada escuna, na

qual pedem lhes seja restituida com a

sua respectiva carga e vão os autos

e relação mencionados.

78. Senhor. Por aviso do ministro e secretário de Estado

dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos de 22

de junho do corrente ano foi Vossa Alteza Real servido
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ordenar a êste Conselho, que examinando o oficio n.° 35
do vice-rei do Eslado do Brasil, c processo a êle junto de
nue se seguira a sentença da sua confisenção proferida nos

autos consultasse o que parecesse sobre a legalidade c jus-
lica da referida sentença. No mencionado ofício datado do

primeiro de abril dèsle mesmo ano, expõe o dito vice-rei

que entrando naquela cidade do Rio de Janeiro, a 9 de

fevereiro passado, uma escuna americana denominada Pele-

grini de que era mestre Samuel Staples, mandara a bordo

ao desembargador Luiz José de Carvalho e Melo para pro-
ceder ao auto de exame determinado pelas reais ordens

de exame, informando-o do que achasse a este respeito, e

que como por êle se verificara que saindo do porto de

Providência, buscara aquele de propósito, como manifes-

lamente se verificara do passaporte que apresentara que

por èslc motivo e pelos mais tle que êle vice-rei fazia meu-

cão na sentença que proferira, no mesmo auto que remetia,

que julgara a arribada por afetada cm cumprimento cio

Alvará de 5 tle outubro tle 1915, e que mandara prender
ao mestre e ao sobrecarga, e confiscar o navio e sua carga,

ordenando ao desembargador ouvidor geral do crime que

propusesse os autos em Relação com os adjuntos que êle

vice-rei lhe nomeou estando presente para nela se lhe de-

clarar a pena em que tinham incorrido, o que assim se exe-

cutara julgando-se o confisco da embarcação c sua carga

por bem e que os bens confiscados passassem para a

Real Fazenda, e porque havia alguns gêneros sujeitos

a corrupção ordenara se vendessem em hasta pública,

pagando-se os direitos devidos na Alfândega, e que ainda

que o sobredilo Alvará tle 5 de outubro tle 1715 proibisse
expressamente a venda das mercadorias estrangeiras no

Brasil, contudo a resolução tle 13 tle maio tle 1722, comii-

nicada em provisão de 21 do referido mês c ano, dirigido

a Vasco Fernandes César de Menezes, registado nos livros

da provedoria da Bahia e daquela cidade do Rio de Ja-

neiro, declarando o artigo 4.° do Alvará, permitia que no

caso de confisco se pudessem ali vender em leilão publico,
sendo primeiro seladas para que se não confundissem com
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as dos outros particulares a fim ele se evitar o prejuízo que
se seguiria à Real Fazenda, remetendo-se as fazendas con-

fiscadas nos navios estrangeiros para Portugal, satisfazen-

do-se os fretes além do risco do mar e diminuição do preço

porque talvez seriam vendidas na parle aonde se julgaram

nesta real ordem determinara se vendesse a embarcação e

o resto da sua carga, praticando-se o mesmo que se havia

observado nos gêneros sujeitos a corrupção para entrar o

produto nos cofres reais não podendo certificar a sua nn-

portância enquanto se não concluísse arrematação; que na

nau Maria Primeira remetia, debaixo de prisão o mestre e

sobrecarga, para serem entregues à ordem do ministro e

secretário de Estado Visconde de Anadia, e que nela fizera

embarcar o resto da tripulação constante da relação in-

clusa e posto que o referido Alvará só declarava que se

prendesse o primeiro, como o sobrecarga tinha um perfeito

conhecimento desla negociação e respondera as perguntas

que a respeito dela se fizeram por ôste motivo o mandara

malmente prender na fortaleza elo Castelo aonde se con-

servaram com toda a liberdade e aonde ambos e juntamente
0 pijolo foram socorridos com quatrocentos réis por dia

cada um, para se alimentarem na forma que lhe requere-

ram, e os marinheiros com duzentos e quarenta reis, man-

dando igualmente assistir-lhes desta maneira para a viagem

calculada em três meses, dando-se meramente a ração aos

marinheiros do porão, saindo toda esla despesa do produto
dos gêneros já vendidos. .

Os autos e Relação de que faz menção o sobredito oticio

sobem à real presença de Vossa Alteza em n.° 1.
E sendo ouvido o desembargador procurador ela Fazenda

sobre esta matéria disse epie era necessário se lhe parti-
cipasse a resolução de 19 ele maio de 1722, de que se expe-

dirá a provisão de 21 do mesmo mês e eme seria também

necessário que ela se averbasse no registo do Alvará de

5 ele outubro de 1715.
Satisfez-se ao requerido e continuando-se novamente ao

mesmo procurador da Fazenda os ditos papéis, respondeu

que devia declarar se o estado em que se. achava outro se-
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melhante processo, formado em Pernambuco, sobre que
respondera e que se podia haver já consumado com a reso-
lução de Vossa Alteza Real.

Também satisfez ao (pie requereu o dito fiscal, e sen-
do-lhe outra vez cometidos estes papéis, disse que se referia
ao que dissera no caso semelhante de que se lembrara.

A este tempo baixou com aviso da mesma Secretaria
de Estado de 19 de julho do presente ano o requerimento da
cópia n.° 2 de Samuel Staples e Carlos Leonardo Stejalt,
aquele capilão c este sobrecarga da mencionada escuna
americana Pelegrina, pela qual foi Vossa Alteza Real ser-

vido ordenar que este Conselho tivesse presente o referido

requerimento quando formalizasse a consulta, a que na con-

formidade do aviso de 22 de junho passado devia proceder
sobre a legalidade do julgado da Relação do Rio de Janeiro,

no processo que remeteu o vice-rei com o ofício n.° 35.

Sobre o mencionado requerimento foi também ouvido

o dito procurador da Fazenda, que respondeu (pie êslc

requerimento se devia juntar ao processo que baixara com

aviso de 22 de junho próximo para ser juntamente contem-

piado na deliberação.
Ordenou o Conselho que se juntasse aos papéis rela-

tivos à escuna americana denominada Samuel, e que tor-

nasse ao tribunal.
Satisfez a Secretaria, juntou o parecer da consulta sobre

a apreensão da dita escuna de que tinha dado conta o go-
vernador interino de Pernambuco c também o requerimento

de João Valsam sobrecarga da mesma escuna em (pie pediu
a sua restituição e respectiva carga.

Continuaram também com vista todos estes papéis ao

desembargador procurador da Coroa, o qual respondeu que
estes autos vinham processados sentenciados pelo vice-rei

e Relação do distrito com todas as solenidadcs e requisitos

do Alvará de 5 de outubro de 1715, e com tanta justiça

que de nenhuma sorte se convenciam os bons fundamen-

tos da condenação com a defesa do requerimento junto e

que era a mesma que já fora alegada perante a dita neia
12



— 172 —

cão sendo incontestável por uma parle que se pudessem
relevar a inculcada ignorância de umas leis praticadas havia

quase um século, com todas as nações mercantis, ou para
melhor dizer do direi Io público que vedava ao comércio

estrangeiro os portos das colônias que tinham as potências
civilizadas, seriam iníquas e escandalosas vezes se tinham

feito em a sua execução e que ficariam abertos os portos
do Brasil, e fechados aos negociantes portugueses os das

colônias dos outros Estados, c pela outra parte que a falta

de lenha ainda que se verificasse e a precisão de alguns

consertos que se podia remediar no mar e não procedera
de tempestades, raio, ou ataque nunca podiam constituir

a urgente necessidade que requeriam as ditas leis e o direito

público da Europa, que antes se deviam considerar como

dirigidas voluntariamente para a mesma geral proibição.

Que não estavam, portanto, estes papéis nos mesmos

lermos dos outros relativos à escuna Samuel que se man-

daram sentenciar no juízo dos feitos da Fazenda, por não

haver ainda sentença da Relação da Bahia, e que as sen-

tenças do vice-rei e Relação do Rio de Janeiro, proferidas
legal e juntamente deviam ter a sua devida execução, mas

que seria próprio da real piedade de Vossa Alteza Real

mandar soltai" por graça os réus presos para que voltassem

para o seu país.
O que tudo visto parece ao Conselho que foram justas

e muito legais as sentenças proferidas pelo vice-rei do Es-

tado do Brasil e Relação do Rio de Janeiro sobre a fingida

arribada e merecida confiscação da escuna americana Pele-

grim, pois tanto as ditas sentenças, como o processo se

acham com todas as solenidades e provas determinadas

pelos Alvarás de oito de fevereiro de 1711, e cinco de outu-

bro de mil setecentos e quinze que proíbem expressamente
com pena de confisco a entrada de navios estrangeiros nos

nossos portos do Brasil, salvo somente o caso de ser a

arribada casual, impedido o navio por justos motivos su-

pervenientes, quais não teve a dita escuna.
Pelos exames judiciais nela feitos e pelas mesmas de-

clarações do capitão e sobrecarga e mais tripulação se
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manifesta cpie aquela arribada não fora de boa fé nem
compelido o navio de lormenta ou outra superveniente
necessidade cpie o fizesse merecedor de hospitalidade esta-
belecida por direito público em casos tais, antes pelo con-
Irá iio, consta que os protestos da entrada naquele porto
foram fingidos tendo por fim somente a comerciar ali com
os gêneros da sua carga, pois além de se não provar a ruína
do mastro, ou velamc, nem menos a falta de lenha c mais

pretextos alegados pelo capitão, consta dos autos cpie tanto
não foram supervenientes estes motivos, antes sim traçados
artificialmente, logo ao tempo em que a escuna saiu do porto
de Providência, (pie logo ali se preveniu o capitão tirando

passaporte para o Rio de Janeiro, e nenhum outro para o

cabo da Roa Esperança para aonde agora diz que era a sua

direita viagem, sendo aliás luteis e inacreditáveis os mo-

tivos agora alegados para èste fingimento, como bem se

mostra nas ditas sentenças.
É, portanto, de razão que elas produzam o seu devido

efeito.
A boa fé ou ignorância da legislação portuguesa (pie

os sobreditos capitão e sobrecarga afetam ler no requeri-
mento incluso, (pie Vossa Alteza Real se dignou remeter
ao Conselho para também a èste respeito consultar, não

deve eximir os suplicantes do confisco decretado nos ditos

Alvarás, porquanto a proibição e pena estabelecida nestas

leis nem é nova porque tem quasi um século de eletiva

observância, nem é particular, só deste Reino, mas sim esta-

belecida por direito público e praticada geralmente entre

todas as nações civilizadas nas suas respectivas colônias,

sempre vedadas ao comércio cias potências estrangeiras, e

por conseqüência proibida também a entrada dos seus na-

vios, para que não suceda violarem com fingidos pretextos
imunidade; nesta certeza nem aos suplicantes é lícito afetar

ignorância de uma lei e costume geral, nem ela lhes podia
aproveitar, ainda que na verdade a tivessem. Como, porem,
os suplicantes, capitão e sobrecarga, se acham presos ha

mais de dez meses, sofrendo os inerentes incômodos e pre-

juizos da captura, parece ao Conselho conformando-se tam-
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bém nesta parte com a resposta do procurador da Coroa,

que querendo Vossa Alteza Real usar com eles da sua ge-
nerosa piedade os pode mandar soltar, se assim fôr de seu

real agrado. •
Lisboa, 22 de dezembro de 1802. José Xavier da Cunha

d'Eça Teles de Menezes Carvalho e Silva. Firmino de Ma-

galhães Siqueira da Fonseca. Lázaro da Silva Ferreira.

Francisco Alves da Silva. Foi voto o conselheiro Nicolau

de Miranda Silva de Alarcão.

Resolução

Conformando-me inteiramente com o parecer do Con-

selho, sou servido declarar-lhe para sua inteligência, que

pela competente repartição mande expedir as ordens, tanto

para se continuar na efetiva execução da sentença como

para a soltura do capitão e sobrecarga da escuna americana

legitimamente confiscada.° 
Palácio de Queluz, 26 dc janeiro dc 1803. Com a rubrica

do Príncipe Regente Nosso Senhor.

Põe o mesmo Conselho na presença
de Sua Alteza Real uma conta do

juiz de fora da vila de São Salvador
dos Campos dos Goitacazes criado de
novo em que pede se lhe declare se
aquele termo e a sua jurisdição com-

preende também se crie outro escrivão
do geral que sirva igualmente de tabe-
Uão, e outro inquiridor para melhor
expediente das causas e menos inco-
modo do público.

79. Senhor. A Vossa Alteza Real representou por êste Con-

selho o juiz de fora da vila de São Salvador Luiz Tinoco
da Silva, em conta de 30 de maio de 1803, que tomando
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posse do dito lugar cm 12 de abril do mesmo ano o qual
houvera Vossa Alteza por bem mandar criar por decreto
de 5 de março de 1800, provendo-o nele por outro de 11 de
novembro de 1801 c para melhor satisfazei' as vistas que
Vossa Alteza tivera na dita criação, e mais exatamente
preencher os seus deveres devia com a maior submissão
c respeito pôr na real presença de Vossa Alteza Real o
seguinte:

Primeiro: Se dando Vossa Alteza Real jurisdição ao

juiz de fora em todos os Campos dos Goitacazes, nas for-
mais palavras do decreto. "Hei por bem criar na sobre-
dita vila de São Salvador um juiz de fora do cível, crime
e órfãos, com jurisdição em todos os campos dos Goila-
cazes, que lhe deverão servir de termo", deveria êle tomai'

posse c exercer jurisdição na vila de São João da Barra,
(pie distava seis para sete léguas, pois não obstante estar
no distrito dos Campos como dela se não fazia menção
no decreto e na carta que se lhe passara êle a não tomara,
esperando, portanto, que Vossa Alteza Real se dignasse
determinar-lhe se não obstante a razão ponderada a devia
tomar.





CONSULTAS DO CONSELHO
ULTRAMARINO

RIO DE JANEIRO — BAHIA
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80. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa do governa-
dor c capitão general do Estado do Brasil, Dom Rodrigo

da Costa, em que dá conta a Vossa Majestade dos grandes
roubos que fazem os holandeses na Cosia, da Mina as nos-

sas embarcações, e de se haver queimado na peleja que

teve com uma fragata holandesa a que chamam a gale, o

navio Nossa Senhora de Nazaré e Lírio Branco, de que era

capitão Luiz de Barros Santos, e também as duas petições
dos homens de negócio da Bahia, c de José Alves Lima, e

mais interessados na fragata Santo Antônio dos Coqueiros

que os holandeses saquearam na mesma cosia, que tudo

com esta se envia à reais mãos de Vossa Majestade.

Pareceu fazer presente a Vossa Majestade que esta ma-

teria é gravíssima e de mui prejudiciais conseqüências a

continuação dela nas extoreões e roubos que fazem os lio-

landeses às nossas embarcações que vão comerciar a u>sia

da Mina. E porque é justo que ésles danos se^evitem e

sejam restituídos aos vassalos de Vossa Majert.de do que

se lhes usurpou por êsie caminho, principalmente poi uma

nação com quem estamos aliados c que dev.an guauar

..mosco toda a boa correspondência e amuade. que
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atenção haja Vossa Majestade por bem de que se passem
ofícios muito apertados com o ministro dos Estados Gerais
que assiste nesta Corte, e com o nosso que assiste na de
Haia para que em negócio tão importante se dê a provi-
dência necessária.

Lisboa, 18 de setembro de 1704. Serrão. Mesquita.
Silva. Silveira.

81 . Vendo-se neste Conselho o papel incluso que fêz a
Vossa Majestade Domingos Gonçalves Ramos, procurador
das vilas do Cairú, Camamu e Boipeba, sobre o preço da
farinha do conchavo, aplicada ao sustento da infantaria
da cidade da Bahia, foi Vossa Majestade servido ordenar
ao governador e capitão geral daquele Estado, Dom Rodrigo
da Costa, que ouvindo sôhre esta matéria aos oficiais das
Câmaras das ditas três vilas, e da mesma maneira aos ofi-
ciais da Câmara da cidade da Bahia informasse neste par-
ticular com o seu parecer.

A esta ordem de Vossa Majestade responde o dito go-
vernador em carta do 1.° de abril deste ano, que pelas in-
formações juntas dos oficiais da Câmara daqueia cidade,
vilas do Cairú, Camamu, e Boipeba, seria presente a Vossa
Majestade a razão da justiça que uns e outros alegam sobre
o conchavo das farinhas, com que se sustenta a infantaria
daquela praça e da fortaleza do morro, e também devia
fazer presente a Vossa Majestade que os vereadores da Câ-
mara do ano passado convinham em dar aos povos das
ditas três vilas pelo sírio a cruzado, por ser o preço do
seu conchavo a 320 réis respeitando a carestia dos mais
gêneros e tempo, pelo custo dos escravos que compraram
para a fábrica das ditas lavouras, o que não aceitaram por
esperarem melhoramento no pleito que corre com o dito
Senado, como com efeito tiveram julgando-se-lhe na Relação
o preço comum porque atualmente se vende nas das três
vilas, que é a 540 réis ou naquela cidade a 640, cuja sentença
se embargou por ser dada em tribunal incompetente locando
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ao juizo da Coroa, mas que êle governador entende é que
sem embargo de tudo o que podem alegar em seu prejuízo
os moradores das ditas vilas é que nos 400 réis que aquele
Senado lhes quer dar por cada sírio lhes não faz a menor
injustiça, por ser preço muito ajustado e raeionável, a res-

peito de serem as farinhas de munição que tem muitas dite-
renças das mais que se vende ao povo, e de se lhes mandar
o dinheiro com muita antecipação de tempo, correndo o
Senado não só o risco dele, mas também o das farinhas,
até entrarem no armazém aonde sc costumam recolher, pa-
gando-se também o frete por conta do mesmo Senado, alem
de que não podiam chegar as consignações dos contratos
aplicados por Vossa Majestade para o sustento da infan-
taria, nem ainda a êste pequeno acrescentamento, sem (pie
Nossa Majestade sc sirva de as suprir com a sua Real Fa-
zenda, o que não sucederá ficando no preço (ie cruzado,
(pie isto é o que lhe parece, e Vossa Majestade fará o que
fôr servido.

Ao Conselho parece conformar-se com o que informa

o governador da Bahia, atendendo Vossa Majestade a ca-

réstia e estado em que hoje se acham todas as coisas, espe-

cialmente os escravos que são necessários para esla cultura,

e que êste preço deve durar sômenle enquanto houver esta

carestia, e que a medida da farinha deve ser tal que pro-
duza sete quartas da Bahia, como foi sempre estilo, e (pie

o governador da Bahia deve mandar observar inviolável-

mente as leis que há sobre esta cultura, assim no termo como

na comarca da Bahia, para (pie cada um daqueles mora-

dores e os senhores de engenhos tenham o que lhes for

necessário para o sustento das suas famílias.
Lisboa, 6 de outubro de 1704. Serrão. Mesquita. Silva.

Silveira.

A margem
1701. Rainha.

Como parece. Lisboa, 8 de outubro de
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82. Por carta dc 17 dc setembro do ano passado, foi Vossa
Majestade servido ordenar ao governador e capitão general
da Bahia, mandasse com toda a brevidade para o Rio de
Janeiro Trezentos soldados que tiraria dos terços pagos da-

quela praça, fazendo logo reencher os dilos terços com
outro tanto número dc gente, c que os ditos trezentos sol-

dados iriam formados com seus oficiais para se conserva-

rem no Rio de Janeiro em corpo separado, advertindo que
os ditos trezentos soldados haviam de ser veteranos e ir

governados por um sargento-mor e com este cabo se haviam

de conservar separados e que fizesse remeter à mesma ca-

pitania do Rio de Janeiro toda a quantidade de farinhas,
e dos mais mantimentos que fôr possível para se remediar
a grande falta que havia nela de gêneros comestíveis.

A esta carta, responde o dito governador o cpie consta
da inclusa que com esta se envia às reais mãos de Vossa
Majestade, a qual sendo vista.

Pareceu ao Conselho fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve o governador da Bahia da impossibilidade
com que se acha para não poder remeter o socorro que Vossa
Majestade mandava para a nova Colônia do Sacramento,
e também os mantimentos para o sustento da dita praça
e como antes de receber esta ordem de Vossa Majestade
havia remetido à instância do governador da dita Colônia
duzentos soldados, que se lhe deve avisar, que obrou bem
em suspender a segunda expedição do socorro considerado

que primeiro convinha acudir a defensa própria do que a
alheia c que para o remédio dc haver lodo o mantimento
necessário, que Vossa Majestade seja servido de recomen-
dar aos governadores de todas as capitanias do Brasil ia-

çam observar inviolavelmente a lei que Vossa Majestade
mandou promulgar, sobre a cultura destas plantas da
mandioca.

Lisboa, 7 de outubro de 1704. Serrão. Mesquita. Silva.
Silveira.

,4 margem
1704. Bainha.

Como parece. Lisboa, 14 de outubro de
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83. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa que escreve
a Vossa Majestade Francisco Lamberto, provedor-mor da
Fazenda Real da cidade da Bahia sobre haver nela galé
para defensa daquela costa.

Se deu vista ao procurador da Fazenda e respondeu

que em outra ocasião propusera a Vossa Majestade que no
Brasil não havia a pena de galés e que a devia haver para
se impor aos que cometessem os crimes que a ordenação
manda castigar com esla pena, de que a república teria a
satisfação que a justiça lhe devia dar nos delinqüentes, e

a Fazenda Real servos da pena que lhe evitassem a grande
despesa que fazia em aluguel de remeiros para a lancha,

e ainda para uma galé que pela experiência das bichas se

tinha visto ser a maior e melhor defensa da Bahia, que Iam-

bém propusera que cometendo os negros os delitos a que
era imposto o degredo de Angola não tinham no Brasil

semelhante degredo, pois irem para aquele Reino, sua pa-
tria, mais era prêmio que castigo, e lendo em lugar de

Angola galés não faltariam remeiros para a da Bahia, e

Vossa Majestade fora servido resolver que houvesse na Ba-

hia a pena de galés, assim para negros como para brancos

e que com efeito há; porém, eram poucos os condenados e

parecia se devia abraçar a mudança do degredo de Angola

no de galés, e os negros pela razão que apontava.
E porque o nome de bichas seria novo a algumas pes-

soas, estas chamaram as barcas dos engenhos de duas velas

semelhantes as de aldeia galega, em cujas popas planta-
vam duas peças e com tão pequena bateria e iao poucos
e maus remos faziam despejar à Bahia os navios que nela

entravam a roubar os barcos, e alguma houve capüamada

de tão afoito soldado, que seguiu um corsário ate a lor-

taleza do morro, doze léguas da barra da Bahia, e sc

estas bichas livraram de corsários a Bahia, muito melhor

a livraria e a todo o seu recôncavo uma galé, que as arma-

dilhas eram despesa pouco útil, como tinha mostrado a

experência em todas as que se ofereceram.
Pareceu ao Conselho que este arbítrio que inculca o

procurador-mor da Fazenda da Bahia, Francisco Lamberto,,
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é utilissimo e que a experiência no tempo cm que tivemos

guerra coni os holandeses mostrou o grande dano que rece-
biam as naus inimigas das barcas a que chamavam bichas

que muito maior se entende fará a galé às embarcações que
forem demandar àquele porto, e que nesta consideração
se deve pôr em execução o (pie êle aponta, atendendo Vossa
Majestade a (pie será muito menor a despesa que se fizer
na conservação da dila galé, do que nas armadilhas dc que
se não tem seguido fruto algum.

Lisboa, 17 de outubro de 1701. Serrão. Mesquita. Silva.
Silveira.

À margem ¦— Como parece, e enquanto ao degredo se
determinará a arbítrio dos ministros, conforme as dispo-
sicões das leis. Lisboa, 16 de janeiro de 1705. Rainha.

<S). O desembargador da Relação da Bahia José da Costa
Corrêa em caria de 20 de julho dêste ano faz presente a
Vossa Majestade (pie estando em a capitania de Pernam-
buco o doutor Inácio de Moraes Sarmento, ocupado em dili-
gência do serviço dc Vossa Majestade, e juntamente exerci-
laudo o cargo de provedor da Fazenda Real, representara
a Vossa Majesiade ter tomado posse em virtude da sua
carta de desembargador da Relação daquele Estado, ainda
(pie sem exercício por não haver nela lugar vago em que
entrasse e Vossa Majestade fora servido fazer-lhe mercê
de que no dia da data posse cm diante se lhe pagasse orde-
nado e propinas, na forma que são pagos os desembarga-
dores aluais da dita Relação e que servindo o doutor João
Guedes de Sá de Ouvidor da mesma capitania, que na
mesma forma tomou posse sem exercício na mesma Rela-
ção ordenara Vossa Majestade se lhe pagasse a maioria do
ordenado dc desembargador ao cpie tinha de ouvidor c as

propinas do dia da sua posse, do modo cpie se praticava
com o dito Inácio de Moraes Sarmento, como constaria
da cópia inclusa de uma e outra resolução.
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E como em observância da sua caria linha também
tomado posse na mesma Relação, e além de ser encarregado
das diligências que a Vossa Majestade eram presentes, es-
tava detido com a da arrecadação do tabaco tão importante
à Fazenda de Vossa Majestade e de tanto trabalho, sendo
muito mais prejudicado que os dilos dois ministros cujas
ocupações são rendosas, e êle não tinha mais que 300$000
réis ele ordenado sem emolumentos alguns, sendo aquela

praça onde todos os gêneros necessários tem mais exor-
bilante preço do que em outra qualquer das ela América,

justamente podia esperar da real grandeza de Vossa Ma-

jestade que com atenção a não concorrerem nele as mesmas
senão ainda maiores razões lhe taça mercê de (pie também
seja pago da maioria do ordenado de desembargador ao

que tem c elas proprinas tudo do dia que tomou posse em

diante, na forma que se praticou com os ditos dois ministros.

Dando-se vista desta carta ao procurador da Fazenda

respondeu que ela maioria elo ordenado e propinas era me-

recedor o suplicante, vistos os exemplos que alegava e

ocupação trabalhosa em que servia com satisfação.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda.
Lisboa, 29 de outubro de 1704. Serrâo. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa.

Ã margem — Como parece. Lisboa, 11 de novembro

de 1701. Rainha.

85. O ouvidor geral da cidade ela Bahia, Miguel de Siqueira

Castelo Branco, em caria de 19 de julho dêste ano, escreve

a Vossa Majestaele em como em observância das reais

ordens tinha continuado até aqui nas visitas de todas as

embarcações que vão daquela cidade para a Costa da Mina,

para se saber se levam algum pau-brasil, c lambem Unha

tirado devassa sobre êste mesmo particular, inquirindo mui-

tas daquelas pessoas ejue vinham de volta nas ditas embai
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cações, e não achava que se tivesse desencamiiiliado êste

gênero, que ficava continuando em uma e outra diligência,

na forma que Vossa Majestade ordenava ao governador e
capitão geral Dom Rodrigo da Costa, e do que resultasse

daria conta a Vossa Majesladc.
Parece ao Conselho fazer presente a Vossa Majestade o

que escreve o ouvidor geral do crime da cidade da Ba-

hia, para mandar esla notícia à junta do comércio onde

pertence.
Lisboa, I de novembro de 1701. Serrão. Mesquita.

Silva. Silveira. Barbosa.

À margem Como parece e assim o mando declarai

à Junta do Comércio Geral. Lisboa, 14 de novembro de

1701. Bainha.

86. Fazendo Vossa Majestade mercê a Agostinho d'Almeida
de Moura, da propriedade do ofício de escrivão dos órfãos
da cidade da Bahia, (pie mandou criar de novo dividindo
em dois o (pie havia antigamente, foi Vossa Majestade
servida ordenar ao chanceler da Relação da mesma cidade,
mandasse a avaliação do cpie um c oulro poderia render
cada ano, assim de ordenado se o tiverem como de emolu-
mentos, para que segundo a sua avaliação se soubesse o

que cada um devia de novos direitos, e o que o dito Agos-
Unho de Almeida pudesse desobrigar a fiança cpie deu a

pagar os que dever do seu ofício.
Responde a Vossa Majestade o dito cüanceler que pela

informação inclusa das duas testemunhas de maior consc-

qüência c inteligência dos oficiais daquela cidade, constava

poder render o novamente criado de que Vossa Majestade
fez mercê a Agostinho ele Almeida Moura 30|000 réis por
começar êste ofício há tão pouco tempo, pela primeira cüs-

tribuição que se lhe fizesse, que o outro velüo podia ren-

der mais 10|000 réis cm razão de lhe ficar lodo o cartório,
de que pelas certidões e treslados que dele se podem tirar,
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lhe dão a maioria dos ditos lOfOOO reis e (pie estas avalia-
ções somente lhe dão por se criarem do único oficio de
escrivão dos órfãos, que havia naquela cidade mais (pia-
tro, que são o do dito Agostinho de Almeida, e os Ires das
vilas que novamente foram erelas e ficarem muito dimi-
nutos os daquela cidade.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve o chanceler da Belação da Bahia, sobre o ren-
dimento dos dois ofícios dc escrivão dos órfãos daquela
cidade, para que Vossa Majestade mande ver esta matéria
na junta dos três estados onde pertence.

Lisboa, 7 de novembro de 1701. Serrão. Mesquita.
Silva. Silveira. Barbosa.

87. O governador geral do Estado do Brasil, Dom Rodrigo
da Costa dá conta a Vossa Majestade, por carta de 2\) dc

julho dêsle ano, em como os dízimos daquela capitania se
arremataram êste ano a Manuel Dias Filgueira em cento e
cinqüenta mil cruzados, por não haver quem o tirasse do
lanço, e entendia que o não chegarem a maior quantia náo

só procedera da baixa que tiveram os açúcares pela falta
(pie houve de navios, senão também por se haver pervertido
o estilo que havia, mudando-sc as frotas em esquadras, pelo
((lie seria muito conveniente ao serviço de Vossa rvlajesladc
e a conservação daquele Eslado, que as ditas frotas vao na

mesma forma em que o faziam, por mostrar a experiência
o manifesto prejuízo que do contrário se segue.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve o governador da Bahia, c que as razoes que
èle insinua são mui justificadas, e que a experiência tem

mostrado o grande dano que se segue àquele Estado em

irem em esquadras as frotas, e que êste mesmo prejuízo
se expôs a Vossa Majestade se sentia já no Bio de Janeiro

por êste mesmo respeito, como se representou por outra

consulta, porém, como esta matéria pertence à Junta do

Comércio, que Vossa Majestade se sirva de mandar que
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se veja nela, para se tomar a resolução que parecer con-
veniente.

Lisboa, 17 de novembro de 1704. Serrão. Mesquita.
Silva. Silveira. Barbosa.

88. Vendo-se neste Conselho a carta e papel incluso, do
desembargador Luiz da Costa e Faria, em que se queixa
a Vossa Majestade do governador e capitão geral do Brasil,
Dora Rodrigo da Costa, haver provido outro ministro na
serventia do ofício de provedor-mor da Fazenda Real, to-
cando-lhe a êle como procurador da Coroa e Fazenda da
Relação daquele Estado, e dc o haver suspendido do exer-
cício dos ditos lugares, maiidando-lhe pôr verba no seu
ordenado e propinas, e também a carta que escreve a Vossa
Majestade o mesmo governador, sôbre as causas que teve

para êste procedimento, se deu vista de tudo ao procurador
da Coroa, o (piai respondeu que na forma da resolução de
30 (ie julho dc 1665, cuja cópia vai inclusa, tendo o prove-
dor da Fazenda da Bahia impedimento, para não servir,
havia de servir de provedor o procurador da Coroa daquela
Relação, e em sua falta podia o governador nomear outro
ministro da mesma Relação que mais apto e conveniente
lhe parecesse, porque como o procurador da Coroa foi no-
meado expressamente em primeiro lugar, e alternativa da
eleição de outro ministro, genericamente se devia guardar
a ordem da escritura e entender-se que a segunda parte da
alternativa fora posla em falta e subsidio da primeira, na
forma de direito o que suposto não podia o governador no-
mear outro ministro na serventia do provedor da Fazenda,
enquanto existia o procurador da Coroa, a quem pertencia
na forma da dita resolução e assim lhe parecia se devia
declarar, para que não tornasse mais em dúvida havendo,

porém, por valido tudo o que obrara na serventia o minis-
tro, que o governador nomeou, para se evitarem as con-
fusões que do contrário se seguirão, e estranhar-se muito
ao governador o mandar o proposto no ordenado e propi-
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nas ao procurador da Coroa, c suspendê-lo de ir à Relação
porquanto ainda na suposição de que se lhe permitisse no-
mear na serventia o ministro que lhe parecesse, omitindo
o procurador ela Coroa, nunca linha jurisdição para o sus-
pender nem pela ordenação nem pelo seu regimento, porque
essa regalia tocava somente a Vossa Majestade, nem também
o podia justamente mandar apontar no ordenado e pro-
pinas, e porque para esse efeito devia proceder culpa no
dito procurador, em não despachar ou responder as petições
que tocavam ao ofício de procurador, e lhe vinham cometi-
das pelo ministro cpie servia de procurador da Fazenda, na
forma do regimento daquela Relação no capítulo 44, a qual
culpa não houvera porque o procurador não as despachara
por causa da doença que lhe sobreveio, como consta das
certidões juntas dos médicos, c ainda que ao procurador
da Coroa não sobreviesse o impedimento da doença, podia
licitamente replicar ao governador como fêz, para nao res-

poneler as petições enquanto melhor se informava, pois via

que lhe eram cometidas pelo que ocupava a serventia de

provedor a resolução já referida, e não era esla réplica tão
culpável que merecesse ser logo apontada no ordenado e pro-
pinas nem essa fora a mente do regimento capítulo 44, pelas
quais razões se lhe devia mandar logo levantar a suspensão
e restituir o ordenado e propinas, advertindo ao governa-
dor que procedera sem jurisdição alguma, quanto à sus-

pensão c injustamente quanto ao posto em grande desserviço
de Vossa Majestade.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da
Coroa acrescentando o doutor José clc Freitas Serrão que
nenhuma dúvida tem o dever primeiro ser chamado para a
serventia ele provedor-mor, o procurador da Fazenda, por-
quanto a mente elo legislado foi pôr em primeiro lugar ao

procurador da Fazenda, em razão de cjue poderia ter mais
conhecimento dela, pelo ofício que exercitava e que se qui-
sesse que ficasse na vontade do governador nomear qual-
quer ministro da Relação, sem preferir o procurador da

Fazenda, se escusava ele nomear êste ofício em primeiro
lugar, e não dizer que nomeasse qualquer dos ministros que

13
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quisesse pô-lo em primeiro lugar se tal fizesse ficava su-

pérfluo o que se náo pode considerar em nenhuma lei, e

por este fundamento declara êle conselheiro que servindo
de procurador da Coroa e Fazenda na Bahia, foi nomeado

por provedor-mor na ocasião em que esteve doente Antônio
Lopes Ulhoa, que era por provimento de Vossa Majestade.

Aos conselheiros, o desembargador Gregorio Pereira

Fidalgo da Silveira, e Francisco Pereira da Silva lhes pa-
rece que se devia estranhar ao governador suspender ao

procurador da Coroa e Fazenda, sem ter para isso jurisdi-
ção, porém, que o não merece por ter mandado por ponto
no ordenado e propinas do dito ministro, dando-lhe para
isso autoridade o regimento cuja observância seguiu, man-

dando-o advertir, até que lhe escreveu a carta que vai in-

seria nestes papéis, (pie ainda que êslc ministro se deseul-

passe com o achaque que diz padecia, êle mesmo confessa
ir faltar ao mesmo tempo ao governador sôbre o mesmo

negócio, e depois ir a casa do provedor-mor da Fazenda
buscar o livro das provisões, se havia alguma ordem que

permitisse ao governador preferi-lo na nomeação de pro-
vedor-mor da Fazenda, como tinha ajustado com o mesmo

governador na ocasião em (pie lhe foi falar, nem lhes parece
também que este obrou injustamente na nomeação de outro
ministro para o lugar de provedor-mor da Fazenda, vistas
as palavras da provisão que podem fazer dúvida a quem
couber o direito, quanto mais a quem não tem notícia dele,
e como seja notório o procedimento de Dom Rodrigo da
Cosia, em tudo se persuade que nesla matéria obraria como
entendeu sem o mover paixão particular.

E (pie para se evitarem daqui em diante semelhantes
dúvidas se deve declarar, que só na falta de procurador da
Fazenda, se poderá nomear outro ministro para provedor-
mor dela.

E no que respeita à suspensão deste ministro, Luiz da
Costa de Faria, que se lhe deve mandar levantar logo, orde-
nando-se seja restituído ao seu lugar com os ordenados e

propinas que tiver vencido.
Lisboa, 2 de dezembro de 1704.
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À margem — Como parece ao Conselho assim pelo que
toca a declarar que ao procurador da Coroa pertence em pri-
meiro lugar a serventia do ofício de provedor da Fazenda,
como pelo que respeita a restituição do ministro e do orde-
nado e propinas que como procurador da Coroa devia ven-
cer, e ao governador se estranhará o procedimento que leve
com o dito ministro, declarando-se-lhe o não podia sus-

pender, e esla resolução se cometerá ao chanceler da Bahia,

para a fazer registar nos livros da Relação e Fazenda, e
tudo o cpie o ministro que serviu de provedor da fazenda
obrou será válido, e não restituirá os salários e propinas
que venceu enquanto serviu.

Lisboa, 27 de março de 1705. Rainha.

8!). O arcebispo do Brasil, pela carta inclusa de 2(i de
agosto do ano passado, representou a Vossa Majestade a
indecência com que vivia c viveram seus antecessores nas
casas cpie são pertencentes à Mitra, assim pelo mau sítio
em que estão, como pela sua pequenez, o que se podia
remediar a pouco custo, concedendo-se-lhe o sítio (pie cs-
lava deputado para seminário, que não tivera efeito e esta

entre a igreja e classes do colégio dos padres da Companhia.
e umas casas próprias de João Carnoto Vilas Boas, que ser-

via hoje de criar mato, ou também mandando-lhe dar o

dito chão para do procedido dele com as mesmas casas em
tpie vivia as fazer em melhor sítio c mais junto a Sé como

manda o cerimonial romano, o que mais largamente consta

da mesma carta e papéis, que com esta sobem às reais

mãos de Vossa Majestade.
Dando-se vista ao desembargador Belchior da Cunha

Brochado, procurador da Coroa, respondeu que a única terra

ou chão que hoje tinha na cidade da Bahia a Fazenda Real

era a de que se tratava nesta carta do arcebispo, c por estai

em sítio onde se descobria o mar e se logravam as viraçocs,

tinha sido pretendido de várias pessoas já por sesmaria c

já por venda, e êle servindo de procurador da Coroa na-
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quele Estado o defendera destes requerimentos como cons-
lava do documento junto, e ainda que das mercês de Vossa
Majestade se fizeram sempre dignos aqueles prelados, que
na verdade se achavam com maus cômodos e em casas pouco
decentes à sua ocupação e dignidade, contudo não devia o
Conselho entrar na averiguação das razões e justiça deste
requerimento sem mandar informar com seu parecer ao

governador geral, ouvindo ao provedor-mor e procurador da
Fazenda, porque então com o que disserem se poderia defe-
rir com cabal conhecimento.

E escrevendo-se ao dito governador geral do Brasil,
por carta de 12 de dezembro, na forma que acima aponta
o procurador da Coroa, respondeu em outra de 13 de julli
deste ano, que pela proposta do provedor-mor da Fazend
Real e procurador da Coroa do dito Estado, seria a Vossa
Majestade presente as justificadas razões como o reverendo
arcebispo pretendia o sítio que se havia para o seminário
que o senhor Dom Sebastião tinha ordenado se fizesse na-

quela cidade, e como não tivera efeito nem se pudesse con-
seguir esta obra, nem se veria facilmente o fim dela pelas
pelas mesmas razões apontadas na resposta do provedor-
mor, lhe parecia devia Vossa Majestade deferir ao requeri-
mento do reverendo arcebispo na forma que pedia, para
que com a decência devida pudesse viver em melhor sítio
de casas das em que presentemente mora.

Tornando-se a dar vista de tudo ao procurador da Co-
roa o desembargador Francisco Mendes Galvão respondeu
que se estes chãos foram já dados para se neles edificar uni
seminário como referia o arcebispo já Vossa Majestade não
podia só dispor deles em outra forma, antes pertencia ao
pontífice também a concessão.

Porém, que não via doação alguma nestes papéis por-
que se mostrasse que êlcs foram dados antes pelo contrário
se mostrava que ainda estavam descritos nos próprios de
Vossa Majestade, nos quais termos ficava o requerimento
do arcebispo totalmente dependendo da mercê de Vossa
Majestade e êle conhecia que as casas pontificais daquele
arcebispado não eram capazes de viverem nelas os arce-
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bispos cora a dececência necessária pela sua pequenez c
sítio, como também conhecia que eis ditos chãos não eram
de grande valor porque tuna e outra coisa vira, e da in-
formação do provedor-mor constava que não tinham rem
dimento algum.

E quando eslas razões parecessem bastantes para mo-
ver a liberalidade c grandeza ele Vossa Majestade lhe pa-
recia devia ser com a condição tle que o arcebispo con li-
nuasse logo com a obra, e a fizesse èlc e seus sucessores em
tantos anos quantos lhes arbitrar, e tpie tle nenhum modo
se lhes dêm os chãos para os vender como pedia, porque
poderia muito bem suceder que os arcebispos o vendam, e
não façam as casas nem lhes dem princípio, e assim ficar
a Coroa sem a propriedade, e a Mitra sem casas.

Ao Conselho parece o mesmo (pie ao procurador da Co-
roa, com declaração que comece logo a obra desta casa, e
a continuará com totlo o calor tle sorte que se possa acabar
dentro em oito anos.

Lisboa, 2 ele dezembro de 1701. Serrao. Silva. Silveira.
Barbosa.

À margem — Como parece ao Conselho. Lisboa, 0 de
marco de 1705. Rainha.

90. Por Vossa Majestade ter encarregado aos religiosos de
Santa Tereza das aldeias situadas no rio tle São Francisco
e mais terras de Leonor Pereira Marinho, que ocupavam
os padres da Companhia e largaram os capuchos franceses,
foi Vossa Majestade servido ordenar ao governador geral
do Estado do Brasil, por carta tle 9 ele julho do ano passado
fizesse assistir a estes religiosos Carmelitas Descalços, com
as côngruas competentes cpie lhes fossem arbitradas na Junta
das Missões, e com os viáticos competentes quando forem

para a missão das ditas aldeias de Pernambuco ou Bahia,
£om atenção a distância em que ficavam de seus conventos.
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A esta carta responde o dito governador em outra de
10 de maio do presente ano, cm como vendo-se esta ordem
de Vossa Majestade na Junta das Missões daquela cidade,

que todos os ministros dela votarem que sobre os dez mil
réis que linha cada missionário Carmelita Descalço se lhe
acrescentassem mais vinte e ponderando êle governador (pie
os missionários das outras religiões haviam de procurar se
lhes desse a mesma congrua, pois tinham igual trabalho, e

que esta novamente arbitrara, excedia duas partes mais do
(pie Vossa Majestade havia mandado dar (não havia muitos
anos) aos missionários da Bahia fora de contrário parecer,
atendendo a considerável despesa que a Fazenda Real havia
de fazer com as missões da Bahia e conseqüentemente com
todas as do Brasil, mas como o seu voto fora singular havia
de mandai' assistir aos ditos missionários com a congrua
arbitrada na forma em que se assentou, enquanto Vossa
Majestade não mandasse o contrário, e também se obser-
varia o que se determinou na mesma junta, sobre se darem
os viáticos competentes quando forem para as ditas aldeias.

E vendo-se também a resposta que o provedor-mor da
Fazenda Real fêz a outra carta de Vossa Majestade sobre
este mesmo particular, em que refere haver-se dado cum-

primento ao que Vossa Majestade ordenou, se deu vista de
tudo ao procurador da Fazenda e respondeu que aos religio-
sos Carmelitas Descalços era mui repugnante a assistência
das aldeias e cura espiritual dos índios, porque o seu ins-
titulo os obrigava ao retiro possível da comunicação e trato
dos homens para se empregarem de todo no de Deus, e
naqueles sertões lhes seria difícil lerem o sustento neces-
sário, sendo-lhes proibido comerem carne único alimento
com que lá se vivia.

Que Leonor Pereira Marinho, pela devoção que tem a
São Francisco, oferecia sustentar os missionários de suas
aldeias, sendo religiosos capuchos, com que os índios teriam

para cura de suas almas, os que por seu instituto se em-

pregavam em todo o bem e obra de misericórdia com o pro-
ximo e a Fazenda Real o alívio da despesa de seu sustento
ordinário que não podia suprir, e muilo menos o arbitrado
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de novo, e mais em tempo que por falta da Fazenda Real
se estão coletando os povos para muitas e precisas despesas
a que ela não chega, e lhe parecia lembrar que os pa-
droeiros c povos que sustentam os párocos têm a eleição

para os apresentarem, e sendo idôneos, e parecia que o
mesmo se devia permitir a Leonor Pereira Marinho, e com
mais razão, pois não podia a nomeação dos sujeitos senão
a da religião e que ficava livre poder a Vossa Majestade
eleger as pessoas que fôr servido, cometendo esla diligèn-
cia a quem melhor o puder fazer, e sempre com aprovação
do reverendo arcebispo.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da
Fazenda.

Lisboa, 10 de dezembro de 1701. Senão. Mesquita.
Silva. Silveira. Barbosa.

91. Representando a Vossa Majestade o sargento-mor da
vila de Santo Antônio do Rio das Caravelas, Antônio
Gonçalves Garcia, haver requerido ao governador geral do
Brasil em nome dos moradores da dila vila nomeasse ouvi-
dor para conservação daquela vila e povo, por entender
seria êste eficaz remédio a suas opressões o (pie lhe nao
deferiu, foi Vossa Majestade servido ordenar ao dito go-
vernador geral informasse com seu parecer neste requen-
mento, e se esta vila linha já forma de câmara com juiz
ordinário, e os oficiais necessários para o bom governo dela,

de que se lhe escreveu carta em 31 de janeiro de 1701.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa, e se representa a Vossa Majestade que se não ouvio

ao donatário no prejuízo que podia ter o seu ouvidor, pelo
não haver hoje e estar incorporada hoje na coroa, a juns-
dicão e domínio destas terras.' 

Lisboa, 24 de janeiro de 1705. Serrão. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa.
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92. Ordenando Vossa Majestade ao governador do Estado
do Brasil, Dom Rodrigo da Costa, por carta de 17 dc
janeiro do ano próximo passado desobrigasse a gente que
servia na ordenança dc serem soldados no terço dos auxi-
liares, que Vossa Majestade mandou formar na cidade da
Bahia, e que para servir nele mandasse levantar gente no
recôncavo da dita cidade, e que de nenhuma maneira fôsse
êslc terço composto das ordenanças que servem naquela
praça, pois esta para a sua defensa havia de ter o mesmo

préstimo que têm os auxiliares, porque hão de tratar da
sua conservação como empenhados em defender as suas pró-
prias casas e famílias, c no recôncavo se podia fazer fà-
cilmente sem a menor opressão, pela muita gente que em
si tem.

A qual sendo vista pareceu ao Conselho que supostas
as dificuldades que aponta o governador da Bahia, e que
se reconhecem por certíssimas, de não ser fácil formar-se
o terço dos auxiliares da genle que vive no recôncavo da-
quela cidade, a respeito das distâncias em que fica, e quando
se oferecesse alguma ocasião repentina não poder acudir
ao tempo oportuno, por ser a sua passagem por mar, que
é sem dúvida se havia de impedir pelos inimigos, e ainda
quando fora vencívcl êste embaraço se encontrar outro
maior, que é desamparar as suas terras e estando sem quem
as defenda poderem os inimigos fazer pelos estragos que
traz consigo a guerra, e que já experimentou nestas
mesmas paragens em tempo que os holandeses as acomete-
ram, e considerando que as ordenanças na cidade da Bahia
fazem o mesmo o ofício que os auxiliares como já repre-
sentou a Vossa Majestade na consulta inclusa, e que com
êste novo terço de auxiliares acrescem grandes despesas a
fazenda de Vossa Majestade nos soldos dos oficiais e não
terem o préstimo os soldados que nele servem diferença
aos que estão alistados nos regimentos das ordenanças da
cidade da Bahia, e que estas mesmas foram as que defen-
deram tão valorosamente aquela mesma praça, que nestes
termos parecia conveniente que se extinguisse o dito terço,
e que a gente que nele serve se tornasse a restituir aos
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Regimentos das ordenanças onde eslava incorporada, c
Vossa Majestade tomará neste particular a resolução que
fôr servido.

Lisboa, 10 de fevereiro de 1705. Serrão. Mesquita.
Silveira.

À margem — Como parece. Lisboa, 23 de fevereiro
de 1705. Rainha.

93. Vendo-se as cartas inclusas do governador da Bahia,
Dom Rodrigo da Costa, c do governador do Rio de Janeiro,
Dom Álvaro da Silveira, em que dão conta da forma com

que se retirou a guarnição que assistia na nova colônia do
Sacramento e do procedimento c valor com que se liou-
veram os cabos, oficiais e soldados dela, como também a
Vossa Majestade escreve o mesmo governador da Colônia,
Sebastião da Veiga Cabral, sôbre êsle mesmo particular,
queixando-se de se lhe duvidar o pagamento das despesas
epie fêz, as quais cartas com esta sobem às reais mãos de
Vossa Majestade.

Pareceu ao Conselho dizer a Vossa Majestade que se-

gundo o que representam os governadores da Bahia e Rio
de Janeiro, que o presídio da nova Colônia do Sacramento
se mandou apartar daquela praça por Vossa Majestade o

haver assim resoluto, de que neste Conselho se não tinha
notícia desta disposição senão agora pelo aviso que fazem
os ditos governadores, que bem se mostra que o retiro que
fèz o governador Sebastião da Veiga Cabral foi mui fe-
lizmenle, e que na sua defensa os mais cabos se portaram
com grande valor, pois estando de sítio seis para sele meses,
não só não houve perda na gente, mas fizeram considerável
dano aos inimigos, e que se faz mui digno que Vossa Ma-

jestade lho mande agradecer o bem que o governador e

mais oficiais obraram nesta ocasião, cujo serviço fica a

Vossa Majestade na sua real lembrança para atender aos

seus acrescentamentos, e que ao capitão de mar e guerra
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da nau ele guarda-costa Amaro José e aos mais oficiais.
deve Vossa Majestade também manda agradecer o valor com
que se houveram na peleja (pie teve com naus dos caste-
lhanos, e (pie esta ação fica também na real memória de
Vossa Majestade para folgar de lhes fazer toda a mercê
quando tratarem dos seus requerimentos e porque é jus-
líssinio que ao governador ela nova Colônia do Sacramento
se lhe satisfaça tudo o que gastou nesta ocasião assim da
sua fazenda como do que tomou sobre o seu crédito, por-
que não se fazendo assim será ele muito mau exemplo para
outros sucessos semelhantes.

Que. Vossa Majestade seja servido de que se lhe pague
prontamente tudo o que se lhe dever (constando que en-
Iron e se carregou ao almoxarife da Fazenda Real) pelos
efeitos que houver mais prontos na Fazenda Real, ainda
epie sejam proibidos por qualquer ordem que havia em
contrário, pois o em que se fêz esta despesa pede que se
prefira a tudo.

Lisboa, 22 de setembro ele 1705. O Conde. Mesquita.
Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

Á margem — Como parece. Lisboa, 25 de setembro
de 1705. Rei.

94. Ordenando Vossa Majestade ao governador geral da
Bahia, que os mestres dos navios a que se der regimentos
para as buscas epie neles hão ele dar na viagem para se
evitar os descaminhos elo ouro passaram deles recibos, e
se remetam a êste reino por vias, para nele se examinar se
cumpriram o que dispõem as ditas ordens, responde o mesmo
governador em carta de 22 ele setembro do ano passado,
remetia os que assinaram elo capitão e mestre desta nau
Nossa Senhora elo Carmo, receberam os ditos regimentos.

Pareceu ao Conselho que suposto êste mestre fêz êste
exame no seu navio na forma da ordem de Vossa Majes-
tade que com tudo para maior averiguação ela verdade,
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que Vossa Majestade deve ser servido ordenar que o juiz
de índia c Mina tire devassa, perguntando pelos passageiros
e marinheiros que navegaram nesta embarcação, se veio
nela algum ouro por quintar, porque se entende (pie os
mesmos oficiais do navio como interessados nas conveniên-
cias c confiança que se faz dele podia ser fácil usarem de
toda a dissimulação com esta diligencia, como se experi-
mentou nos navios que vieram na frota passada, levando-se
muito ouro por cunhar à Casa da Moeda sem embargo de
trazerem já êste mesmo regimento dado pelos governadores
do Estado do Brasil, c que ao mesmo juiz da índia e Mina
se deve recomendar tire todos os anos uma exala devassa
de todas as frotas, e mais navios que vierem das conquistas.

porque êste meio se poderá vir a conseguir se acharem-se
alguns compreendidos neste delito de trazerem o ouro por
quintar.

Lisboa, 22 de janeiro de 1700. O Conde. Mesquita.
Silva. Silveira. Pereira.

À margem — Por justos motivos não convém se tirar
esta devassa, mas sim observarem-se as ordens que sobre
esla matéria fui servido mandar passar.

Alcântara, 16 de junho de 1700. Rei.

95. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa do governa-
dor da Bahia, que com esta se remete às reais mãos de

Vossa Majestade, em que dá conta de haver expedido duas

naus para a índia na forma que Vossa Majestade lhe reco-

mendou, aparelhadas assim de gente, munições e de lodo o

mais necessário para a viagem.
Pareceu fazê-la presente a Vossa Majestade e pelo que

avisa (mostra) que o seu zelo fêz com que se conseguisse

ir êste socorro, cuja diligência era mui digna de que Vossa

Majestade lhe mandasse agradecer pelo grande trabaino

que se lhe considera havia de ter no seu apresto, mas

como aqui corram algumas vezes que com a ocasião aesi
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socorro se fizeram grandes extorsões naquela praça, de que
Deus se poderia dar muito por ofendido, e ser causa da des-

graça que se experimentou que se deve por ora suspender
o dito agradecimento enquanto mais claramente se não ma-
nifesta a verdade, e se conheça o procedimento que teve
nesta matéria, porém, não [iode deixar o Conselho de dizer
a Vossa Majestade que se repara na forma com que socor-
reu os soldados e os fardou e meteu mantimentos para a
viagem, que se esla não é a que se faz comumente, que èsíe
excesso será mui danoso assim para êste Reino como para
o Brasil, em caso que dele se possam continuar ou fazer-se
em algum tempo semelhantes expedições, porque com êste
exemplo requererão os soldados que se use com eles o
mesmo o que servirá de grande prejuízo à Fazenda Real e
muitas vezes não será fácil que os governadores o possam
conseguir a respeito de lhe poderem faltar os meios para
ésle efeito.

E no ([ue toca a perdição da nau "Santa Eseolástiea",
se representa a Vossa Majestade que a devassa que se tirou
neste naufrágio não baixou ao Conselho, mas pelo que
consta da carta do desembargador Miguel de Siqueira Cas-
leio Branco a quem se cometeu o exame deste negócio se
vê não resultar culpa alguma aos que iam nela, e que pelos
lermos que fizeram os oficiais da dita embarcação se colhe,
(pie iam muito bem aparelhados sem se poder recear dano
([iie ao depois aconteceu, com que nesta consideração nao
tem lugar de se poder obrar mais nada neste particular.

Enquanto a Manuel de Souza de Sá, que depois de estar
nomeado por capitão de Infantaria da dita nau, da gente
que ia de guarnição nela, recusou ir exercitando o dilo
posto, ([ue se deve avisar ao governador que faça proceder
conlra êle como fòr justiça, para que não fique o seu delito
sem o castigo que merece.

Lisboa, 21 de maio de 1701. O Conde. Serrão. Mesquita.
Silva.

A margem
de 1704. Rei.

Como parece. Lisboa, 5 de fevereiro
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96. Fazendo a Vossa Majestade requerimento por êste Con-
selho o sargento-mor Cristóvão Alvares da Palma, em que
se queixava do procedimento que com êle leve o governa-
dor geral do Brasil, mandando-o prender com o funda-
menlo de dizer fora transgressor da lei que Vossa Majestade
mandou promulgar naquele Estado, para cpie nenhuma pes-
soa pudesse ir às minas sem licença, por cuja causa o sen-

tenciou dentro em vinte e quatro horas sem ser ouvido,

condenando-o em perdimento do posto, e que ficasse fora

do serviço de Vossa Majestade e perdesse a fazenda em

dobro indo degredado por cinco anos para Angola, e pe-
dindo a Vossa Majestade ordenasse ao chanceler da Bahia

ou outro qualquer ministro que vendo o processo (pie se

fêz e informando-se neste particular o mandasse soltar e

rcstituir-lhe todos os seus bens que se lhe tomaram, dei-

xando-o ir para a sua povoaçao e pagando-se perdas e

danos, foi Vossa Majeslade servido ordenar ao dito chan-

celcr puxasse por estes autos, c com eles informasse com

seu parecer neste requerimento.
A esta ordem satisfez o dilo chanceler por caria de 20

de dezembro do ano passado, a (piai vendo-se com uma

petição de Dona Elena de Azevedo, viúva do dito sargento-

moi% como lambem a primeira petição (pie o dito seu ma-

rido linha feito a Vossa Majestade, que tudo com esla sobe

às reais mãos de Vossa Majestade, se deu vista ao procura-
dor da Fazenda e respondeu.

Que ainda que a devassidão com que pela Bahia se

tirava e tira, muito ouro das minas desencaminhando-se
aos quintos reais, excitou o grande zelo do governador Dom

Rodrigo da Costa, para evitar tanto prejuízo da Fazenda de

Vossa Majestade mandando prender e castigar os que se

achavam cometendo êste delito para que o castigo de uns

enfreasse a soltura de outros, contudo como o suplicante

Cristóvão Álvares da Palma foi julgado sem ser ouvido,

procedendo-sc contra êle de fato, parecia que de lato se

devia mandar restituir a sua liberdade se fosse vivo, c agora

anulando-se o julgado se devia mandar proceder no auto,

conforme o direito no juízo dos feitos da Coroa c Fazenda,
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breve sumariamente ouvidos os herdeiros do defunto c sen-

tenciar segundo as ordens (pie Vossa Majestade lem man-

dado guardar no Brasil sobre os descaminhos do ouro e

bandos lançados que Vossa Majestade aprovou, de que ha

de haver cartas na Secretaria daquele Estado, cujas cópias

fazia juntar aos autos o procurador da Coroa e Fazenda

da Relação.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda, acrescentando que as ordens que se passaram sò-

bre esla matéria se devem mandar guardar inviolàvelniente

não só pelo que respeitam de ser assim conveniente ao
eu viço de Vossa Majestade, mas porque Vossa Majestade

aprovou as que tez praticar Dom Rodrigo da Costa.

Lisboa, 15 de junho de 1706. O Conde. Serrão. Mes-

emita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
1708. Rei.

Como parece. Lisboa, 30 de março de

97. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa de 9 de de-

zembro do ano passado, (pae escreve a Vossa Majestade o

chanceler da Relação da Bahia, sobre a pouca arrecadação
(pie têm as dízimas da chancelaria naquelas partes, e meios

([ue se lhe oferecem para se fazer a cobrança delas como

convém.
Se deu vista ao procurador da Fazenda, o qual respon-

deu (pie muito bem lhe parece o cpie o chanceler informa
sobre a cobrança dos direi los da chancelaria, porém, en-

tende que tudo não bastará para se arrecadarem como
convém, salvo se se arrendarem, porque quem os arrematar
cuidará da sua cobrança, com aquele cuidado que os lio-

meus põem no próprio interesse, o cpie não têm no alheio.
Ao Conselho parece dizer a Vossa Majestade que a co-

branca do direito destas dízimas tem muito má arrecadação,
sendo esta feita pelos oficiais a que se encarrega a sua co-

branca, e que é notório o prejuízo que por êsle meio tem



— 201 —

a Fazenda de Vossa Majestade neste particular, e que nesta

consideração será muito conveniente que se arrendem como

se pratica neste Reino, e havendo-o Vossa Majestade assim

por bem se passarão as ordens necessárias, e se entende

que renderão por contrato estas dízimas muito mais do que
até agora tinha a Fazenda de Vossa Majestade.

Lisboa, 16 de junho de 1706. O Conde. Serrão. Mes-

quita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
1707. Bei.

Como parece. Lisboa, 9 de marco de

98. Pela carta inclusa de 19 de janeiro do ano passado foi

Vossa Majestade servido ordenar ao governador geral do

Brasil, que Rodrigo da Costa pusesse em execução o arbí-

trio que deu o provedor-mor Francisco Lamberto, para ha-

ver na Bahia uma galé que servisse nas ocasiões que se

oferecessem de irem alguns navios ele piralas àquela cosia,

e cm enquanto ao degredo elas pessoas que haviam de ser

condenadas na dita pena se determinaria o arbítrio dos

ministros conforme as disposições das leis.

A esta carta responde o governador geral, Luiz César

de Menezes, cm outra ele 15 de janeiro deste ano, em que

representa as dificuldades que se lhe oferecem para haver

a dita galé, a qual vendo-se com oulra carta que lambem

escreve o doutor Luiz da Costa de Faria, que esta scrymdo

o lugar ele provedor-mor da fazenda por falecimento de

Francisco Lamberlo, que tudo com esta se remete as reais

mãos de Vossa Majestade, se deu vista ao procurador da

Fazenda e respondeu:
Que conhecida a utilidade da galé que todos reconhe-

ciam se deviam escolher os meios mais convenientes para

o seu estabelecimento e conservação, o que por ser allieio

da sua profissão passava em silêncio, e somente dizia poi

pertencer a ela, que Vossa Majestade todos os anos ma -

dava por decretos seus às Relações que os presos que
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vessem em condenação de degredo fora do Reino se lhes

mude já para a índia, já para Angola e já para outras con-

quistas, diminuindo-se-lhes ou acrescentando-se-lhes os anos

segundo o rigor da terra a que são mandados, e a de que se.

mudam e isto mesmo se podia e devia usar com os negros

eme estivessem em pena de degredo para Angola ou Sao

Tome, pois nestes teriam mais prêmio que castigo, mudan-

do-se-lhes para galés, com a referida atenção na mudança,

como dissera na consulta inclusa que com esta se remete a

Vossa Majestade, e (pie se para defensa das sobreditas con-

quistas se usara desta mudança em brancos, que em outros

podem ter o castigo mais proporcionado a seus delitos;

que para defensa e lal defensa da Bahia se devia usar do

mesmo invento com homens pretos, que só nas galés po-

diam ter o castigo que não têm cm Angola, São Tome e

Apontes, e lendo tudo visto:
Pareceu ao Conselho dizer a Vossa Majestade que assim

pelo (pie representou Francisco Lamberto, como pelo que
mostrou a experiência na guerra passada que teve esta

Coroa no Estado do Brasil, com os Estados Gerais de lio-

landa, e pelo (pie informa Luiz César de Menezes, se reco-

iihece ser ulilíssimo não ao serviço de Vossa Majestade, mas

em grande conveniência dos moradores da Bahia, que haja

esla galé e como o provedor-mor da Fazenda Real, Fran-

cisco Lamberto linha tanta inteligência e ciência do que
era mais necessário para a segurança daqueles mares, e

dos meios mais proporcionados para a subsistência, con-

servaçáo e serviço desta galé, que Vossa Majestade deve

ser servido de ordenar ao governador da Bahia, siga em

tudo o (pie apontou o dito provedor-mor, mandando Vossa

Majestade, assim ao Conde Vai dos Reis, regedor das Jus-

tiças, como ao chanceler da Relação do Porto, façam sen-

tenciar a alguns criminosos que estiverem em pena de gales

para a da Bahia, c quando não baste para a chusma assim

estes forçados, como a mais gente que apontou Francisco

Lamberto, e faltaram alguns remeiros, que para se suprir

esta falta que o mesmo governador faça comprar pela IHa-

zenda Real naquela praça, dos negros que ali chegarem ate
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o número dc trinta escravos, pois o mandarem-se buscar à
Costa da Mina traz consigo muitos inconvenientes dignos
de grande reparo.

Lisboa, 25 de junho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.
Silveira. Pereira.

À margem — Como parece e assim o mando escrever.
Lisboa, 31 de março de 1707. Rei.

99. O chanceler da Relação da Bahia, João de Souza, em
carta de 8 de dezembro do ano passado, dá con Ia a Vossa
Majestade que vendo tão mal executadas as repetidas ordens,
com que Vossa Majestade tem proibido não se vender carne
fora do açougue e nos currais, em que se mala e o excesso
em que está posta esta desobediência, não só vendendo-se
a maior parte da carne nos ditos currais, e fora do acou-

gue, mas também com quatro vinténs mais do que pela
câmara sai taxado o preço dela cada semana, e indo só

para o açougue a pior para se vender pela taxa.

Que lhe parecera glosar uma carta de seguro deste
crime, para se lhe não conceder com o fundamento de que
assim pelo parágrafo 26 do regimento do Desembargo do

Paço, se proibe Alvará de fiança neste caso, e pelo para-

grafo 10 do regimento novo da Câmara daquela cidade, se

negam cartas ile seguro dos crimes de almotaceria, e nos

mais que respeitam ao governo ordinário da cidade, se

não devia conceder a tal carta de seguro, pois se dava a

mesma razão e fim que nos ditos regimentos se considera-
iam, e assim se devia observar a sua disposição, sendo tao

útil para o bom governo, bem público e melhor execução
das ordens de Vossa Majestade nesta matéria, e porque a

glosa não sendo reconhecida pelo ouvidor geral do crime

se julgara em Relação que não procedia, entendera êle chan-

celer devia dar conta a Vossa Majestade para que nao es-

tranhando o julgado pelo não estar fora dos termos de

direito, sendo servido pelo bem público, e por evitar mais
14



— 204 —

èste crime tão prejudicial, mande de novo se não conceda

nele também carta de seguro, e da mesma sorte a todo o

atravessado.' de mantimentos assim dos naturais como dos

aue fossem de mar cm fora, com advertência ao juiz de

fora e mais ministros para a diligência do seu castigo, e

dando nova forma a sua devassa, fazendo-a ca mesma,

aue neste Reino se deu a do crime dos atravessadores e que

eompram pSo para revender, tendo-a aberta para por todo

o ano poderem tirar nela testemunhas.
Desta carta houve visla ao procurador da Coroa, e res-

pondeu que lhe parecia o mesmo que ao chanceler.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

GOr°Lisboa, 
17 de julho de 1706. 0 Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

A margem - Como parece, com declaração que esta lei

será para o futuro e não compreenderá o passado.
Lisboa, 5 de abril de 1707. Rei.

100. Havendo Vossa Majestade visto o que lhe representou

Dom Rodrigo da Costa, sendo governador da Bahia, sobre

os inconvenientes c dificuldades, que se lhe ofereceram a

criação do terço de auxiliares que se havia mandado criar

de novo no recôncavo daquela cidade, foi Vossa Majestade

servido resolver que se extinguisse o dito terço, e que a

gente que nele servia se tornasse a restituir aos regimentos

das ordenanças onde estava incorporada.
A esta ordem responde o governador Luiz César de

Menezes, o que consta da sua carta que com esta se envia

às reais mãos de Vossa Majestade, a qual sendo vista e tam-

bém as consultas inclusas.
Pareceu ao Conselho fazer presente a Vossa Majestade

o que responde o governador Luiz César de Menezes sobre a

ordem que lhe foi para se extinguir o terço de auxiliares

que se criou de novo naquela praça, e que as razões que ele
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representa para não pôr cm execução a resolução de Vossa

Majestade, não são tão equivalentes nem pesam tanto que
deixem de ser muito mais relevantes as que propuseram
a Vossa Majestade para não continuar o dito terço, como

se pode ver das que se expuseram a Vossa Majestade nas

consultas inclusas, e que nesta consideração que sc lhe deve

ordenar que guarde inviolavelmente a disposição de Vossa

Majestade e ordem que se lhe mandou para sc extinguir o

dito terço.
Lisboa, 19 de julho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem Como parece. Lisboa, 31 de janeiro de

1707. Rei

101 . Vendo-se neste Conselho a carta que escreve a Vossa

Majestade o governador c capitão geral do Brasil, Luiz Ce-

sar de Menezes, em resposta da que leve de Vossa Majes-

tade, para lhe dar conta do que resultou da averiguação a

que sc tinha mandado o coronel Pedro Barbosa Leal às

minas do salitre, para com esta diligência sc mandar con-

limiar com esta fábrica ou se tomar o último desengano e

sc não continuarem mais as suas despesas, e lambem a

que escreve o provedor-mor da Fazenda Real com as ela-

rezas que se lhe pediram, para se saber o que se gasta c

produz em um ano, com o dito salitre, e a informação que

deu Dom Rodrigo da Costa, sobre êste particular que tudo

com esta se envia às reais mão de Vossa Majestade se deu

vista ao procurador da Fazenda o qual respondeu que nao

só pelas informações dos governadores presente e passado,

mas também pela que fora tomar o capitão-mor Antônio cie

Almeida Veloso, se manifestava o dano que recebia a a-

zenda Real na fábrica deste salitre, porque a sua produção

não chegava a despesa da sua condução e sobretudo ser ta

o mineral que se esperava muito menos do que ate ag

produziu ou melhor dizer que acabasse que parecia se

mandar cessar nesta fábrica.
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Ao Conselho parece consideradas as consideráveis des-

pesas que se tem feito nesta fábrica do salitre e a experiên-

cia dc tantos anos da pouca utilidade que se pode tirar

dela, e o muito que custa êssc pouco de salitre sai a dila

fábrica, pois segundo a conta importara cada um quintal
cm 4$000 réis, preço o mais exorbitante que se pode imagi-

nar, ê se verificar por todas as diligências e exames que se

tem feito neste particular que o salitre é muito pouca quan-
tidade, (pie nesta atenção haja Vossa Majestade por bem de

mandar (pie se não continui mais com esta fábrica e por
êste meio se poupará a Fazenda Real, aplicando-se a outras

despesas (pie podem ser mais necessárias para a conservação

da praça da Bahia.
Lisboa, 20 de julho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
de 1706. Rei.

Como parece. Alcântara, 8 de agosto

102. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa, que escreve
a Vossa Majestade o chanceler da Relação da Bahia, João
de Souza, sôbre Vossa Majestade mandar cuidar nos meios
com que se deve evitar, levarem as sumacas ouro para a
Costa da Mina para resgatarem escravos, e ordenar aos ofi-
ciais da Alfândega da Bahia tenham cuidado da cobrança
da dízima do tabaco que se embarca para a dita Costa da
Mina, se deu visla ao procurador da Fazenda o qual res-

pondeu que na representação que o governador do Brasil
fêz do requerimento dos moradores da Bahia, para se não
dar a execução à ordem de Vossa Majestade, em que dis-

pusera cpie os navios que quisessem negociar na Costa da
Mina sem tomar a ilha de São Tome pagassem os direitos
no Brasil com obrigação de os transportarem por sua conta
e risco à dita ilha, pedindo serem desobrigados dêste trans-

porte, que tinha dito o que neste particular havia, e reque-
rido que se neguem as tais licenças, e vão todos à ilha onde
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podiam ser visitados c examinados se levam ouro ou me-
lhor tabaco do que lhes era permitido, pois na Costa da
Mina não havia quem fizesse esta diligência, e posto que
isto não impedia totalmente a transgressão do ouro, nunca
seria na demasia com que se obrava, e lembrava que irem

estes navios ricos chamariam muitos inimigos e corsários

piratas àquela costa, com que se fazia incomunicável as nos-

sas sumacas pela infalível perda delas, a que se devia muito

atender e as mais conseqüências e perdas da Fazenda Real

que nos quintos se farão, desencaminhando-se o ouro por
este caminho além da braçagem c senhoriagem da Casa da

Moeda, que também nele se perdia.
Que sôbre a recomendação do direito do tabaco lhe pa-

recia o mesmo, ou deixar aos mercadores a eleição de irem

a São Tome para lá pagarem os direitos ou obrigarem-se a

pôr à sua custa os direitos que na Bahia e Rio e Recife

pagarem na ilha de São Tome como dissera cm outra carta

e Vossa Majestade tinha resolvido.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda. ....
Lisboa, 23 de julho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Carneiro. Pereira.

À margem
de 1707. Rei.

Como parece. Lisboa, 10 de março

103. Passando-se as ordens necessárias ao governador geral

do Brasil e provedor-mor da Fazenda Real, em virtude da

resolução de Vossa Majestade tomada à margem da con-

sulta inclusa no requerimento do cônego Manuel do Rosai o

Pinto, para que se não desse despacho às embarcações que

fossem para a Costa da Mina, sem primeiro darem tia iça

os mestres delas, para que nos portos onde chegassem des

pachassem os escravos para da sua toP°^^nSe"a
carga viva aos almoxarifes da Fazenda leal e da mcs.ua

passarem letra segura a pagar na ilha de sao
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almoxarife com conhecimento em forma que entregariam

no porto do despacho para se extinguir a receita e desobri-

oar-se a fiança, pondo-se à margem ela receita verba na
'tetra 

que se passou no tempo da feitura, c outra verba de

que se cumpriu quando se entregasse o conhecimento, aliás

ficassem os fiadores obrigados a pagar na Bahia os direitos.

quando as embarcações fossem a outro porto.
E vendo-se as respostas que sobre êste particular fize-

ram os mesmos governador geral e provedor-mor com o

requerimento que fizeram os homens de negócio da Bahia,

(pie tudo com èsle se remete às reais mãos de Vossa Ma-

jestade se deu vista ao procurador da Fazenda, e respondeu:

Que já na consulta inclusa dissera a causa por onde

se davam as licenças para irem negociar os mercadores à

Cosia da Mina, sem tomar a ilha de São Tome que foi por-

que nela lhe faziam tão más passagens que pelas evitar

perdiam os interesses daquela costa e não navegam a ela, ejue

estas licenças mostrara a experiência que eram úteis, pois
com elas iam muitas, porém parecia que a graça feita aos

mercadores não devia prejudicar aos filhos da folha de São

Tome ao pagamento elos quais pertencia o direito procedido
dos despachos, que os navios deviam fazer na elita ilha, e

é sem dúvida que tem grande prejuízo em mandarem bus-

car os cònegos as suas còngruas, os oficiais os seus orde-

nados que são comedorias aos pretos do Brasil por sua conta

c risco, devendo-se-lhes dar aos quartéis e em suas casas

onde estão servindo a Deus e a Vossa Majestaele e muito

mais faltando-lhes navios em que o façam por usarem lo-

dos elas ditas licenças para lá não irem.
Que os que se achassem impossibilitados para manda-

rem os direitos a São Tome vão à costa tomando esta ilha,

e paguem nela os direitos que deverem, e fiquem livres

daquela obrigação e hoje o não deixariam de fazer pelo
muito que lhes acomodava tomarem na ilha ponto fixo.

aguada e refresco e falta do estado da costa ao que mais

os obrigaria era a carestia dos negros ele Angola pela saca

das minas, e porque se facilitasse êste negócio com que
aquela ilha se sustentava se devia mandar escrever ao go-
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vernador, juiz da Alfândega, provedor da Fazenda e ouvidor

geral que despachem no que lhes tocar aos navios com toda
a brevidade conforme ao foral, pois de o fazerem assim

lhes resultará o bem de lerem lá muitos, que agora lhes fal-

tam pelos incômodos que lhes davam, e a Fazenda Real

teria na ilha quem visite os navios, c examine se leva ouro

ou tabaco aos estrangeiros mais do que levarem registado

nos portos do Brasil de que saírem assim no gênero como

na quantia, tomando por perdido o (pie de mais se achar.

Que isto era o que agora pedia o tempo, e que as tais

licenças se proíbam para que o interesse da costa (que hoje

é grande) se tire sem perda da Fazenda Real, c sem pre-

juízo dos moradores de São Tome e dizia que dôste porto
tinham saído muitos navios a fazer viagem pela costa que

deram fiança a pagarem os direitos de S. Tome nos portos

do Brasil e lhe diziam que das tais fianças se nao desobriga-

ram, e se devia examinar esta omissão e falta de lembrança

para se emendar, e pôr em arrecadação os ditos direitos o

que requeria e lembrava também que a falta de negros nao

seria daqui em diante tanta na Bahia pela repartição que

Vossa Majestade tem ordenado nos que saírem de Angola,

em que a Bahia levava a maior parte.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda, acrescentando que ao governador da ilha de Sao

Tome e provedor da Fazenda se escreva que aos navios

que forem àquele porto os despachem logo com toda a bre-

vidade, e que não o fazendo assim se dará culpa em sua

residência, pagando às partes todo o dano que lhe derem

na demora, e no que respeita ao tabaco que Vossa Majes-

tade se sirva de mandar ver êste negócio na Junta da Adnn-

nistração dele onde pertence o seu conhecimento
Lisboa, 23 de julho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

104. Por carta de 13 de outubro do ano de 1704 foi Vossa

Majestade servido ordenar ao provedor-mor da I a/en
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Real do Estado do Brasil, Francisco Lamberto, fizesse cura-

prir as ordens de Vossa Majestade que se passaram para
se cobrarem os dez mil cruzados da contribuição, aplicada

aos socorros da nova colônia cada ano, e dos que se esta-
vam a dever atrasados ao mesmo donativo, porquanto
Vossa Majestade não perdoava ao Senado da Câmara os

anos de custos, cm razão das omissões com que aqueles

moradores se têm havido cm satisfazer esta contribuição.

A esta carta responde o doutor Luiz da Costa de Faria

(que está servindo o lugar de provedor-mor da Fazenda do

Brasil) em outra de 16 de janeiro deste ano que com esta

sobe às reais mãos de Vossa Majestade, de que tudo dan-

do-se vista ao procurador da Fazenda respondeu que de-

viam mandar-se cumprir as ordens que nestes particulares
se tem passado, mas como a experiência mostrara que o

pouco cuidado com que os oficiais da Câmara se tem havido

e parecia que mais buscavam pretextos com que deseul-

pem a sua omissão, devia cometer-se êste negócio a um

dos desembargadores daquela Relação que por ser de maior

autoridade poderia abreviar a dita execução.
E sendo tudo visto pareceu ao Conselho o mesmo que

ao procurador da Fazenda, c que esta diligência se deve en-
comendar ao desembargador José da Costa Corrêa, e em
sua falta ao desembargador Diogo Pacheco Carvalho, mi-
nistro de boa satisfação e (pie se entende que a darão neste

particular desta cobrança.
Lisboa, 23 de julho de 1706. O Conde. Serrão. Mes-

quita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
de 1706. Rei.

Como parece. Alcântara, 2 de setembro

105. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa que escreve a
Vossa Majestade o desembargador Luiz da Costa de Faria,
provedor-mor da Fazenda Real da Bahia, em que dá conta
de seu antecessor Francisco Lamberto haver mandado no
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ano de 1703 à capitania dos Ilhéus ao mestre Manuel Gon-

çalves Porto a fabricar uma nau e depois suspender a obra

dela, c o dito mestre estar ainda na dita capitania, conser-

vaiido a fábrica da dita nau sem se lhe pagar há tempos.

Pareceu dar conta a Vossa Majesladc do (pie representa

êsie ministro, para que Vossa Majestade se sirva de man-

dar ver as suas razões na parle a que toca e por onde se

expediram as ordens para a fábrica desta nau.

Lisboa, 27 de julho de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
de 1706. Rei.

Como parece. Alcântara, 1 de setembro

106 Vendo-se a carta inclusa de 10 de setembro do ano

passado, que a Vossa Majestade escrevem os oficiais da

Câmara da Bahia, em que dão conta a Vossa Majestade do

procedimento com que Dom Rodrigo da Costa se houve no

governo daquele Estado, a qual carta com esta se remete

as reais mãos de Vossa Majestade.
Pareceu ao Conselho fazer presente a Vossa Majestade

o que escrevem os oficiais da Câmara da Bahia do admi-

rável e singular procedimento que teve Dom Ro< ngo da

Costa no governo daquele Estado, que Vossa Majestade lhe

deve mandar agradecer, deferindo ao que pedem os mesmo*

oficiais da Câmara de que possam pôr o seu re ato

mesmo Senado, atendendo Vossa Majestade a que pelo seu

singular serviço, que Vossa Majestade «leve respe. a., se . •

digno de que por este meio esteja presente sempre na

mória daqueles moradores. .
Lisboa, 27 de julho de 1706. O Conde. Senão. Mes

quita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

A margem - Mando agradecer a Dom Rodrigo o bom

procedimento que teve neste governo. Alcântara,

tembro de 1706. Rei.
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107. Por carta de 1 de junho do ano passado foi Vossa Ma-

jestade servido resolver que os missionários das aldeias do
sertão da Bahia que tinham de congrua dez mil réis a ti-
vessem de vinte mil réis.

A esta carta responde o doutor Luiz da Costa de Faria,
que está servindo o lugar de provedor-mor da Fazenda Real
referindo que aos padres de Santa Tereza, que têm dez mis-
soes, lhes fora arbitrada na junta delas trinta mil réis a
cada uma, cujas quantias foram lançadas na folha que ti-
vera princípio cm agosto de 1704, e iam na mesma forma
lançadas na do ano de 1705, que em outro tal mês tivera
princípio, porque também Vossa Majestade tinha ordenado
ao provedor-mor Francisco Lamberto assistisse a estes reli-
giosos com as côngruas competentes que fossem arbitradas
na Junta das Missões e como aquela nova ordem ele Vossa
Majestade não derrogava esta resolução lhe parecera dar
esta conta a Vossa Majestade para ordenar o cpie fosse
servido.

Dando-se vista ao procurador da Fazenda respondeu
ipie em virtude da carta de Vossa Majestade de 9 de julho
de 1703, se arbitrara na Junta das Missões da Bahia aos
religiosos Carmelitas Descalços trinta mil réis a cada mis-
sionário, de que dera conta o governador cpie então era
do Estado do Brasil Dom Rodrigo da Costa, dizendo cpie
a esse respeito pediriam a mesma congrua os mais missio-
nários das outras religiões e a seu ver com menos fun-
(lamento, porque os religiosos Carmelitas tinham proibição
de comer carne único sustento e mais barato do sertão e
haviam de mandar buscar o peixe aos portos do mar em
que haviam de ter maior trabalho e despesa, e depois man-
dará Vossa Majestade escrever ao dito governador por carta
do L° de outubro de 1705 que a todos os missionários se
desse congrua de 20$000 réis com que parecia se deferiu a
dúvida do exemplo igualando todos os que tivessem nos
sertões distantes, não sendo a todos igual a despesa do sus-
tento pelo que mais havia de custar aos Carmelitas sobre
o que interporia o Conselho seu parecer, para que a Junta
das Missões mandasse Vossa Majestade ver a dúvida que
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nesta caria propunha o provedor-mor da Fazenda e resolver

se os Carmelitas se hão de dar os vinte mil réis como aos

mais, ou os trinta que se lhes arbitraram na Bahia pela razão

une referia.
Pareceu ao Conselho que Vossa Majestade deve man-

dar escrever ao provedor-mor da Fazenda, que aos mis-

sionários Carmelitas Descalços de Santa Tereza, que assis-

tem no sertão se lhes deve continuar com a côngrua de

301000 réis a cada aldeia que se lhe arbitrou na Junta das

Missões ser necessário, e mostrar a experiência que como

estes religiosos não comem carne lhes ser muito mais caro

0 seu sustento, que aos missionários das outras religiões

sendo preciso que êste mantimento o mandem buscar em

u-ande distância, porque nos distritos em que estão nos

«rtões estarem muito apartados do ma,- e forçosamente lhes

h de ser tudo muito mais custoso, que nesta atenção que

e deve executar o que já está determinado neste particu ar

norque seria grande a desigualdade dc que estando rehgio-

C na sua missão con, grandíssimo trabalho vivendo com
"ande 

opinião c fazendo grande proveito na conversão dos

índios não tenham com que possam passar.

Lisboa, 30 de julho de 1706. O Conde. Senão. Mis-

quita. Silva. Silveira. Barbosa.

108. Passando-se as ordens necessárias ao govenadoigC a

do Brasil em virtude da resolução de Vossa 
J^wkto

mada à margem da consulta inclusa sobre o W < ''

í n Vacm Maiestade tocante a detensa uas
trios que se deu a \ossa Majes aue rccôncav0,

conquistas, e principalmente da Bania ejeu

sendo um deles a fortificaçâo e outro o have cava

vendo-se as respostas que o dito governado gera

cartas de 21 e 22 de janeiro deste ano com o p pel

em que insinua os motivos porque " 
^ ^ J quc

formar na liahia e seu recôncavo as tiopa'J°J» '„

se apontavam, o que não seria d, icultoso co se

Pernambuco, en, razão de que todos os mo, ado.es
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cavalos para o seu uso, e ser conveniente que no Rio de
Janeiro se formasse duas tropas dos soldados que serviam
na Colônia, e pelo que locava â fortificação cpie em par-
lindo a frota determinava examinar pessoalmente a obra
de (pie necessitava a fortaleza do morro, e dali passar à
vila de Camamú, sem embargo elas contribuições cjue lhe
dificultavam quase todos os arbítrios que no mesmo papel
se expressavam.

E sendo tudo vislo pareceu ao Conselho que visto o que
informa o governador da Bahia, e o que responde a êste

papel com razões lão justificadas, e tão cheias dc experiên-
cias das terras do Estado do Brasil, que se não deve pôr
em prática os arbítrios que se apontam no dito papel.

Lisboa, 7 dc agosto de 1706. O Conde. Serrão. Mes-

quita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem
de 1707. Rei.

Como parece. Lisboa, 30 de janeiro

100. Por alvará de 20 de janeiro clc 1701 foi Vossa Majes-
tade servido mandar que elos negros que de Angola fossem
ao Rio dc Janeiro, se tirassem duzentos todos os anos, para
os paulistas (pie se haviam de vender pelo preço por que
se vendiam os da terra, havendo para isto livro de regis-
Iro, e dos mais negros se náo poderia vender nenhum aos
paulistas, e o mesmo se praticaria na Bahia e mais capi-
tanias do Estado, sob pena do vendedor pagar a valia elo
negro em dobro, metade para o denunciante e outra para
a Fazenda Real.

Nestes termos se viu neste Conselho uma carta do go-
vernador geral do Brasil Luiz César de Menezes, escrita a
Vossa Majestade em 17 de janeiro deste ano, que com esla
se remete a Vossa Majestade, em que refere as mais circuns-
iâncias e penas que o seu antecessor acrescentara ao dito
Alvará e as tomadias que se fizeram e em como mandara
tirar devassa dc alguns casos destes, e como para ela não



— 215 —

tinha aprovação, fazia conta deferir aos que se prendessem
cora fiança a sua soltura para se lhes dar livramento, sendo

Vossa Majestade servido aprovar este modo tle proce-
dimento.

Ao Conselho parece que o meio de tpie usou o gover-
nador da Bahia para se castigarem os transgressores da lei

tpie Vossa Majestade tem mandado publicar sobre se não

venderem negros para as minas, foi muito justo c tpie as-

sim se lhe deve aprovar e revalidar a devassa que por ordem

sua se mandou tirar, e que se lhe eleve escrever (pie todos

os anos se contintii nesta diligência de se tirar semelhantes

devassas as quais se deixarão era aberto até t» fim elo

ano para que desta maneira se venha no. conhecimento eios

delinqüentes, e se castiguem cora aquelas penas estabeleci-

das nas leis e ordens de Vossa Majestade a que se possam

tomar dentinciações nestes casos, atendendo a que ele se cas-

ligarem estes delitos depende a conservação tle todo o Es-

tado do Brasil.
Ao doutor Miguel Nunes de Mesquita lhe parece que

na parte de se tirarem devassas é do mesmo parecer epie

o Conselho, e enquanto aos pronunciados na devassa que

se tem tirado se lhe deve dar livramento, e nele poderão
os réus requererem o que fizerem a bem ele sua justiça.

Lisboa, 9 de agosto de 1706. O Conde. Mesquita. Silva.

Silveira. Barbosa. Pereira.

A margem - Como parece ao Conselho. Lisboa, 26 ele

marco de 1707. Rei.

110. Vendo-se a carta inclusa do arcebispo da Bahia, escrita

a Vossa Majestade em 28 de fevereiro deste ano, era que se

queixa do procedimento que com êle teve o ouvidor da

comarca Miguel Manso Preto, perturbando-o e a tooo

eclesiástico da antiga posse em que estavam de terem açora

gue particular, como tiveram sempre de mui os ™os

parte, mandando proceder contra o obrigado do açoug
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do mesmo eclesiástico, fazendo-o penhorar por dois mil cru-

zados, e sem ser ouvido por entender os devia à Câmara.

E sendo vista também a carta que o mesmo ouvidor da

Câmara escreve a Vossa Majestade sobre êste particular,

que tudo com esta sobe às reais mãos de Vossa Majestade

se deu vista ao procurador da Coroa e respondeu.

Que esta queixa do arcebispo ainda cpie parecia jus-
lificada pelo cpie se mostrava da cópia dos autos que enviou,

pois o ouvidor da comarca linha procedido neles com ai-

guma paixão, contudo não se lhe podia deferir por esta via,

porque como o negócio estava em juízo contencioso não
se devia tirar dele, e se o ouvidor faltasse à Justiça supriria

a Relação com ela, nem era dc crer o contrário sem em-

bargo do (pie dizia o arcebispo, que também falava com

paixão e seria também conveniente se advertisse ao ouvi-
dor (pie neste negócio procedesse de maneira cpie não mos-

trasse paixão, nem desse ocasião a semelhantes queixas
(pie não são sem fundamento e ao arcebispo se devia escre-

ver (pie se abstivesse dc levar os direitos do seu açougue,

porque estes pertencem à Câmara na forma da mesma pro-
visão, c a ela só o privilégio de o ter separado do comum
da cidade, c da mesma sorte se devia ordenar à Câmara

que pusesse cm arrecadação os ditos direitos daqui em

diante, ficando salvo o direito para os pretéritos, pois
quanto a èslcs estava o negócio pendente em juízo, quando
não pareça ser mais conveniente a quietação, ordenar-se

que nos pretéritos se não falte, e fiquem remetidos ao

arcebispo e a respeito do açougue da Misericórdia que o

não foi até o presente, nem se sabia se tinha ou nao

provisão.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa, acrescentando que se devem remeter ao arcebispo,
como à Misericórdia o rendimento destes talhos e que daqui
em diante se elevem cobrar para a Câmara e arrendar-se
para ela.

Lisboa, 17 de setembro de 1706. O Conde. Serrão. Mes-
^quita. Silveira. Barbosa. Pereira.
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X margem — Como parece, com declaração que ao

arcebispo se não remeterá o que cobrou, e se mandará

observar a decisão que houver.
Lisboa, 30 de janeiro de 1707. Rei.

111 Vendo-se neste Conselho a carta inclusa do arcebispo

da Bahia, escrita a Vossa Majestade em 3 de novembro do

ano passado, em que dá conta do que padece a Relação

eclesiástica com a falta de chanceler c de haver nomeado

a um dos três desembargadores que assistem naquela Rela-

cão de que dando-se vista ao procurador da Fazenda, res-

poiideu que se algum desembargador eclesiástico estava

ainda sem benefício, e quiser largar os cento e cinqüenta

mil réis dos trezentos mil réis que cobra não duvidada na

concessão de chanceler para a Relação eclesiástica, pela >n-

compatibilidade que o muito reverendo arcebispo relatava e

por essa propusera a Vossa Majestade por este Conselho,

no modo de distribuição dos feitos dos agravos na Relação

da Bahia, que Vossa Majestade fora servido aprovar, e de

que até hoje se usava sem o detrimento das partes a que

se devia atender, e a brevidade e fim dos pleitos, que tanto

pela lei se encomendava por direito civil e canomeo

Também se deu vista desta carta ao procurador da

Coroa, que respondeu que pelo que lhe tocava se í.zcsse

3UStAo 
Conselho parece reformar-se com o que respondem

os procuradores da Fazenda e Coroa. ., ofii]i.
Lisboa, 27 de selembro de 1706. O Conde. Mesquita.

Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

A margem - Com informação do governador da lia-

hia se torne a consultar. Lisboa, 30 de marco de 1708. KCi.

112. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa que escreve

a Vossa Majestade o arcebispo da Bahia, sobre as d.l.cu
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dades que se lhe oferecem, para na forma da Provisão que
se lhe passou poder edificar aposento para sua vivenda,

e dos mais arcebispos que lhe sucederem, no sítio que
estava deputado para seminário, se deu vista ao procura-
dor da Fazenda o qual respondeu que esta petição era de

graça, mas á vista da que se fêz ao reverendo do Rio de

Janeiro era digna de achar na real grandeza de Vossa

Majestade a mesma aceitação, pois era sem dúvida que
sem esta ajuda e a dos moradores, que poderia solicitar

a urbanidade do muito reverendo arcebispo não seria pos-
sível acabar a obra nos oito anos prefixos, vista a careslia

da terra e lenuidade de sua congrua.
Ao Conselho parece consideradas as razões que repre-

senta este prelado e ser conveniente que se dê fim a obra

destas casas em que êle cseus sucessores possam viver,
é justo que a piedade de Vossa Majestade atenta a este

seu requerimento, que nesta atenção haja Vossa Majestade

por bem de que se lhe dêm mil cruzados por ano de so-

bejo do contrato dos dízimos, cuja consignação durará por
tempo de oito, que é o tempo prefixo que Vossa Majestade
impôs para se aperfeiçoar e concluir de todo este edifício.

Lisboa, 27 de outubro de 1706. O Conde. Mesquita.
Silva. Barbosa.

À margem Como parece. Alcântara, 3 de novembro
de 1700. Rei.

113. O desembargador Luiz da Costa e Faria, provedor-
mor da Fazenda Real do Estado do Brasil, em carta de 20
de agosto do ano passado, faz presente a Vossa Majestade
haver-se arrematado o contrato dos dízimos da cidade da
Bahia e suas anexas a Antônio Cardoso Lisboa, em preço
de duzentos mil cruzados, forros para a Fazenda de \ ossa
Majestade por tempo de um ano, que teve princípio no 1.
de agosto e há de acabar no último de julho deste presente
ano, com as obrigações e condições dos contratos passados,
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¦orno se veria do treslado dos lermos e arrematação inclusa,

que se animaram os lançadores a pôr o contrato neste preço

que nunca chegou, na consideração de haver boa esperança

de frutos, e entender lhe irá a bom tempo a frota pelo

largo tempo que tinha para sc preparar.BE 
dando-se vista de tudo ao procurador da Fazenda,

respondeu que se devia fazer presente a Vossa Majestade

o excesso deste preço para que não havendo grande impe-

dimento seja servido mandar ao Brasil frota que lá chegue,

antes de julho, em que sc acaba o ano deste contratador,

porque nesta suposição devia contratar vendo que a frota

havia de chegar a este Reino, restando-lhe largo tempo para

voltar ao Brasil, e poder trazer os seus frutos.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda, acrescentando que se não fôr frota nao so este

contratador encampará o contraio que arrematou, mas to-

dos os mais contratadores que arremataram os mais con-

tatos que há em todo o Estado do Brasil faraó o mesmo

Ce erá um dano mui considerável e de .«-Pa-veis1 * - i7o-70nrt£» Real e experimentarão o
ennspdüências para a fazenda neai, ^ i-ai

Ismo todos oi vassalos de Vossa Majestade que -en,

mesmo Estado, se não tiverem saca os seu frutos nao

lhes fôr deste Reino o que é preciso todos os anos, para

fornecimento dos seus engenhos e fazendas

Lisboa, 12 de janeiro de 1707. 0 Conde. Mesquita.

Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem - Tenho ordenado vão as frotas logo que

a conjuntura presente der lugar.
Lisboa, 21 de março de 1707. Rei.

114. Vendo-se neste Conselho as cartas inclusas do govei-

nador e capitão general do Estado do Brasi 1 Luiz Cesei

de Menezes e do provedor-mor da Fazenda Real dele>.ode

sembargador Luiz da Costa e Faria, em que dao conta

Vossa Majestade de causas que tiveram para tazere
15
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arrendar as dízimas da Chancelaria daquela Relação, preço

por que se arremataram, meios que inculca para se cobra-

rem as dívidas atrasadas, c importância do que deve o te-

soureiro Manuel Rodrigues Antunes, assim do que tem co-

hrado como do que se carregou em receita por lembrança.
Se deu vista ao procurador da Fazenda, o qual res-

pondeu que muito bom c útil à Fazenda Real era arrendar

todos os seus rendimentos e deste se veria a conveniência
a respeito dos anos passados, pelo que se devia aprovar

esta resolução e ser tomada a conta se achar o tesoureiro

devedor devia ser executado c seus fiadores na forma da

lei, e quanto aos atrasados que estão em receita por lem-

hrànça (pie parece se deve escolher ministro de resolução

e inteligência, a quem se cometa sua cobrança ou se dei-

xasse ao Conselho da Fazenda da Bahia dispor a forma

<pie para ela parecer mais conveniente, dando conta do

que dispuser e se obrar.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda, declarando que o ministro a quem se deve en-
carregar esta diligência da cobrança destes atrasados seja
o desembargador José da Costa Corrêa, ministro de toda
a inteireza e satisfação, dando-se-Ihe pelo trabalho desta
diligência a um por cento do que cobrar.

Lisboa, 12 de janeiro de 1707. O Conde. Mesquila.
Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

.1 margem
de 1707. Bei.

— Como parece. Lisboa, 21 de março

115. O governador geral do Brasil, Luiz César de Menezes,
em carta de 19 de setembro do ano passado, dá conta a
Vossa Majestade que fazendo Estevão de Almeida, mo-
rador na Bahia, uma petição à Relação daquele Estado
sobre a morte que se fez na vila do Camamú, com dois
tiros darmas de fogo a Manuel de Almeida, seu tio, o qual
servira o ano de 1705 de juiz ordinário na mesma vila, e
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úe comissário das farinhas que de lá vem para sustento da

infantaria daquela praça, em que procedeu com grande
zelo do serviço real c por evitar alguns descaminhos dos

oficiais epie com êle serviram na mesma Câmara, e dc que
havia dado parte a êle governador e dela resultar mandá-los

ir presos para os castigar, procedera tirarem-lhe a vida, e

pedindo a êle governador lhe nomeasse um ministro para
Ürar devassa deste caso, por um dos juizes aluais ser cúm-

plice na nicsina morte c ficar o outro impedido por esta

causa, havendo também a da particular amizade (pie o

ouvidor da comarca tinha com um dos matadores, e que-

rendo nomear um dos desembargadores numerários dos

que se acham na mesma Relação para esla diligencia,

pelo pedir assim a gravidade do delito lhe apresentara o

chanceler uma carta de Vossa Majestade de 10 de jane.ro

dc 1699. escrita a Dom João de Alencastre, sendo governa-

dor geral do Brasil, pela qual proibia Vossa Majestade ir

ministro daquela Relação tirar devassas pela comarca, ha-

vendo Vossa Majestade orçado para ela um ouvidor, (pie

suspendera a nomeação que queria fazer, por nao lal-

tar a observância da ordem de Vossa Majestade, sem

embargo de entender ser muito contra o serviço de \ossa

Majestade, não deferir ao requerimento desta parte, pois

não havendo um castigo muito pronto c exemplar ein lo-

dos os culpados não teria Vossa Majestade quem o servisse

em lugares tão distantes, nem os sujeitos que neles tem a

seu cargo administrar justiça às partes, obrarão como de-

vem com o justo receio de lhes tirarem a vida.

Ao Conselho parece que supostas as razões que repre-

senta o governador da Bahia, e ser conveniente dar-se octa

.a providência necessária nesta matéria, por se evitar todo

o embaraço que possa acontecer cm grande c irreparável

dano da administração da justiça que Vossa Majestae a

por bem mandar declarar-lhe, que sucedendo semelhante

caso ou outros delitos graves e de igual peso, c com^a -

constância dos ouvidores gerais das comarcas poderem*

suspeitos para se entender não procederam ™~

ignaldade da justiça que êle como regedor os deve p
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por na Mesa do Dcsembargo do Paço, que ali há aos minis-

tros do despacho, c assenlando-se que é conveniente que

se vá a tirar devassa deles, escolhera aquele desembargador

de quem linha melhor opinião a quem cometa a dita diligên-

cia e que fêz bem em a suspender visto a representação

que lhe fez o chanceler, porém, cpie melhor tivera feito se

mandara devassar desta morte, porque na Relação se podia

revalidar quando se entendesse ser necessário assim, pois,

este crime na forma em que se executou, pedia que fosse

pronto o castigo dos seus agressores, por ser justo obviar-se

lôda a dilação em semelhantes casos de haver de recorrer

a este Reino, porém, que será sempre obrigado a dar conta

de todas as diligência (pie neste particular mandar lazer.

Aos doutores Francisco Dantas Pereira c Miguel Nunes

de Mesquita lhes parece dizer a Vossa Majestade que neste

caso não tinha o governador jurisdição para nomear mims-

tro porém, que êste crime é tal que depende de que se

mande tirar devassa por um ministro da Relação, ainda

que se tenha tirado outra, e que sucedendo êste ou outro

semelhante delito em que concorram as mesmas circuns-

tâncias, que o governador os proponha aos ministros do

despacho, e ajustando-se que convém nomear um desem-

bargador da Relação para tirar devassa deles, escolha

aquele que lhe parecer (pie poderá dar melhor conta de si

nestas diligências.
Lisboa,, 31 de janeiro de 1707. O Conde. Serrão. Mes-

quita. Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

116. Lor Provisão de 13 de março de 1705 foi Vossa Ma-

jestade servido conceder ao arcebispo da Bahia que pudesse
edificar aposento para sua vivenda e dos mais arcebispos

que lhe sucederem no sítio que está deputado para o scuu-

nário que não tivera efeito, com condição que começaria
logo a obra desta casa e a continuaria com todo o calor,

de sorte que se pudesse acabar dentro em oito anos, e que
em nenhum tempo se poderia vender o dito sítio para
outro efeito.



Nestes termos escreve a Vossa Majestade o dito arce-

bispo da Bahia a carta inclusa dc 24 de julho do ano pas-

sado cm que representa a proposta que lhe fizeram a

irmandade dos clérigos de São Pedro em que oferecem

o sítio das casas do seu consistório pelo do seminário des-

tinado para casas dos prelados, pelas razões apontados na

dita carta, que com esla se remete as reais mãos de Vossa

Majestade.' 
Dando-se vista de tudo ao procurador da fazenda, les-

pondeti que para se conceder stib-rogação regularmente de-

via preceder informação pela qual constasse que fica me-

[borado o que contra a proibição se alheia, porem, neste

caso que se não proibia a alhearão e no qual como.gênero

e compreendia sub-rogação, mas proibisse somente ,i venda

„ue é espécie dc alhenação e não compreendia as i as

Lpécies, quanto mais que fazendo esta troca „m P tanto

lão zeloso do bem de sua esposa, que lhe nao ' '<

nreiuízo algum, c sendo partes os sacerdotes seus subdito
eejU,he 

imviam de suceder todo o melhoram»o possível

e que lhe parecia que a sub-rogaçao se devia conceoe

,naL.nente parecendo e informando assim o ptoemodod.

Coroa, cuja informação escusava toda ou ha

quando pedir-se à Bahia era dilatar a obia que

mandado começar logo e acabar em oito anos-

Dando-se também vista ao procuradoi dCo.oMm

pondeu que não impugnava esla permutaçzo 
" ' -h

cão que valendo mais o sítio que se concede,. o ... eto1 .

nforma que a irmandade tome dmhe.ro . Io,

trato, junto o tal dinheiro se aplicasse para as

mesma casa episcopal. respondem
Ao Conselho parece conforma-se com o que 1

o., procuradores da Fazenda e Coroa.

Lisboa, 4 de fevereiro de 1707. 0 Conde

Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

ri«hoa (>2 dc fevereiror„mn níircce. Lisnoa, -^
A margem — Como pai^cc

de 1707. Rei.
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117. Por decreto de 29 de maio do ano passado foi Vossa

Majestade servido mandar ver c consultar neste Conselho

o que parecesse sobre a carta inclusa dos desembargadores

da Relação da Bahia, acerca de se declarar de que tempo

há de vencer o doutor José da Costa Corrêa, o ordenado

e propinas de desembargador atual da mesma Relação, a

qual carta sendo vista juntamente com a que escreveu o

mesmo desembargador José da Costa Corrêa sobre êste par-
licular se deu vista ao procurador da Fazenda e respondeu:

Que parecia que para decisão da dúvida proposta era

necessário juntarem-se as cópias das cartas de desembar-
•.adores assim do doutor José da Costa Corrêa, como dos

dois exemplos.
E mandando-se satisfazer na forma que apontara o

procurador da Fazenda satisfizeram com as referidas car-
tas que lodo com esta sobe às reais mãos tle Vossa Ma-

jestade.
Tornando-se a dar vista de tudo ao procurador da Fa-

zenda, respondeu que não podia vir à imaginação, que em
uma Relação se desse posse ao doutor José da Cosia Corrêa
de uni lugar dela sem o haver vago, para nele entrar a ser-
vir. como se requeria pelo disposto e declarado em sua
caria, por cuja razão não duvidara na consulta inclusa que
vencesse a maioria do ordenado e jirojúnas como os mais
desembargadores como não duvidaria quando mostrasse
posse tomada de lugar vago que a que se lhe dera sem
estar verificada a vagatura de lugar era nula c de nenhum
efeito, salvo Vossa Majestade havendo respeito a ser aquele
ministro tão benemérito em seu real serviço lhe fizesse
mercê de a havei' por válida e efetiva, pois muitas cousas
de direito se não podiam fazer, mas depois tle feitas se
aprovam.

Pareceu ao Conselho que como o doutor José da Costa
Corrêa não tomou posse de lugar cpie se achasse vago na
Relação da Rahia como se exprime na sua carta, e se mos-
trar que quando se contraverliu em tempo cio governador
da Bahia êste ponto, houve grande contradição dos mi ms-
tros da mesma Relação, termos em que ainda que,a lo-



225

massc lhe não assistia direito a maioria do ordenado e

propinas, pois se reputava neste caso como honorária, as-

sim como se praticava com os ministros que vão para a

índia, que vão com posse tomada na Relação desta Corte,

porém, de nenhuma maneira podem pretender o ordenado

dos lugares de que não têm exercício.

Que nestes termos se lhe náo deve deferir, pois se ;i

Vossa Majestade foram presentes no seu primeiro requeri-

mento estas circunstâncias não é de crer (pie tomasse ;i seu

favor a resolução que se vê na consulta inclusa, nem Iam-

bém exemplos 
"de 

que se quer valer lhe podem fazer jus-

tiça, porque o doutor João Guedes de Sá tiniu, mercê do

lugar de numerário da Relação da Bahia, e Vossa Majes-

tade por conveniência do seu real serviço ordenou (pie

tosse servir a ocupação de ouvidor geral de Pernambuco,

encarregando-o de diligência de grande importância e o

doutor Inácio de Moraes Sarmento da mesma maneira li-

nha a mesma mercê e Vossa Majestade mandou suspender

a sua ida para a Bahia, fiando dele as diligencias do sal,-

tre de Pernambuco e a um e outro ministro se lhes levou

em conta todo o tempo que assistiram em Pernambuco

eomo se tivessem em exercicio da Relação aos qua. pro-

moveu Vossa Majestade para a Relação ,1o Porto en, qu(

presentemente estão servindo.
Ao Conde de Alvor, Presidente e ao doutor Miguel

Nunes de Mesquita lhes parece representar a \ ossa Majcs-

tade que pelo que se mostra do que este minist o ,eac

senta, em nada se encontrou con. a verdade na s . suplica

pois se vê que élc tomou posse do lugar de dese nbaig ado,

da Relação da Bahia como os mesmos ministros < -a

e Vossa Majestade também por razoes de seu serviço quis

que êle ficasse com a superintendência do almc '

E como é notória a opinião eom que lera proced.de

o muito que se tem feito benemérito no serviço de^ os 
^

Majestade que se lhe deve continuar a 6**5» 
£*

feita, com declaração, porém, que assim a maio ria do^

ordenado como as propinas que tiver vencido se ^

pagar depois de inteirados os outros ministros, i



226

pesas da Relação em tal forma que se não chegarem em

um ano para se lhe satisfazer o que se lhe estiver de-

vendo, cpie se lhe paguem no outro ou em mais tempo

até que de todo se lhe inteire a importância do que tiver

vencido.
Lisboa, 20 de fevereiro de 1707. O Conde. Mesquita.

Silva. Silveira. Barbosa. Pereira.

À margem — Como parece ao conde presidente e ao
doutor Miguel Nunes de Mesquita, vistos os exemplos alega-
dos e o Conselho saberá da Relação a causa que teve para
dar posse ao doutor José da Costa Corrêa, de um lugar cpie
se não achava vago, quando pela sua carta lhe tinha eu
feito mercê de um lugar ordinário. Lisboa, 2 de março
de 1707. liei.

118. Por carta de <S de fevereiro do ano de 1685, foi Vossa
Majestade servido ordenar ao Marquês das Minas, sendo

governador do Brasil, que com o chanceler da Relação da-

quele Estado fizesse regimento de todos os ofícios, taxan-
do-se os seus emolumentos conforme ao estado e carestia
da terra, e que se remetessem ao Reino para os confirmar
e aprovar e porque não deu cumprimento a esta resolução
recomendou Vossa Majestade ao governador Dom João de
Alencastre fizesse infàlivelmente êslcs regimentos de ma-
neira e a tempo (pie viessem na frota, e do contrario se
daria Vossa Majestade por mal servido do seu proce-
dimento.

E remetendo o dito governador os referidos regimen-
tos, que são os que com esta sobem às reais mãos de Vossa
Majestade, deu vista ao procurador da Coroa e respondeu
que os regimentos que se fizeram para o provedor e escrivão
da Alfândega da Bahia se tivessem em observância com-

pleta seriam muito úteis, porém, era necessário fazer pre-
sente a Vossa Majestade o que se observa com os navios
da frota que partiam para este Reino por haver servido
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de provedor da mesma cidade, cpie quando as frotas esta-

vam para partir iam os mestres c capitães ajustar a conla

do que deviam com o escrivão da Alfândega, e porque a

carga principal não tem ido com bilhetes se costumavam

avança1* os navios segundo as suas toneladas ou a quantia

que já tinham pago e isto era uma quantia tão excessiva

que chegava a importar ao escrivão mais de 600*000 reis

e ao provedor mais de 500|000, com (pie se este modo de

ajuste se não mandar proibir seriam de pouco efeito os

regimentos que agora se confirmavam.

E no que respeita aos regimentos dos escrivães da Câ-

mara e da Fazenda Real parecia que as propinas (pie leva-

vam dos contratos deviam ler moderação, e (pie nao duvi-

dava ficar nas quantias que se introduziram talvez por

amizade em dependência dos contratadores, o (pie era em

prejuízo da Fazenda Real, porque os contratadores se pa-

gassem menos propinas fariam maiores lanços, sobre o que

poderia dizer melhor o procurador da Fazenda.

Dando-se vista ao procurador respondeu (pie nus ta-

xas dos oficiais da justiça lhe parecia (considerada a ca-

réstia do Brasil) se deviam treplicar exce.len.lo as dccla-

radas na lei duas vezes, porém, Vossa Majestade foia se-

vido resolver que somente se dobrassem e o »»»(«"

se devia resolver uas dos oficiais da Fazenda c (.am.ua.

que podia aqui dizer.

E ordenando Vossa Majestade ao governador geral uo

Brasil por carta de 11 de dezembro de 1703 l'1'^ , /
a lista dos salários que os oficiais da Fazenda p oveto

oficiais da Alfândega e Câmara deram a s '« 
^»

dos salários que costumavam levar c que 'n™8^

fundamento porque os levavam se era desse-cS

ou particulares provisões ou somente po. ostume

enquanto se não tomava última resolução u a sen ü^^

tos salários e os não pudessem exceder nem tazei

e avenças com as partes, especialmente a<>J*'£jnaem

os mestres dos navios e fazendo o cont , o

na pena da lei. informando nesta matéria com
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A esla carta respondeu o governador geral Dom Ro-
drigo da Costa, em outra de 28 de julho de 1704, que com
esta se remete também às reais mãos de Vossa Majestade.

K tornando-se a dar vista ao procurador da Coroa.
respondeu que vira estes regimentos que se fizeram para
o provedor e escrivão da Alfândega escrivão da Fazenda c

da Câmara, e não lhe pareciam exorbitantes a respeito da

carestia daquela terra, exceto quanto às propinas que cada
um dos dois escrivães da Fazenda e Câmara levavam dos
arrendamentos dos contratos se mostrassem provisões para
esse efeito, pois nenhuma aparecia, nos quais termos se

deviam mandar observar estes regimentos, exceto quanto
às propinas e ordenar-se que as não levassem, enejuanto
não mostrarem provisão, pois a posse nesta matéria é re-

provada pela lei, e não lhes aproveita que o procurador
da Fazenda a quem mais propriamente pertencia estes
negócios das propinas requeria o mais.

Dando-se outra vez vista ao procurador ela Fazenda
respondeu, que suposto que nem o escrivão da Fazenda
Beal nem o da Câmara mostrassem provisões para levarem
propinas das arrematações dos contratos régios, c o cos-
lume em (pie se fundam ser pela lei reprovado, como don-
lamente referia o procurador da Coroa, contudo como se
lhes dava agora regimento havendo respeito à carestia da
terra, e ao trabalho que o escrivão da Câmara tem nas
arrematações e mais dependências dos contratos, e lhe pa-
recia que se conceda poder êle levar de contrato das bebi
das da terra 60$000 réis de quanto lhe vinha taxado nesta

propina pelo arbitramento da Bahia, e que o mesmo leve
na arrematação do contrato dos vinhos e suposto era de
maior preço contudo (como no arbitramento se confessa)
que é de igual trabalho com êle se devia comciisurar o

prêmio c com a cláusula que não levaria aos contratadores
outro algum emolumento que pelos tais contratos lhe to-

quem, ficando deles pago com estas propinas como parecia
no arbitramento.

Que havendo também respeito ao grande trabalho que
tinha o escrivão ela Fazenda nos papéis elo serviço de Vossa
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Majestade e no mais cpie se declarava na informação do

que leva até o presente, parecia que devia levar do con-

trato dos dízimos 80|000 réis c a esse respeito dos mais

abatida a quinta parte do cpie lhe levem taxado de pro-

pinas no arbitramento e porque nele se omitiu o contrato

dos dizimos do Rio de Janeiro, e na informação se diz que

dèlc leva de propina 160f000 réis que levaria 80$000 reis.

Que na informação se dizia que não levava propina do

contrato do Rio Grande, pela baixa que teve com a guerra
do gentio, mas como com o terço do Assu tinham cessado

c se iam povoando de gados aquelas terras, e de seu con-

trato antes delas levava oito mil reis que levai ia seis mil

e quatrocentos réis e o mesmo levaria dos contratos das

capitanias do Espírito Santo e dc São Vicente, não levando

outro algum emolumento dos contratadores, em razão de

seus contratos principais.
Oue no arbitramento se falava no provedor da Aitan-

de*a e não no da Fazenda e este devia levar as propinas

que vinham arbitradas ao escrivão dc ÍOOJSOOO reis c des,-

guais devia levar o procurador da Fazenda e secretario do

Estado que tem provisão para êste eleito.

Que nas propinas de governador não podia nave .-

minuicão porquanto com cias se perfazia o acresce,,tome to

que Vossa Majestade foi servido conceder a seu so do peto

proibição do comercio, que suposto se linha P" > doao

provedor c escrivão da Alfândega as avenças que a/iau .

seu arbítrio com os mestres dos navios, contudo n.d i .

mento que se lhe dá c devia expressar esta pi ob ,çao m

pondo-lhc pena aos transgressores pelo imolo Petoa

que são como por experiência própria dissera nestes pau

o procurador da Coroa. mPsino
Ao Conselho parece (enquanto aos salários) o, me m

que ao procurador da Coroa, e no que resp da as pop

se conforma com o que responde o procurado da

Lisboa, 7 de julho de 1707. 0 Conde. Silva. Pe.e.ra.

t *n^n io dc setembro
À margem — Como parece. Lisboa, i»

de 1707. Rei.

is
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119. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa que escreve

a Vossa Majestade, o doutor Gregorio Pereira Fidalgo da

Silveira, conselheiro dele, que se acha na Bahia para de-

vassar dos ministros da Relação daquela cidade, sobre as

razões que se lhe oferecem para se lhe prorrogar mais

tempo que o da lei para tirar residência a Miguel Manso

Preto, do tempo que serviu o lugar de ouvidor e provedor
da comarca da mesma cidade da Bahia.

Pareceu ao Conselho cpie supostas as razões cpie repre-

senta o desembargador Gregorio Pereira Fidalgo da Sil-

veira, e convir que se averigue o procedimento que teve o

ouvidor geral da comarca da Bahia, nas obrigações do seu

lugar, que Vossa Majestade se sirva de mandar deixar na

sua consciência o tempo que entender lhe pode ser neces-

sário para esla diligência, que como não há de conhecer

da Relação senão depois de embarcados os ministros dela

na frota (pie houvesse de partir para êste Reino, conforme*
a ordem que levou de Vossa Majestade para êste efeito, se

pode empregar no exame da residência do dito ouvidor ge-
ral da comarca da Bahia, sem ofensa das outras diligências.

Lisboa, 5 de novembro de 1707. Serrão. Silva. Pereira.
Teles.

À margem
de 1707. Rei.

Como parece. Lisboa, 5 de dezembro

120. Havendo Vossa Majestade resoluto a consulta inclusa,
sobre o regimento que se havia de fazer para os oficiais da
Fazenda, da Alfândega c da Câmara da cidade da Bahia,
do que haviam de levar de emolumentos com os seus
ofícios, ao expedir das ordens na secretaria deste Conselho
se entrou na dúvida que se necessitava de alguma expli-
cação para melhor formalidade delas, e juntamente que se
omitira falar-se de alguns ofícios em cpie era preciso dar-se

providência para o que se fêz o papel incluso do cpial houve
vista ao procurador da Fazenda cpie respondeu:
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Que na sua resposta inserta na consulta inclusa disse

que o secretário de Estado havia de levar as mesmas pro-
ninas que levasse o provedor da Fazenda por ler para isso

provisão, mas como havia perto de trinta anos que tivera

notícia dela na Bahia, devia-se ver para que na forma dela

se resolva o que deve haver de propinas dos contratos o

dito secretário.
Primeira pergunta: deve o provedor-mor levar no cou-

trato de Pernambuco 50$000 réis, e 8$000 réis no Rio Grande?

Secunda pergunta: a pena dos transgressores da lei que

proíbe as avenças da Alfândega se deve arbitrar pelo Con-

selho' Terceira pergunta: ao tesoureiro da Câmara davam

os contratadores das bebidas 80|000 réis por ano, e como

nenhum trabalho tem nestas arrematações não devem levar

coisa alguma porque do contrato e Fazenda Real ha de

sair esla despesa, ainda que a façam os contratadores e

por isso o requeria aqui, no mais dos oficiais e semeio-

lumentos devia sendo presente por nao tocar a Fazenda

Real, mas às partes nem obsta pagar direitos novos, poique

com este regimento os não pagará.

Que isto vira sentenciado na Casa da Suplicaçâo, em

semelhantes propinas dadas por contratadores, e nao se

devia esperar pelo fim do pleito cpie os contratadores ra-

zem com o tesoureiro, sobre esla tão emudecida como cies-

merecida propina a que a lei resiste posto que haja sen-

tença. Quarta pergunta: deve o porteiro levar dos contratos

uma propina módica, pelo trabalho que tem em suas ai-

rematações, e que o Conselho arbitraria?

0 escrivão da Câmara não deve levar mimo nem di-

nheiro pelo termo que faz da entrada dos navios, pelo que

toca aos efeitos da infantaria, nem é necessária esta entrada

e termo, pois basta que o contratador assista na Alfândega,

em cujos livros se fazem os termos das entradas dos navios

e gêneros que trazem, e dos que lhe pertencem se lhe dará

bilhete para a arrecadação de seus efeitos, como se az na

Alfândega desta cidade de cujos livros se tira bilhete na

só para o que toca à mesa grande que administra o Con-
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selho da Fazenda, mas também para o que loca ao comboio

que administra a Junta do Comércio Geral.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Fazenda, no que respeita ao primeiro ponto das dúvidas

que se ofereceram na secretaria.
E no segundo que a pena que se dá de impor aos que

transgredirem a lei fazendo avenças contra a sua proibi-
ção, que terão um ano de suspensão do oficio, e serão con-
denados a restituirem às partes tudo o que lhes levarem
de mais pelas ditas avenças, e em 40$000 réis para a Fa-
zenda Real.

E enquanto aos emolumentos e o mais que costumavam
levar o provedor da Alfândega c mais oficiais dela e con-
forme com a resolução que remeteu o governador Dom Ro-
drigo da Cosia, sobrescrita e assinada pelo mesmo provedor
e escrivão da Alfândega, excelo em se fazer a conta das
marcas pela lotação do navio, porque será somente por
cada uma delas, que todas se escreverão em termo par-
ticular, para se remeter conforme a êle certidão para a
Alfândega desta cidade, quanto à saída e à entrada para
se dar bilhete ao contratador dos subsídios, com que se
escusará de se dar outra nos livros da Câmara.

E no terceiro que o escrivão da Câmara não levará
pelo termo do juramento dos capitães da ordenança e dos
almotacés mais que cinto tostões, e que de nenhuma ma-
neira levará mimos aos mestres que entrarem naquele porto
c menos levará dinheiro, dcclarando-se que se fôr contra
esla disposição que incorrerá nas penas estabelecidas na
ordenação aos que levam mais de seu salário.

E que o tesoureiro da Câmara levará pelo contrato dos
vinhos e aguardentes GOfOOO réis que vem a ser vinte cada
ano, c pelo contrato das bebidas da terra, que também c
trienal, que terá a mesma propina e pelos mais contratos
que se lhe não dará nada, sem embargo de qualquer sentença

que haja em contrário.
E no que toca aos mestres que devem haver só a pio-

pina que lhes arbitrou o doutor José da Costa Corrêa, e

que ao porteiro da Câmara se não pagará propina alguma
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dos contratos e que de cada provisão levará cinco tostões,

e no que pertence ao porteiro do Conselho, que êste levará

em dobro o que lhe toca pela ordenação, e no mais que
se deve continuar a estes oficiais c nos mais oficiais da

Câmara o que levavam por costume, segundo a informa-

(fio que mandou o governador Dom Rodrigo da Costa, as-

sinada pelo escrivão da Câmara.

E no que respeita aos oficiais dos Contos e da Fazenda,
se conforma com o que levam segundo a informação que
enviou Dom Rodrigo da Costa, que vem assinada pelo secre-

tário de Estado Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque.

Lisboa, 11 de novembro de 1707. Silva. Pereira. Teles.

A margem —
de 1707. Rei.

Como parece. Lisboa. 18 de novembro

121. Havendo Vossa Majestade visto a representação que
lhe fizeram os oficiais da Câmara de Angola governando
aquele Reino sobre a falta que nele há de serralheiro para
o conserto das armas que se acham nos armazéns por esla

causa, sem serventia, foi Vossa Majestade servido ordenar
ao governador do Brasil Luiz César de Menezes, que adiam

do-se presos nas cadeias daquele Estado alguns oficiais

de serralheiro, por crimes tais que merecessem pena de

degredo, os enviasse para Angola.
Responde a Vossa Majestade o dito governador que

tanto que vira a carta de Vossa Majestade mandara logo

examinar se na cadeia da cidade da Bahia estava preso

por crime algum armeiro e constando-lhe que nao pro-
curará dos poucos que havia naquela terra, quereria ir

algum para Angola, insinuando-lhe as conveniências que

podia ter naquela praça, pela falta que nela havia de pessoa
que exercitasse aquèíe ofício, mas como todos eram ca-

sados, se escusaram de o fazer, com que nestes termos en-

tendia mais fácil remeter-se deste Reino.
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Ao Conselho parece representar a Vossa Majestade, que

visto não haver nas cadeias da Bahia nenhum destes ofí-

ciais de serralheiro, que por seus crimes estivera em pena

de degredo, e não haver quem voluntariamente queira ir

para o Reino de Angola, que nesla atenção deve Vossa

Maiestade ser servido ordenar ao regedor da Casa da Su-

nlicação desla Corte ao chanceler da Relação do Porto, que

examinem se nas cadeias da sua jurisdição ha alguns ou-

eiais deste mesmo ofício que estejam em pena de degredo,

aue os façam remeter para aquela conquista, para (pie por
•sic meio se remedeie a falia que há dele, e se consertem

as anuas (pie se acham nos armazéns, que por se lhes nao

fazer o conserto (pie convém não têm servenlia.

Lisboa, 1 1 de novembro de 1707. Serrão. Silva. Pereira.

Teles.

À margem Como parece, e assim o mando ordenar.

Lisboa. 18 de novembro de 1707. Rei.

122. O governador e capitão geral do Brasil, Luiz Cesai

de Menezes em carta de 13 de julho deste ano, faz preseiUe
a Vossa Majestade, que no navio São Caelano de que e

capitão de mar e guerra Alexandre da Cosia Pinto que

da índia chegou ao porto da Bahia, viera o padre Frei

João da Assunção, religioso missionário da Ordem de Sao

Francisco, o qual lhe apresentou uma patente do seu pro-

viueial, porque lhe concedia licença para passar àquele

Estado, por assim lho ordenar o vice-rei da parte de Vossa

Majestade, por ser necessária a sua pessoa naquela cidade,

para ensinar a cultura das árvores da canela, onde acharia

as ordens necessárias do cpie havia de seguir, e que pro-

curando-as êle governador na Secretaria as não achou, e

como lhe não trouxesse carta do vice-rei sobre êste par-

ticular se informara do dito capitão de mar e guerra acerca

da vinda do dito religioso, e pela informação que lhe deu

lhe constara que por conta da Fazenda de Vossa Majes-



— 235 —

tade se lhe fretara em Goa o agasalhado em que veio, e

pagara o sustento até aquela cidade, e como nela se achasse

tão desamparado e êle governador sem ordem alguma de

Vossa Majestade sobre a vinda do tal religioso, lhe man-

dará dar com parecer dos ministros da Junta da Fazenda

160 réis cada dia, para sua sustentação de que lhe pa-

recer a dar conta a Vossa Majestade, para resolver o que for

mais conveniente a seu real serviço
Também escreve a Vossa Majestade sobre este pai-

tictilar o dito padre Frei João de Assunção a carta que

com esta se envia às reais mãos de Vossa Majestade.

E sendo tudo visto:
Pareceu ao Conselho dizer a Vossa Majestade que ao

governador da Bahia se devem remeter as ordens que se

expediram sobre vir da índia pessoa que assistisse a es a

u ura das árvores de canela c da sementeira da pimen a

e porque a terra do Brasil é caríssima e ser justo que este

eLoso tenha com que se possa sustentar com como*-

dad°e, pois há de ter grande trabalho cm ir esco hei^

para estas plantas, vindo da Bahia para este efeito o que

se deve ter atenção. p
Que Vossa Majestade se sirva de que se lhe dede*»

zenda Real um cruzado cada dia, o qual se lhe, paga, a de d

em que chegou àquela praça até o tempo mP

necessário residir nela, descontando-se- he os oito vinténs

que já tem recebido, e que o governador deve d conta

Estado em que sc acharem estas plantas e da sua , 
_

ducão, e a forma com que se ha nesta eu fura este

gioso, tendo cuidado que outros se aproveitem da sua a,

porque desta maneira havendo muitos queaap endan se

menos o tempo que êste mesmo padre assista naquela^cidad

Lisboa, 16 de novembro de 1707. Senão. Silva. Pe.cna.

Teles.

A margem - Como parece. Lisboa, 18 de novembro

de 1707. Rei.

ic
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123. O governador geral elo Brasil, Luiz César de Menezes,

pela caria inclusa de 28 de julho dêste ano, dá conta a
Vossa Majestade do Estado em que achou a obra da for-

tificação do morro da marinha de São Paulo que o gover-
nador seu antecessor Dom João de Alencastre havia man-
dado fazer ao sargento-mor engenheiro Antônio Rodrigues
Ribeiro, e do erro com (pie foi principiada a dita obra e da

nova planta (pie se fêz pelo capitão engenheiro Gregorio
Gomes, (pie veio do Rio de Janeiro, o que tudo remetendo-se
ao cosmógrafo-mor Manuel Pimentel, para que sobre este

particulai dissesse o seu parecer, satisfez com o papel in-

cluso, (pie tudo com esla sobe às reais mãos de Vossa

Majestade.
Ao Conselho parece conformar-se com a informação de

Manuel Pimentel e com o governador do Estado do Brasil,
Luiz César de Menezes, represou laudo ejue um só enge-
nheiro não hasta para acudir c assistir ao trabalho das for-
tificaeòes da Bahia, e se ache naquela praça Gregorio Go-
mes Henriques, que foi mandado elo Rio de Janeiro à ins-
tância do mesmo governador Luiz César ele Menezes, e se
tenha muito boa opinião da sua ciência.

Que Vossa Majestade deve ser servido mandar que li-
(pie na Bahia, pois, não fará falta no Rio ele Janeiro, por
haver naquela cajiitania dois engenheiros que podem obrar
e delinear tudo o que fôr necessário jiara defensas daquela
mesma conquista, que ali se lhe jmgue o mesmo sôleto que
vencia no mesmo Rio.

Lisboa, 2 de dezembro de 1707. Serrâo. Silva. Pereira.
Teles.

À margem — Como parece. Lisboa, 10 ele dezembro
ele 1707. Rei.

124. O governador geral do Estado do Brasil, Luiz César
ele Menezes, dá conta a Vossa Majestade, em carta de 11 de
julho elêste presente ano em como havia chegado em 2
ele março àquele pôrlo a nau da índia, "São Caetano", de
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aue é capitão de mar c guerra Alexandre da Costa Pinto, e

lhe parecia representar a Vossa Majestade quanto era con-

vcnientc a seu real serviço, que as embarcações que vics-

«em daquele Estado não tomassem Moçambique, porque

sendo aquela bem pequena, trouxera mais de trezentos es- \
cravos e que era certo que para aqueles se resgatarem

precisamente se haviam de demorar naquele porto, e que
«or esla causa perdiam a monção, além de outros muitos

inconvenientes que todos resultavam contra o serviço de

Vossa Majestade, e que quando por algum acontecimento

fosse necessário tornar-se o dito porto, devia Vossa Majes-

lade mandar proibir que as embarcações de Vossa Majes-

lade cpie dele saíssem não pudessem trazer escravana ai-

«uma mais, que a cpie em Goa se lhe metesse, para o serviço

da marcação ou dos oficiais e passageiros c que todos viessem

registados para que achando-se naquela cidade que vem

aWns escravos fora do registo, se tomassem por perdidos

paia a Fazenda de Vossa Majestade, e que desta maneira

se ficaria evitando que as naus de Goa saíssem, nao vao

tomar sem necessidade o porto de Moçambique e que so-

bretudo Vossa Majestade mandaria o que fosse servido

Também dá conta o dito governador geral que em ltf

dc maio do mesmo ano, entrara naquele porto a nau cia

índia "São Pedro Gonçalves" de que é capitão dc mar e

guerra Antônio Coelho Guerreiro, onde ficava para sair

com a outra em companhia das naus de comboio que se

esperavam. .. ,
Ao Conselho parece que ao vice-rei da índia se ciev

escrever que em nenhum caso permita que os oficiais cias

naus tragam consigo mais escravos dos que dispõem os seus

regimentos o mesmo se advirta ao vedor da FazendaiQ

Goa, e que estes sejam de dezoito anos para cima, com

se exprime na provisão que no ano de 1618 mandou Vossa

Majestade passar (cuja cópia com esta se envia as ea

mãos de Vossa Majestade) porque destes anos e dai paia

cima poderão trabalhar nas fainas marítimas e aciidia

mais trabalho da navegação, que em tudo se eleve guardai
inviolavelmente a sua disposição, não vindo nunca escia
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por se não dar ocasião das ofensas de Deus, c se representa

a Vossa Majestade cpue desta maneira se evitarão as doen-

ças que costumam suceder nestas embarcações por vir nelas

esta escravaria, que ordinariamente os oficiais delas se em-

pregam no seu bom cômodo, elo que no das mais pessoas

que vem embarcadas, trazendo-as einpachadas por lües ser

necessário meterem mais aguada e mantimentos, seguran-

do-se também virem menos limpas o que serve de instru-

mento às enfermidades, que em scmelüantes viagens se

padecem e que o vice-rei da índia deve avisar a Mocam-

bique que em caso que algumas embarcações que vem para

o Reino lhes seja forçado tomar aquele porto, que se nao

consinta que se embarquem negros, pois muitas vezes sucede

que a sua obrigação os obrigue a fazer esta arribada, por

comprarem estes negros para os venderem no Brasil, como

agora se experimentou nesta nau, em que vinha por capitão

Sebastião de Almeida, que por ler comprado muitos em Goa

afetou que a sua necessidade o obrigara a ir demandar o

Rio de Janeiro, sendo certo que o seu interesse o moveu

a fazer esta derrota, e que ao provedor-mor da Fazenda ela

Bahia c elo Rio de Janeiro, se deve escrever, que chegando

àqueles portos alguns navios que vierem da índia, como

êle é obrigado a ir visitá-los mande perante si todos os

negros (pie vierem nelas, e o livro da carga do escrivão, e

achando que vêm alguns negros mais dos permitidos pelos
regimentos feitos no ano de 1672, sobre a liberdade dos

oficiais das naus da carreira da índia, e não chegam a de-

zoito anos ou são fêmeas mande logo fazer um auto e os

julguem por perdidos para a Fazenda Real.
Lisboa, 11 ele dezembro de 1707. Serrão. Silva. Pereira.

Teles.

À margem — Como parece e a proibição dos escravos
ordeno se observe em todo o Brasil. Lisboa, 13 de janeiro
de 1708. Rei.

125. Vendo-se neste Conselho as cartas inclusas da con-

lenda que houve entre o arcebispo da Bahia e o Bispo do
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Ri0 ,,e Janeiro, sobre os distritos que pertencia a um e

hiarindo e o que neste particular informaram o go-

::„:<,Ku» » do Rio rte!.»_«,.»PaPe.,,, ^
o padre Jacob Coeleo da Companhia de Jesus, se deu visL,

..procurador da Coroa, o qual respondeu:

òue ainda este negócio não eslava com a clareza ne-

«árin nara se determinar finalmente nem é possível que

Tc nha conpi ta nem que se possa decidir senão por uma

dia e tes prelados, o qne por ora contava era que a

Theavue posse destes sítios e tem por si a presunção

: ,e eorno já dissera cm outra resposta o Estado do Bra-

d oTtodo um bispado e por isso ludo o que se nao m-

i ,r desmembrado dele lhe fica pertencendo e nesta su o

lirmmlmtSTqKidan, esta controvérsia qne se

um eclesiásticos, pois a divis o os bisp na mma^

Concilio Tridentino, pertence a jiuisdiçao ec csi

a propriedade só no falo da posse pode^ a -« 
^

Vossa Majestade como protetor e > 
„„,

por evitar inquietações publicas, pode metei

mão para os obrigar a esta concórdia. dor da
Ao Conselho parece o mesmo que ao piocmadoi

^ 
Aos conselheiros Francisco Pereira da Silva 

José 
de

Freitas Serrão e o Conde d'Alvor, presidente ls P- iec

também o mesmo, declarando que Vossa Majestade

ordenado que nesta controvérsia se conse qua

destes prelados na posse em que es avam. .te, uü .

que nesta consideração se lhe deve declara qu¦ bis!

Rio de Janeiro não excedera, nem po e 
=J

diocese da posse em *»"£££ ^coma 0 q„e não
mas minas para a parte do noite, vis

está possuído pelo bispo atualmente hca possmdo pelo^

bispo da Bahia, qne tinha P^ de todo o í'** ^

Lisboa, 17 de março de 170/. U conae.

Pereira. Teles.
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126. Francisco Lopes Vilas Boas, tenente geral da artilharia

da Bahia, pela carta inclusa dc 9 de julho do ano pas-
sado, dá con Ia a Vossa Majestade do Estado em que achou

a artilharia daquela praça quando correu as fortalezas dela,

e do conserto que lhe mandou fazer nas peças (pie se acha-

vam sem serventia, como também nos reparos da mesma

artilharia que se achavam feitos sem regra, e os artilheiros

sem ciência, aos quais ia doutrinando, e entendia que estas

mesmas faltas haveria no Rio de Janeiro e Pernambuco,

onde linha mandado fazer deligência se as havia, e quando
Vossa Majestade fosse servido de o mandar ir remediá-las

necessitava de licença, como também de se lhe dar em-

barcação e o mais (pie lhe fosse necessário, como também

lhe era preciso mais oficiais de artilharia assim como os

há nesta corte, no Alentejo e Rio de Janeiro.
Sendo vista a dila carta que com esta sobe às reais mãos

de Vossa Majestade ordenou-se ao tenente da artilhai ia do

Reino, João de Saldanha de Albuquerque, que por serviço

de Vossa Majestade informasse do que se lhe oferecesse
neste particular, e respondeu cm carta de 28 dc novembro

passado, (pie tudo (pie relatava nesta carta o tenente geral
da artilharia da Bahia, lhe parecia muito conveniente ao

serviço de Vossa Majestade e lhe parecia que devia Vossa

Majestade agradecer-lhe o bem cpie fazia sua obrigação este

tenente geral.
Dando-se vista de tudo ao procurador da Fazenda, res-

pondeu (pie se conformava com a informação.
Ao Conselho parece conformar-se com o que responde

o procurador da Fazenda, e informa o tenente geral da
artilharia do Reino João de Saldanha de Albuquerque,
acrescentando (pie ao governador da Bahia se deve ordenar
cpie achando ser necessário que Francisco Lopes Vilas Boas

passe a Pernambuco, ou Rio de Janeiro, para examinar o
Estado cm que se acha a artilharia, e o que se deve obrar
no seu conserto, lhe faça dar tudo o cpie fôr necessário para
estas viagens por não ser justo que as faça à sua custa.

Lisboa, 12 de janeiro de 1708. Silva. Pereira. Teles.
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127 Por decreto de 28 do mês de fevereiro próximo pas-

sado é Vossa Majestade servido se veja neste Conselho a

,arta inclusa de Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque,

cecretário do governo do Estado do Brasil, e documento a

ela iunto, sobre a causa que teve para não continuar a

sua ocupação e o que sobre isso pede e se consulte o que

' 
E satisfazendo-se ao que Vossa Majestade ordena pa-

receu representar a Vossa Majestade que neste Conselho

viu ja esta mesma carta, que Gonçalo Ravasco devia

remete por mais vias, e nela se tomou o expediente de

se mandar escrever ao governador da Bahia, Luiz César de

Menezes, recomendando-se-lhe faça com que o dito secre-

tário tenha toda a segurança da s„a pessoa, procurando se

não entenda com êle, fazendo com que se rest.tua ao seu

lugar e de tal maneira, que se lhe não impeça o exeicicio

«e e ao doutor Gregorio Pereira Fidalgo da Silve.ra,

ons'elheho deste Conselho, que se acha por sindicanena

quela praça se lhe ordene que tomando toda as not.e as

necesslrias sobre a queixa que faz o ddo GonçaloRavaso

Cavalcanti e Albuquerque, informe com sem; parem pa a

se tomar neste particular a resolução que for con e. uen c

cujas ordens se acham já assinadas '^J^rtTto

navios que partem na ocasião presente »»^

qnela cidade, com que por ora se entende se< deu .que

providencia necessária neste negoem e resp,—

ministro com o que êle informar se podei a então

a Vossa Majestade do que se deve obrar este caso.

Lisboa, 5 de março de 1708. Silva. Pereira. Teles.

128, Vendo-se as cartas inclusas de Antomo Coelho Guei

reiro, capitão de mar e guerra da nau Sao W™ «

calvos", que se acha arribada n. cd.ale ,1 Bahia escr

a Vossa Majestade em 18 de agosto e 3 de setemn

passado, em que dá conta da representação que^e.

governador e provedor-mor da Fazenda Real do Estado
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Brasil, acerca do conserto, fornecimento e defensa de que
necessitava a dita nau, para haver de conseguir viagem

para o Reino, c dos exames que se fizeram para este efeito
sem que bastasse nenhuma advertência para capacitar ao
dito provedor-mor (pie era o desembargador Carlos de Azc-
vedo Leite, as quais cartas com esta se enviam a Vossa
Majestade.

Pareceu ao Conselho fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve Antônio Coelho Guerreiro, capitão de mar e
guerra da nau São Pedro Gonçalves, que depois de partir da
Bahia tornou a arribar àquele porto, e a queixa que faz neste
particular para que Vossa Majestade se sirva de mandar
remeter estes papéis ao ministro que está conhecendo, do
(pie se obrou na defensa da frota, e os danos que por este
respeito se seguiram a esta Coroa e aos vassalos de Vossa
Majestade, para (pie também inquira na dita devassa por
êste negócio.

Lisboa, 11 de janeiro de 1709. O Conde. Silva. Pereira.
Teles.

À margem — Como parece c assim o mando executar.
Lisboa, 20 de fevereiro de 1709. Rei.

129. Dando conta a Vossa Majestade por êste Conselho o
governador da Bahia, Luiz César de Menezes, do desembar-
gador da Relação daquela cidade Carlos de Azevedo Leile,
vir para esla Corte sem licença de Vossa Majestade, se
remeteu ao dito ministro a carta que escreveu o governa-
dor para que declarasse a licença com que veiu ou desse
a razão que teve para se ausentar sem ela ao que satisfez
com o papel e documentos a êle juntos, que com esla se
enviam às reais mãos de Vossa Majestade.

E dando-se de tudo vista ao procurador da Coroa, res-
pondeu que êste ministro não podia deixar a relação ainda
que com ânimo de tornar para ela, sem licença de Vossa
Majestade e do governador, sem embargo de que os seus
achaques o obrigassem a ausentar-se porque quando acei-
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tou o lugar devia advertir que lhe podia acontecer o que

Lra experimentava, e se o aceitara simplesmente a si pro-

prio devia tornar a culpa, e devia ter paciência e sofrer os

achaques e moléstias. ,. .,
Porém, ainda que este seja o rigor tle direito, a equi-

dade no presente caso pedia o contrário à vista do grande

trabalho que este ministro tivera nas diligências epie se lhe

encomendaram desde o Maranhão até Angola, o qual era

bastante para se lhe perdoar esta culpa, que não tende era

flano de algum particular, nem obriga a restituição, prim

cipalmente sendo êle suplicante de boa opinião, e satisfação

achar-se com achaque que não podia curar-se facilmente

naqneU terra, como certificava o médico, dizendo que

eessitava de caldas, mas não era justo que ç 
te venceu*

ordenado algum desde o tempo que saiu da Relação, ate

que tornasse para ela.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador tia

Coroa, vistos os achaques cpie este ministro grangeou nas

diligências a que Vossa Majestade o mandou do Maranhão

ao Piauí, penetrando tantos sertões indo por terra pata a

Bahia, os quais não tem cura era outra parle que nao seja

em Portugal, acrescendo para fazer maior a sua queixa a

jornada de Angola a que Vossa Majestade o mandou, en.

rojas diligências não só teve grandíssimo trabalho ra

gastou muito largo tempo a que deve ter atenção n ra

especialmente a que a dilação das frotas lhe nao pode.ia

levar a licença que êle pedia ao tempo que fosse come-

mente, deixando de ter o recurso neste particular como ele

insinua por naufragarem tis dois navios que vieram de i -

cenca para este Reino, e se se dilatasse podena conei

grande risco a sua vicia, termos em que se faz mais desci

pável deixar o seu lugar por vir buscar o remédio de que

necessitava segundo depõem os médicos e de mais qu

ministro não houve nunca queixa neste Conselho ante

ser muito notório o honrado procedimento cora que se

havido no serviço de Vossa Majestade.
Lisboa, 6 de fevereiro de 1709. Serrao. S.lva. Po« •

Teles.
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À margem -— Pela parte a que toca fui servido resolver
que este ministro não livesse entrância na Relação do porto,
sem se cumprir o tempo que devia assistir na da Bahia, e
depois dele mais dois anos em pena da sua culpa.

Lisboa, 18 de março de 1709. Rei.

130. 0 desembargador Gregorio Pereira Fidalgo da Sil-
veira, (pie Vossa Majesladc foi servido mandar por sindi-
cante da Relação da Bahia, em carta de 15 de dezembro
do ano passado escreve a Vossa Majestade em como até
agora não pudera acabar a residência do ouvidor Miguel
Manso Preto, por respeito dos achaques que tinha experi-
mentado naquele clima e da ocupação em que se achava
na devassa dos ministros, e agora tornava a fazer presente
a Vossa Majestade o muito que se fazia preciso ir logo
ouvidor para aquela comarca, e ministro de toda a suposi-
cão e conhecido procedimento para se evitarem as queixas
do povo, porque o juiz de fora que até agora servia de
ouvidor fazia grande falta no seu lugar, que estava ser-
vindo por um vereador porque como despachava por quem
lhe parecia, era muito mal administrada a justiça.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve o doutor Gregorio Pereira Fidalgo da Sil-
veira, e que se faz muito preciso a que se nomeie ministro
([ue vá servir de ouvidor da comarca da Bahia, e que nesta
consideração deve Vossa Majestade haver por bem de man-
dar pela parte que toca, a que se consulte logo este lugar e
se proveja em pessoa de letras, e de toda a boa disposição
que administre justiça àqueles povos como convém.

Lisboa, 1 de março de 1709. O Conde. Serrão. Silva.
Pereira. Teles. Costa.

À margem — Tenho nomeado para ouvidor da Bahia
a João Barbosa Maciel Teixeira.

Lisboa, 1 Ide julho de 1709. Rei.
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131 O governador geral do Brasil, Luiz César de Menezes,

era carta'de 4 de setembro do ano passado, dá conta a

Vossa Majestade em como da cópia da carta que lhe escre-

vera'o ouvidor geral da capitania de Sergipe d'El-Rei, se-

riam presentes a Vossa Majestade os excessos que na \ ila

Nova do Rio de São Francisco obraram a maior parle dos

moradores daquele lugar e de outros circiinvizinhos, e como

o delito que cometeram é por todas as circunstancias digno

de se proceder contra eles, com a demonstração de um lal

castigo que fique servido de exemplo, para que nao haja

Lm se anime a cometer outro absurdo semelhante, que

ordenara ao mesmo ouvidor fosse logo tirar uma «ata

devassa deste sucesso, para mandar proceder contra os cul-

pados, cora todo o rigor que a lei dispõe neste caso

Dando-se vista ao procurador da Coroa respondeu que

êste caso era eseandalosissi.no, c digno de Ioda a demoli -

tração e severo castigo e para melhor se averiguar se dewa

mandar tirar devassa dêle por um desembargado da Rela

cão da Bahia, que vá ao dito lugar e que pronuncie^>e>id
aos culpados, e finda a devassa a remetesse a Relacao

ao governador se devia escrever que para as pu soes desse

tôda a ajuda necessária de soldados e cabos, e qu <

uecessárià alguma despesa para se prenderem ,
a fizesse pela Fazenda Real com assistência do piovdo

e procurador dela, e que esta despesa se cobra, a ao depois

pelos bens dos réus, tendo-os. lu,ut..„\()V da
Ao Conselho parece o mesmo que ao procu.ado.

Coroa- n i 1700 O Conde Senão. Silva.
Lisboa, 22 de março de 1/09. O L,onae.

Pereira. Teles. Costa.

À margem
de 1709. Rei.

Como parece. Lisboa, 26 de marco

132. Por decreto de 27 de fevereiro deste ano manda Vossa

Majestade que vendo-se neste Conselho a consulta inclusa
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do Desembargo do Paço, com as devassas a ela juntas que
tirou o ouvidor da Bahia, das pessoas que entraram no con-

vento das freiras de Santa Clara da dita cidade, se consulte
:i Vossa Majestade o cpie parecer.

Dando-se primeiro vista ao procurador da Coroa, res-

pondeu que o delito de entrar nos conventos das religiosas
era digno de tão exemplar castigo que não satisfeitos os
senhores reis deste Reino com o disposto pela ordem ii-
vro 5.° titulo 15, deram nova forma por uma extravagante
n.o ano de 1603 cpie anda no fim da ordem que Sua Majes-
tade, que Deus tem, aplicara com o zelo católico com que
a tudo acudia, que na devassa dos que entraram procedera
o ouvidor da dita comarca na forma da extravagante, fa-
zendo auto e tirando devassa, e dando conta para Vossa
Majestade mandar proceder no livramento e assim devia
Vossa Majestade nomear ministro daquela Relação, que sem-

pre devia ser ouvidor do crime ou quem seu cargo servir,
(pie com mais cinco adjuntos quais o governador lhe no-
mear (visto ser o caso capital) procedesse contra os ditos
culpados na forma da ordenação e leis extravagantes reco-
mendando-lhe toda a brevidade porque a pronta satisfação
dos delitos achava frescas as memórias do escândalo e
deixava mais satisfeita a república e medrosos os delin-

quentes, que na segunda devassa que tirara dos freiráticos
também procedera conforme a extravagante de 1603, que
mandava tirá-la indo por correição e assim devia tirar to-
dos os anos c devia ficar o culpado nela Silvestre Peixoto
com a admoestação que se lhe fizera que era o remédio

que lhe dava a dita extravagante e não haver chegado ao
Brasil a lei novíssima de Sua Majestade, que Deus tem, que
se deviam mandar treslados autênticos das leis novíssimas
do dito senhor, para se registarem na chancelaria da Bahia,
para que os ministros soubessem o como deviam proceder
contra os transgressores das ditas leis, que por este tribunal
é que o ouvidor devia dar conta a Vossa Majestade como
se deu dos mais delitos cometidos no estado ultramarino
a que este Conselho é imediato superior, e assim se lhe
devia avisar como agradecer-lhe o zelo com que procede.
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Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa.
Lisboa, 18 dc maio de 1709. O Conde. Silva. Pereira.

Teles. Costa.

133 Manuel de Azevedo Soares, provedor-mor da Fazenda

da Bahia em carta de 8 dc agosto do ano passado da conta

a Vossa Majestade em como não remetia o açúcar perten-

eente a Sereníssima Rainha Nossa Senhora, porque que

do embarcar nas naus de guerra em que sempre cos-

mou ervir, declararam os mestres delas o nao pod.an

evar como constaria nos termos inclusos que remefa e

Z esta se envia a Vossa Majestade, que em havendo oca-

"^rr^er^t^r^rSestadc o que escreveo ££* ^\^;:t:^z^t:
para não poderem vir carrega..ui q>

açúcar, pertencentes a casa da RainhaNo

Lisboa, 3 de junho de 1709. Mi^uei

Pereira. Teles. Costa.

134. Queixando-se a Vossa Majestade Gomes Ramos U eu

da morte feita a seu irmão Manuel Botelho ¦, Samp.no

pedindo que pela atrocidade do caso se manda*e tira >ova

devassa, foi Vossa Majestade servido manda 
^ 

«. ao

chanceler da Bahia, João de Souza, o qual sat.ste «

a carta inclusa de 3 de agosto do ano passado, que com

sobe às reais mãos de Vossa Majestade
A qual sendo vista pareceu ao Conselüo que

easo fo atrocíssimo e digno de que se averigne toda. >_

dade dele, para que não fiquem sem cas -go o que o -

ram, e se dê toda a satisfação a justiça, que

jestade deve ser servido de 
^ 

'- 
Ripado,

da Bahia tire nova devassa, e proceaa lu
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com aquele rigor condigno à sua culpa sem embargo da
informação do chanceler da Relação da Bahia, pois nestes
casos muitas vezes para se aclarar a verdade convém muito

que se passe algum tempo, pois êle é o que costuma a
romper o segredo, o que muitas vezes não é no princípio
em que os mesmos criminosos se acautelam e procuram com
o poder intimidar as testemunhas para não deporem o
(pie sabem, e não basta o autor oferecer as testemunhas

porque as do libelo não têm tanta legalidade como as da
devassa.

Lisboa. 1 de junho de 1709. O Conde. Serrão. Silva.
Pereira. Teles. Costa.

À margem
de 1709. Rei.

Como parece. Lisboa, 18 tle julho

135. Vendo-se neste Conselho a caria inclusa dos oficiais
da Câmara da cidade da Bahia, cm que representam a Vossa
Majestade o prejuízo que se segue ao bem público do
excesso e luxo com que os negros e mulatos se vestem na-

quela terra, pareceu dizer a Vossa Majestade que sobre esta
matéria se fêz uma lei para o Rio de Janeiro, cuja cópia
com esta se envia às reais mãos de Vossa Majestade, e por-
que êste negócio é digno de todo o remédio pela ruína que
se segue a muitas casas cm haver êste luxo nas mulatas e
mais escravos, dando-se com isso ocasião a muitos pecados
e dcstruinicnlo de todos os moradores de todo o Estado
do Brasil, que Vossa Majestade deve ser servido que esta
se faça geral em todas as suas capitanias.

Lisboa, 12 de julho de 1709. O Conde. Serrão. Silva.
Pereira. Teles. Costa.

A margem
de 1709. Rei.

Como parece. Lisboa, 16 tle setembro
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136 Pela resolução posta à margem da consulta inclusa foi
Vossa Majestade servido declarar que o ouvidor geral da
Relação da Bahia, com os adjuntos que lhe nomear o go-
vernador sentenciarão os culpados na entrada do convento
c se remeterá ao Estado do Brasil a lei novíssima contra

os freiráticos, e porque esta culpa pertence privativamente
o conhecimento ao Desembargo do Paço na forma da mesma

lei, a êle se deve remeter e assim se ordene.

E para se satisfazer ao que Vossa Majeslade ordena,

pareceu representar a Vossa Majestade com toda a sub-

missão devida, que esla culpa se deve remeter a êste Con-

selho, pois ela foi contraída na Bahia, que é uma das pia-

ças em que tem jurisdição e nenhuma o Desembargo do

Paço e êste Conselho neste e outros casos fazer a mesma

representação que o mesmo Desembargo do Paço, e de

outra maneira será confundir as jurisdições e aquela boa

ordem que Vossa Majestade assim pelo regimento como

por vários decretos e especiais ordens lhe lem concedido.
Lisboa, 12 de julho de 1709. O Conde. Serrão. Silva.

Pereira. Teles. Costa.

137. Fazendo-se a Vossa Majestade presente pela consulta
inclusa a representação que fêz o arcebispo da Bahia, sobre

a grande falta que faz lia Relação Eclesiástica o não haver
nela chanceler, para conhecer das matérias que lhe tocam

para cujo efeito havia nomeado a um dos três desembar-

gadores que assistem na dita Relação, foi Vossa Majestade
servido ordenar ao Governador Luiz César de Menezes o

informasse com seu parecer, o qual responde o que consta
da carta inclusa, que com esta se envia às reais mãos de

Vossa Majestade.
Ouvindo-se sobre esta matéria ao procurador da Fa-

zenda, respondeu que o crescimento que o reverendo arce-
bispo dava não era feito, senão quando os ministros ecle-
siásticos não tivessem benefícios, que o ofício de chanceler
muito bem se podia expedir por um dos ministros ou de-
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sembargadores, c quando fosse juiz fazer o oficio nessa

causa o mais antigo ou imediato, e saberiam desta sorte as

partes a quem haviam de recorrer, e escusava-se desta sorte

a despesa de um ordenado mais.
()uvindo-se também ao procurador da Coroa respon-

deu lhe parecia conveniente o que requer o arcebispo,

somente podia duvidar-se se Vossa Majestade ao depois de

ler determinado maior salário aos ministros eclesiásticos

qual era o de 300$000 réis, enquanto não tiverem benefício,

podia agora diminuí-lo sem consentimento deles, porquanto

ao depois de consignados como ficam eclesiásticos ficam fora

da sua jurisdição, porém esta dúvida parecia que cessava

suposto o consentimento do arcebispo, a quem pertencia o

encontrar esta diminuição pelo prejuízo do gravame, reco-

nhecia que. os desembargadores que hoje se achavam de

posse dos lugares com ordenado de 300$000 réis por nao

terem ainda benefícios, não podiam ser privados deles sem

seu consentimento ainda que haja o do arcebispo, porem,

como estas ocupações sejam amovíveis a arbítrio do arce-

bispo podia este dizer que se não quisessem servir por menos

salário, que largassem os lugares e êle os proveria em quem

os aceitasse com a diminuição e assim lhe parecia se devia

deferir ao arcebispo.
Ao Conselho parece conformar-se com o que responde

o procurador da Coroa.
Lisboa, 18 de julho de 1709. O Conde. Serrão. Silva.

Pereira. Teles. Costa.

138. Vendo Vossa Majestade a conta que lhe deu o gover-
nador da Bahia, Luiz César de Menezes, de haver chegado

àquela cidade o padre Frei João da Assunção, religioso da

Ordem de São Francisco, que veio da índia na nau "Sao

Caetano" por ordem de Vossa Majestade, para pôr em

prática naquele Estado a cultura das árvores da canela e

sementeira da pimenta, e também o que representou o dilo

padre sobre a limitada porção de 160 réis que se alvitrou
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para seu sustento, foi Vossa Majestade servido ordenar ao

mesmo governador, que da Fazenda Real mandasse dar a

este religioso um cruzado cada dia, o qual se lhe pagaria
desde o em que chegou àquela praça até o tempo cm que
fôr necessário reduzir nela, descontando-se os oito vinténs

que tinha recebido e que do estado em que se achassem

estas plantas, da sua produção e da forma em que se havia

nesta cultura êste religioso desse conta a Vossa Majestade,

tendo cuidado em que outros se aproveitassem da sua arte,

porque desta maneira havendo muitos que a aprendessem,

seria menos o tempo que o dito padre assistisse, naquela

cidade.
Responde a esta carta o dito governador por outra de

29 de julho do ano passado, que o que pode informar a

Vossa Majestade sobre a planta da canela c pimenta c da

sua produção e do que tinha obrado na cultura dela o

padre Frei João de Assunção, que da índia viera para
êste efeito, era que ele se achava impossibilitado por en-

fêrmo a fazer as diligências necessárias em buscar no recon-

cavo daquela cidade sítios convenientes para a planta das

árVores de canela, por não serem capazes os que ha nos

arredores da mesma cidade, por respeito da muita formiga

que tem e só os padres da companhia se achavam com

bastantes caneleiras na sua quinta, porque com a sua m-

dústria c poder extinguiram os formigueiros que nela ia-

via, o que não é tão fácil aos donos das rocas que estão

nas vizinhanças da cidade por serem quase todos muito

pobres, e apenas podiam conservar uma ou duas arvoics

de canela, de que se tirava tão pouca que nao bastava pa a

o consumo daquele povo, que o dito religioso lhe disseia

que plantando a semente da pimenta que trouxera em -

rios tempos e luas nenhuma lhe nascera, e que ura pe em

que achara na quinla dos padres da companhia nao pi -

duzira fruto algum pela porem encostada a uma laran-

jeira, e que dela tirara cinco garfos e os pusera em paile

mais capaz para sua produção.
Que tanto que partisse a frota daria toda a ajuda t

favor ao dito padre para ir correr o recôncavo, e vei
17
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lugares que forem mais cômodos para esta sementeira, c

porque lhe seguram que na ilha de São Tome se produz a

pimenta da índia, determinava mandá-la buscar cm árvores
c cm semente, para que o dito religioso a plante e semeie

por sua ordem, e que pela de Vossa Majestade se lhe con-

linuaria com o cruzado por dia.
Sobre este particular escreve a Vossa Majestade o dito

padre Frei João da Assunção a carta que com esta se envia
às reais mão de Vossa Majestade sendo tudo vislo.

Pareceu ao Conselho (pie Vossa Majestade deve orde-
nar ao governador da Bahia, continue na diligência destas

plantas não só nas vizinhanças daquela cidade, mas nas
terras do sertão, onde poderá bem ser que dêm melhor, e

porque se entende que em Pernambuco poderão também

produzir o seu efeito, c especialmente no Maranhão, a
respeito de que aquele Estado tem muitas semelhanças com
o da índia na produção das suas drogas, que procurará
remetê-las para as ditas partes, recomendando aos reitores
da Companhia de Jesus o cuidado delas, pois na Bahia eles
foram os primeiros que puseram em prática as ditas piau-
Ias, as (piais têm hoje em tanta abundância que já usam
delas como por comércio, como se viu na presente frota
e (pie Vossa Majestade lhe há por muito recomendada a
execução deste negócio, como de tanto porte de que podem
resultar lautos interesses para esta Coroa e que a este reli-
gioso, sendo necessário, mandar-se ao sertão para melhor
benefício destas plantas que lhe mandará dar aquela ajuda
de custo proporcionada a distância onde fôr, e conforme
a dilação, que houver de ter para melhor estabeleci-
mento delas.

Lisboa, 19 de junho de 1709. O Conde. Serrão. Silva.
Pereira. Teles. Costa.

À margem — Como parece. Lisboa, 24 de julho
de 1709. Bci.

139. Por decreto de 31 de maio deste presente ano é Vossa
Majestade servido se veja neste Conselho a consulla inclusa
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da Mesa da Consciência e Ordens, sobre pedirem Estevão
Garcia, Clara da Cruz e Teresa de Jesus, se tire nova devassa
por ministro cavaleiro das ordens da morte que na cidade
da Bahia se consulte o que parecer.

E para se satisfazer ao que Vossa Majestade ordena se
deu vista ao procurador ela Coroa, o qual respondeu que
lhe parecia o mesmo que à Mesa ela Consciência.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da
Coroa, acrescentando que ejuando falte o desembargador
Gregorio Pereira Fidalgo da Silveira ejue se deve dar co-
missão a dois ministros, para que na falta um do outro se
faça esla diligência e não fique sem castigo um delito tão
atroz qual é o que se refere.

Lisboa, 4 de setembro ele 1709. O Conde General da
Armada. Serrâo. Silva. Pereira. Costa.

À margem — Como parece, e assim o mando declarar
à Mesa ela Consciência e Ordens. Lisboa, 9 ele setembro
de 1709. Rei.

140. Vendo-se a carta inclusa eio governador geral elo Es-
tado elo Brasil, Luiz César de Menezes, escrita a Vossa
Majestade em 18 ele junho dêste ano em que dá conta a

Vossa Majestade, que estando Pedro Fernandes Aranha,
como vereador mais velho dacjuela cidade servindo de juiz
de fora e havendo despachado uma petição que lhe fizera

um religioso do Carmo, em matérias que pertenciam ao

seu ofício e em que entendia ter jurisdição para ser noti-

ficado o padre Frei Antônio da Piedade, presidente pro-
vincial da mesma Ordem, indo o escrivão Simão ela Costa

Rego a fazer esta diligência o dito presidente o mandara
chamar da sua cela donde êle fora, e entregando-lhe a peti-
ção que levava com o despacho depois ele a ler a fizera

em pedaços, e com ásperas e injuriosas palavras o eles-

compusera e o mesmo fizeram os mais religiosos, os quais
o perseguiram vindo apedrejando-o elescompostamente ale
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a rl,a como mais largamente consta da mesma carta e das,

outras que escreveram sobre esta matéria o sindicantc o

doutor Gregorio Pereira Fidalgo da Silveira, c o mesmo

Pedro Fernandes Aranha, que com esta sobem às reais mãos

de Vossa Majestade.

Dando-se vista ele ludo ao procurador da Coroa, res-

pondeu que grande serviço fazia Vossa Majestade a Deus,

e grande utilidade a seus vassalos, se com eficacíssima ins-

tancia recorrera ao Santo Padre, para (pie extinguisse não

so êsies mas todos os mais frades do Brasil, exceto os Des-

calços de Santa Tereza e padres da Companhia, proibindo-

se-lhes que não tomassem mais noviços até se extinguirem

de lodo, e ao depois plantar novas religiões que forem neces-

sárias com sujeitos verdadeiramente religiosos, que vivam,

como tais, sem escândalo e inquietação do liem comum, pois

a reforma era impossível como a experiência lem mostrado,

pela total relaxação da religião e escandalosa soltura com

que viviam, (pie os fazia totalmente incapazes ele emendas

e se se náo arrancassem lòdas estas raízes e extinguissem

de todo logo haviam de tornar a brotar ficando frustrada

toda e qualquer reforma, (pie reconhecia que entre todos

ainda havia alguns muito observantes c êle os conhecia,

mas eram tão poucos (pie nem se divizam nem aproveitam,

porque poi- isso mesmo porque são bons não são admitidos

nas prelazias para náo repreenderem c castigarem os vícios,

mas porque isto havia de ter vagar ou nunca se havia de

fazer, requeria por ora se ordenasse ao governador da Ba-

hia que mandasse notificar êste frade, que logo nos pri-
meiros navios se embarcasse, c saísse fora de toda a Ame-

rica pertencente aos domínios de Vossa Majestade, c nao

tornasse a ela sem licença de Vossa Majestade, e tendo que
alegar cm contrário o venha fazer perante Vossa Majestade,

e não se embarcando que o mesmo governador o laça cm-

barcar, e remeta certidão do capitão que o trouxer c de

como lhe entregou.

Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa.
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O conselheiro Antônio Rodrigues da Costa lambem é

do mesmo parecer acrescentando que Vossa Majestade deve

procurar instrumentos à reforma destes religiosos, para que
cessem os escândalos a que dão ocasião dos que não vivem

conforme a sua obrigação e institutos da sua religião em

grande dano da república, e do serviço de Deus e de Vossa

Majestade.' 
Lisboa, 23 de setembro de 1709. 0 Conde General da

Armada. Serrão. Silva. Costa.

À margem
de 1709. Rei.

Como parece. Lisboa, 30 de outubro

141. O provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo

da Bahia pela carta inclusa de 13 de junho dêste ano dá

conla a Vossa Majestade em como tendo sentenciado por

culpas graves a dois religiosos por nomes Frei Aleixo da

Soledade e Frei Domingos ela Conceição, ambos foram ti-

rados das prisões em epie estavam por alguns seculares seus

amigos e parciais, e com cordas passadas por moitoes de

navios os guindaram das janelas das celas onde estavam

presos a baixo, tendo elas ele alto mais de cento e vinte

palmos, e os seculares que foram cúmplices neste escala-

mento (em que entrou também um ministro de \ossa

Majestade) foram o tenente ele Artilharia Francisco Lopes

Vilas Boas c outras pessoas, queixando-se lambem o dilo

provincial de outros religiosos que andam ausentes do con-

vento, e pedindo a Vossa Majestade seja servido queira

favorecer e ajudar a reforma daquela vigarana, e mandai

devassar dêste escalainento por um ministro desinteressado

como consta mais largamente da mesma carta, que eom

esta sobe às reais mãos ele Vossa Majestade.
Dando-se vista ao procurador ela Coroa, respondeu que

tinha pejo de referir o que continha esta carta, c por isso

requeria que se pusesse na real notícia, para ejue excitado

o seu católico zelo, com tantos escândalos destes frades,
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dos mais que havia no Brasil (exceto marianos e padres da

Companhia) recorra ao Santo Padre para os extinguir proí-
bindo-lhes não tomem mais noviços enquanto nao forem

reformados, c planeados de novo como requererá em outro

papel ao que Vossa Majestade é obrigado como protetor
da religião e religiões nos seus domínios c Reino, e de o

não fazer assim lhe havia de pedir Deus conta, e até a Sé

apostólica lhe não deferir correrão por sua culpa tantos

pecados e escândalos e não pela de Vossa Majestade, que
como requerer e procurar satisfaz a obrigação em que Deus

pós a Vossa Majestade, se bem que a Sé Apostólica nao so

há de deferir, mas estimar muito o zelo de Vossa Majes-

tade, pois já o Santo Padre Inocêncio II, dera principio a

uma reforma geral das religições proibindo-lhes a aceila-

cão de noviços do (pie tinha já resultado algum fruto cm

Itália, e nesta mesma religião do Carmo se começara a

praticar uma reforma em Pernambuco, mas com pouco
fruto pelas contradições dos mesmos frades, sem embargo

de ser a dila reforma patrocinada pelo Senhor Rei Dom

Pedro, (pie Deus haja, como tudo era presente a Vossa Ma-

jestade a este Conselho, que não tinha, porém, por neces-

sário (pie se procedesse contra os leigos de quem se quei-
xava êste prelado, porque suposto pecaram e fizeram mal

em favorecer e patrocinar tão maus frades, não era este

delito daqueles de que as leis mandam conhecer judi-
eialmentc, mas deixa o seu castigo para Deus, seria, porém,
conveniente que sc escrevesse ao governador da Bahia, para

que pelos meios de direito fizesse dar prontamente a ajuda

do braço secular aos prelados das religiões que o pedirem
contra os seus subditos, e que sc lhe recomende esta düi-

gència com particular atenção.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa, enquanto às mais religiões e no que respeita a do

Carmo, que neste particular se tem dado a providência
necessária.

Aos conselheiros Antônio Rodrigues da Costa e ao dou-

tor José de Freitas Serrão lhes parece também o mesmo
acrescentando que Vossa Majestade deve mandar promover
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a reforma do Carmo como está mandado, ordenando ao

bispo de Pernambuco cpie é juiz a quem está cometido o

conhecimento dela, que com efeito execute o que está dis-

posto como matéria de tanta importância, de (piem se po-
dem seguir tantos frutos para Deus e para a quietação e

sossego desta religião, vivendo os seus súditos com uma

exemplar vida nos costumes, cessando por uma vez tantos

escândalos quantos tem ocasionado a relaxação da vida de

muitos, que pela escolha do seu estado e profissão deviam

dc servir de exemplo.
Lisboa, 11 de outubro de 1709. O Conde General (ia

Armada. Serrão. Silva. Pereira. Cosia.

112. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa de Garcia

cie Ávila Pereira, em que representa a Vossa Majestade o

muito que será conveniente ao serviço dc Deus, cpie as

missões que estão nas suas terras no distrito do rio de Sao

Francisco, que estão, entregues aos religiosos de Santa te-

reza se restituam aos capuchinhos italianos, aos quais se

obriga a assistir com tudo, sem despesa alguma da Fazenda

Real, que ficava poupando a despesa de 30|000 reis cada

ano, que se dão a cada um dos ditos religiosos ue Sanla

Tereza, que assistem nas ditas missões.
Pareceu fazer presente a Vossa Majestade o que escreve

Garcia de Ávila Pereira, para que Vossa Majestade se sirva

de mandar ver as suas razões na Junta das Missões onde

esta malária pertence, e lembra a Vossa Majestade que

estes religiosos de Santa Tereza que o seu instituto e muito

diferente do da obrigação dc missionários, porque se ocupam

mais no coro e na contemplação para com Deus do que

para se comunicarem e freqüentarem as Missões, e que esta

obrigação é mui própria dos padres capuchos _ 
italianos

tendo mostrado a experiência o muito que sao "'*» P'»d

o serviço de Deus em toda a parte onde assistem empie-

gando-se neste exercício mui fervorosamente, e com grande

exemplo da sua vida, e desapego dos bens temporais,
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dos mais que havia no Brasil (exceto marianos e padres da
Companhia) recorra ao Santo Padre para os extinguir proi-
bindo-lhes não tomem mais noviços enquanto não forem
reformados, c planeados de novo como requererá em outro

papel ao que Vossa Majestade é obrigado como protetor
da religião e religiões nos seus domínios c Reino, e de o
não fazer assim lhe havia de pedir Deus conta, e alé a Sé
Apostólica lhe não deferir correrão por sua culpa tantos

pecados e escândalos e não pela de Vossa Majestade, que
como requerer e procurar satisfaz a obrigação em que Deus

pòs a Vossa Majestade, se bem que a Sé Apostólica não só
há de deferir, mas estimar muito o zelo de Vossa Majes-
tade, pois já o Santo Padre Inocêncio II, dera principio a
uma reforma geral das religições proibindo-lhcs a aceita-
cão de noviços do que tinha já resultado algum fruto em
Itália, e nesta mesma religião do Carmo se começara a

praticar uma reforma em Pernambuco, mas com pouco
fruto pelas contradições dos mesmos frades, sem embargo
de ser a dila reforma patrocinada pelo Senhor Rei Dom
Pedro, (pie Deus haja, como tudo era presente a Vossa Ma-

jestade a este Conselho, que não tinha, porém, por neees-
sário (pie se procedesse contra os leigos de quem se quei-
xava êste prelado, porque suposto pecaram e fizeram mal
em favorecer c patrocinar tão maus frades, não era este
delito daqueles de que as leis mandam conhecer judi-
cialmentc, mas deixa o seu castigo para Deus, seria, porém,
conveniente que se escrevesse ao governador da Bahia, para
que pelos meios de direito fizesse dar prontamente a ajuda
do braço secular aos prelados das religiões cpie o pedirem
contra os seus súbditos, e que se lhe recomende esta dili-

gència com particular atenção.
Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da

Coroa, enquanto às mais religiões e no que respeila a do
Carmo, que neste particular se tem dado a providência
necessária.

Aos conselheiros Antônio Rodrigues da Costa e ao dou-
tor José de Freitas Serrão lhes parece também o mesmo
acrescentando que Vossa Majestade deve mandar promover
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a reforma do Carmo como eslá mandado, ordenando ao

bispo dc Pernambuco que é juiz a quem está cometido o

conhecimento dela, que com efeito execute o que está dis-

posto como matéria de tanta importância, de quem se po-
dem seguir tantos frutos para Deus e para a quietação e

sossego desta religião, vivendo os seus súditos com uma

exemplar vida nos costumes, cessando por uma vez tantos

escândalos quantos tem ocasionado a relaxação da vida de

muitos, que pela escolha do seu eslado e profissão deviam

dc servir de exemplo.
Lisboa, 11 de outubro de 1709. 0 Conde General da

Armada. Serrão. Silva. Pereira. Costa.

142. Vendo-se neste Conselho a carta inclusa de Garcia

de Ávila Pereira, em que representa a Vossa Majestade o

muito que será conveniente ao serviço dc Deus, (pie as

missões que estão nas suas terras no distrito do rio de São

Francisco, que estão entregues aos religiosos de Santa Te-

reza se restituam aos capuchinhos italianos, aos quais se

obriga a assistir com tudo, sem despesa alguma da Fazenda

Real, que ficava poupando a despesa de 30$000 réis cada

ano, que se dão a cada um dos ditos religiosos dc Santa

Tereza, que assistem nas ditas missões.
Pareceu fazer presente a Vossa Majestade o que escreve

Garcia de Ávila Pereira, para que Vossa Majestade se sirva

de mandar ver as suas razões na Junta das Missões, onde

esta matéria pertence, e lembra a Vossa Majestade que

estes religiosos de Santa Tereza que o seu instituto e muito

diferente do da obrigação de missionários, porque se ocupam

mais no coro e na contemplação para com Deus do que

para se comunicarem e freqüentarem as Missões, e que esta

obrigação é mui própria dos padres capuchos italianos,

tendo mostrado a experiência o muito que sao ulcis paia

o serviço de Deus em toda a parte onde assistem, empre-

gando-se neste exercício mui fervorosamente, e com grande

exemplo da sua vida, e desapego dos bens temporais, e
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como se obriga o suplicante a sustentá-los à sua custa, que
isto é em grande conveniência para a Fazenda Real, pois

por êste caminho se evila a despesa que se faz nas con-

gruas, que dela recebem os religiosos de Santa Tereza.

Lisboa, 26 de outubro de 1709. O Conde de São Vicente.

Serrão. Silva. Pereira. Teles.

À margem — Como parece, e ao superior dos caprichos

mando avisar assista com os religiosos que forem necessá-

rios. Lisboa, 1(5 de novembro de 1709. Rei.

143. O governador geral do Brasil, Luiz César de Menezes,

em carta de 0 de agosto deste ano, dá conta a Vossa Majes-

tade (pie em cinco navios que da cidade do Pôrlo chegaram

àquela cidade, tivera notícia que iam mais de trezentos pas-
sageiros, c mandando logo vários oficiais de guerra a com

duzí-los para com eles reencher os dois terços da guarnição
daquela praça se acharam setenta quase inúteis e inca-

pazes, pelos mais haverem desembarcado andando as naus

ainda à vela, e muitos dos que foram à sua presença lhe
apresentaram a licença que lhes concedeu Martim de Távora,
a cujo cargo eslá o governo daquela cidade, e como não

havia embarcação que dela saísse sem levar excessivo
número de passageiros lhe parecia fazê-lo presente a Vossa
Majestade por não ser justo que ao mesmo tempo que
Vossa Majestade necessita tanto de gente para a guerra com

que se acha a deixem ir sem a menor atenção para as
conquistas.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade
o que escreve o governador da Bahia, e como esta matéria
seja tão grave de se ir despovoando o Reino de gente, sendo
ela tão necessária na conjuntura presente para acudir a sua
defensa e muita parte dela passar para às minas mdo a

ajudar as alterações que há nelas, que Vossa Majestade deve
mandar dar a providência necessária neste particular pela
parte a que toca, ordenando-se aos governadores do Estado
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rln Brasil que assim como chegar alguma àquelas capitanias

s navios que forem deste Reino, c não constar cpie vao

cm s ários ou a fazer o seu negócio que lhes assentem

o praça de qualquer idade que tenham, porque desta

nne ra 
"se 

engrossarão os terços dos soldados que lhe tal-

Ò que esta proibição durara somente no tempo da

,' en-a porque não será justo que acabada ela se tirem ao

homens o meio de poderem melhorar da sua fortuna.•zzs:^7;rJ^ts:A^A

pôr.se aos mestres que os evarem 400$ ™ '-¦ 
^q ^

não entenderá com aqueles homen que

dentemente que vão por comissários para o negoc

fazê-lo pessoalmente. q yi_
Lisboa, 8 de novembro de 1709. O Conde

cente. Senão. Silva. Pereira, Ides. Costa.

A margem - Como parece com o que .«££*»* 
°

Conde Presidente. Lisboa, 12 de novembro de 1/09.

144. O governador geral do Brasil, Luiz César dç.Menezes,

em carta"de 6 de agosto deste ano da conta a Vossa^^

jestade em como a 19 de junho entrara no 1 oi to «fl

•idade uma nau de guerra inglesa chama a NoibKh «

que era capitão Robltuellec (sic) e lhe dis era^ >a espei ar

várias embarcações que da índia haviam de^quela 
^

e depois chegara outra nau de guerra, e su «™ c0.

das que se esperavam, sendo a ultima a em 
^

mandante Jordem Sandis í*0 cabo de oda e nas

da partida entrara também uma fragata inglesa
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que ia para a índia, a que uni temporal que leve desarvo-
rara de quase Iodos os mastros, que aos ditos ingleses fizera
aquela passagem que era justo pelas circunstâncias que
pede o tempo presente e enquanto se detiveram naquele

porto trouxera rondas no mar, na forma que Vossa Majes-
tade tem ordenado, para evitar não introduzissem nos seus
navios açúcares e tabacos.

Pareceu ao Conselho fazer presente o que escreve a
Vossa Majestade o governador do Estado do Brasil nesta
sua carta.

Lisboa, 9 de novembro de 1709. O Conde de São Vi-
cente. Serrão. Silva. Pereira. Teles. Costa.

145. Ordenando-se ao juiz de fora da cidade da Bahia, in-
formasse do rendimento que tinha o ofício de distribuidor,
inquiridor e contador da vila de Jaguaripe, para se deter-
minar os direitos que deve pagar Bernardino de Sena, a
quem Vossa Majestade fêz mercê da propriedade do dito
ofício.

Responde a Vossa Majestade Pedro Fernandes Aranha
que estava servindo de juiz de fora, que informando-se com
exata diligência do que podia render êsle ofício achara
que quarenta mil réis.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade
o que informa Pedro Fernandes Aranha, que estava ser-
vindo de juiz de fora da Bahia, sobre a avaliação do ofício
de distribuidor, inquiridor c contador da vila de Jaguaripe,
para que Vossa Majestade sc sirva de a mandar remeter
onde esta matéria loca.

Lisboa, 19 de novembro de 1709. Serrão. Teles. Costa.
Silva. Pereira.

À margem — Assim o mando declarar à Junta dos três
Estados. Lisboa, 15 de novembro de 1709. Rei.
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146 Ordenando Vossa Majestade por êste Conselho ao ouvi-

,lor geral da comarca da Bahia, o doutor João Barbosa

Teixeira Maciel em carta de 23 tle maio de 1709, informasse

o mie rendia tanto tle ordenado como de emolumentos o

ofício tle escrivão do registro do tabaco em pó que se fa-

brica na Casa da Moeda daquela cidade, que havia Vossa

stade feito mercê por tempo de três anos a Custodio

Rodrigues Lima, responde a esta ordem em carta de 2 de

fnnhô de 17.0, que .irará com lodo o segredo as testemunhas

de que remeteu a carta da inquirição c dela constava nao

to dito oficio emolumentos alguns, e que somente recebia

o ordenado de oitenta mil réis por ajudo de custo, e o

Lsmo achara na informação particular que tomara no a-

dade do Salvador, Bahia de Todos os Santos.

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majes ade

„ „ue informa êste ministro sobre a avaliação deste oficio

IZ que Vossa Majestade se sirva de mandar ver os suas

nz%z:rt:z::z «o <*«-. de «.^.
Silva. Teles.

147. Por decreto de 9 de novembro do presente ano o

Vossa Majestade servido mandar declarar, que, sendo-

presente que na Rahia de Todos os Santos oram qua uo

navios de guerra, o quatro da índta oriental o tos mg se

e também outros ao Rio de Jane.ro, c que todos, ista^o

navios nos ditos portos introduziram merca,to .de Eu. opa

e da índia, tirando do Rra.il minto ouro c. co foia e

vido resolver para evitar tão considera-fJ^J^0

ordenasse aos governadores das conquistas nao ™ »"

nos portos delas navios alguns ingleses, ou de out a^q

quer nação estrangeira senão indo incorporados c... .«si

L deste Reino, e voltando com eles na forma.dos traalo

ou obrigados de alguma tempestade ou falta de manU

tos nos quais casos assistindo-se-lhes »™°Yoe 
porque

devem mandar sair sem lhes permitir comerem e ,

êste se não pode fazer sen. que os goveinaoores
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tam ou tolerem ordena Vossa Majestade que por êste Con-
selho se lhe apontem as penas que se eleve impor, aos que
não embaraçarem o dito comércio, e pelo que pertence à
proibição dos portos assim o mandava declarar à Rainha
da Grã Bretanha, e aos ministros dos mais príncipes que
navegam para aquelas partes.

E porque também se fizera a Vossa Majes lade presente
que nos ditos navios ingleses partira para Inglaterra o de-
sembargador Gregorio Pereira Fidalgo, com muitos por-
tuguêses com os seus cabedais c declarasse o Conselho se
por êle se expedira alguma licença para poder ir à Ingla-
terra e se há lei cpie proíba passar das Conquistas a Reinos
estranhos, c não há havendo se lhe consultará as penas que
entendesse se deviam impor a pessoas que das ditas con-
quistas passassem aos referidos Reinos.

E dando-se vista ao procurador da Coroa, se lhe de-
clarou (pie ao desembargador Gregorio Pereira Fidalgo da
Silveira, se lhe não concedeu licença para poder ir a In-
glaterra, nem também se tem notícia que haja esta proi-
bicão para os mais.

Respondeu cjue vislo se entender que bastava para se
impedir o comércio nos portos do Brasil com os eslrangei-
ros (pie não fossem incorporados nas nossas frotas, o co-
minar-se apenas aos governadores para incorrerem nela,
ou saibam ou não que se fêz o comércio por ser verossímil
e de presunção certa que se não pode fazer sem que eles o
saibam, parece-lhe (pie se devia cominar pena de pagarem
em três dobros os ordenados para a Fazenda ele Vossa Ma-
jestade, que os receberem ou tiverem recebido pela dila
ocupação de governadores, c que percam os bens da Coroa
que tiverem e fiquem inábeis para requerer outros ou
quaisquer mercês da Coroa, e ocupar quaisquer cargos ou
governos ao futuro.

Porém se lhe fora lícito dissera ser também necessário
impôr-se pena de confiscação aos particulares que contra-
lassem e era dez anos para Angola porque contra os go-
vernadores nunca se procedia, pois uns pela autoridade elo
lugar não davam residência, e os que a davam era sempre
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limpíssima por culpa dos ministros que lha tiravam, c

ainda cpie saíssem culpados sempre saíam absolutos, e o

mie mais era que alguns culpados nunca se livravam e sem

embargo disso queriam novos c maiores postos.
Quanto à jornada que o desembargador Gregorio Pe-

reira Fidalgo fêz da Bahia para Inglaterra fazia o Conselho

presente a Vossa Majestade se êle teve ou não licença para

a fazer e quanto aos mais que com êle fizeram a mesma

jornada levando consigo os próprios cabedais com animo

de mudarem de domicílio, dizia que por lei do ano de 1642

e alvará de 1646 e outra lei do ano de 1660 eslava proibido

com graves penas que nenhum vassalo saísse deste Reino

ra outro estranho sem licença de Vossa Majestade, as

qlu,is leis ainda que não falam nas eonqmstas devem c, ,-

preendê-las por ser a razão mesma, porem que esta

ao depois que cessaram as guerras passadas con, Gaste a

não se praticaram nem so observaram porque nac, obrtanle

elas os súditos simplices deste Remo passavam nao so paia

os outros Reinos estrangeiros, mas também para o de Cm-

tela sem licença alguma que permite o direito das gente

somente os súditos que tem bens da Coroa nac_podei

nem podiam passar sem licença porque em obrigação po a

lei dÒ Reino de servir a Vossa Majestade quaudo for ei-

vido; e da mesma sorte os vassalos mstaos »»» -

Uceuca com pena de confiscação de bens e desnaturaliza-

nento na forma da lei do ano de 1610, a qual es a em obse -

vância, e pouco havia que se praticou »»' 
j^' 

L°>'tS

Rosa, que pediu licença para se ausentar paul 1 o.na

E nesta suposição dizia que se estes casais otom 1.»

que agora se passaram do Brasil para Inglaten, em. cs

taos novos o que se deve mandar averiguar, devem se lhe

eonfiscar os bens que deixaram e a eles have-los por 
^

naturalizados, e os que eram cristãos velhos nao encone

riam em pena alguma na suposição de que as ditas to

não estavam em observância, mas podia Vo sa Majestad

se lhe parecer que é conveniente que ei» tornem o ue^du

entende que é por razão do mau exemplo manda lhes

qüestrar os bens que no Brasil ou Reino deixassem, e
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nar-lhes o desnaturalizamento e confiscação, c se se não
recolhessem em certo termo, c para que ao diante cessem
estes inconvenientes é justo (pie se publicasse lei que proi-
bisse eslas saídas das conquistas para outros Reinos sem
licença com a pena de confiscação e desnaturalizamento o
([ue é permitido a Vossa Majestade por direito e o pode e
deve fazer.

E sendo tudo visto pareceu ao Conselho representar a
Vossa Majestade (pie esta matéria é a mais grave que se
pode considerar é justo que se dê nela um remédio pron-
líssimo, para que se não vá continuando nas nossas con-
quistas um dano tão sensível (piai é o que se vai experi-
mentando c neste negócio que fizeram os ingleses na Bahia
v Rio de Janeiro, tomando-se justamente que o vão prosseguiu-
do em ruína total deste Reino e do comércio de seus vassalos,
sendo o seu fim principal introduzirem muitas fazendas cm
abundância e tirarem o seu produto em ouro c tabaco.

E porque a tolerância e dissimulação neste caso seja
de terríveis conseqüências c para a boa igualdade da jus-
tiça (pie não fiquem sem castigo quem o permitiu ou
oficiais podendo com os cargos dos seus postos e ofícios
proibi-lo, (pie Vossa Majestade deve ser servido de mandar
tirar uma exatíssima devassa na Bahia, sobre êste parti-
cular c castigar aos delinqüentes segundo merece a quali-
da.de desta culpa, e se faz presente a Vossa Majestade que
a pena que se deve impor aos particulares que não encon-
trarem êste trato de comércio com os estrangeiros é a de que
serão riscados de seus postos constando com alguma no-
toriedade que são cúmplices neste delito ainda que estejam
no princípio de seus governos, c que ficarão inábeis para
não entrarem mais no serviço de Vossa Majestade nem po-
derem ir a sua real presença nem assistirem na Corte, e
que esta mesma compreenda a todos os ministros da Fa-
zenda Real e da Alfândega e seus oficiais ou quais perderão
também as suas ocupações e porque é mui constante que
nas naus da índia nossas, que tomam os nossos portos do
Brasil se tira muita fazenda por alto em que se entende
lem o consentimento dos ministros a cujo cargo está zela-
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rem a fazenda de Vossa Majestade para que se não desen-

caminhem os seus direitos, que nisto se deve dar a provi-

dència que em qualquer lugar em eme se acharem se tomem

por perdidas, e os capitães de infantaria que se lhes melem

por guardas que fiquem logo removidos dos seus postos c

impossibilitados para Vossa Majestade se não servir mais

deles, para que o receio destes castigos faça por a todos na

maior vigilância e cuidado.
E porque as leis de que faz menção o procurador da

Coroa não estavam em uso e observância nas conquistas,

pois era lícito vir qualquer vassalo livremente para Por-

tugal, ainda que fosse para Reinos estranhos, que estas se

não podem praticar no caso presente, e principalmente na-

queles homens que sem negócio fizeram esta viagem, porem,

para o futuro se elevem guardar inviolàvelnicntc, pois nesta

cautela se podem evitar muitos prejuízos.
E porque o que se insinua deram alguns elos moradores

da Bahia em irem com os seus cabedais para Inglaterra e

para fazer emprego dos gêneros daquela monarquia c os

tornarem a levar para a Bahia, tendo-se por certo que estes

se deviam compor de ouro e tabaco, seja também mui digno

de um exemplar procedimento e castigo, e naquela praça

pode constar quem são e quantos e o seu nome, que veriti-

cando-se ele certo esta sua negociação na devassa que se

maneia tirar na Relação que Vossa Majestade deve ordenar

que toda a fazenda que levarem seja confiscada para a de

Vossa Majestade, e para que se descubra daqui em diante

os cpie fizerem esta qualidade de negócio com os estrangei-

ros, que se deve exprimir que aos que denunciarem^ deles

se lhes dará uma terça parte, e que as denunciaçoes as

poderão fazer em segredo perante o provedor da lazencia

ou da Alfândega, e quanto ao doutor Gregorio I ereira 11-

dalgo da Silveira, que a êste ministro se não concedeu esta

licença para vir por Inglaterra, mas como nao havia no

Brasil proibição para não seguir esta viagem se faz menos

culpável empreendê-la principalmente quando o zelo con

que serve a Vossa Majestade se encaminha a vir mais ae-

pressa a êste Reino a dar conta das diligências de que Vossa
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Majestade o encarregou sem esperar pelo vagar do recurso
da frota, entendendo do seu ânimo ejue não foi de servir
a Vossa Majestade, mas somente temer o perigo de vir em
uma nau mercante onde poderia ter risco a sua pessoa cm

qualquer encontro com o navio de algum pirata.
Ao Conde General da Armada Presidente lhe parece o

mesmo que ao Conselho, exceto no ejue respeita ao desem-
bargador Gregorio Pereira Fidalgo porque neste caso reco-
nhece que não fêz bem em fazer esla viagem para In-

glalerra.
Aos Conselheiros Antônio Rodrigues ela Costa e ao dou-

tor José de Freitas Serrâo lhes parece que na parle que
pertence às penas que se devem impor aos governadores
que permitirem ou dissimularem o comércio com os estran-
gciros lhes parece o mesmo que ao procurador ela Coroa,
e que lambem será muito conveniente que os portugueses e
mais vassalos desta Coroa que no Estado elo Brasil, Ma-
ranhão, Angola e índia comerciarem com as nações da
Europa incorram na pena de confiscaçâo de todos os seus
bens, metade para o denunciante e a outra metade para a
Fazenda de Vossa Majestade, porque êste será o caminho
mais eficaz de evitar êste comércio tão prejudicial à Fa-
zenda de Vossa Majestade e conservação do Reino, porque
não se podendo êle dar sem concorrerem igualmente para
êle estrangeiros e portugueses e não compreendendo as leis
e ordens ele Vossa Majestade aos vassalos das outras po-
tências, nem sendo fácil executar neles quaisquer penas
que se lhes imponham fica sendo preciso que se ponham
aos portugueses cm que é justa e fácil a execução delas, e

porque èsle comércio que proximamente se fêz na Bahia
com os oilo navios ingleses, foi de grandíssimo prejuízo
para a Fazenda de Vossa Majestade e para o negócio deste
Reino, pois não só nas fazendas que levaram os ingleses
perdeu a Fazenda ele Vossa Majestade vinte e três por cento,
epie houveram de pagar nas Alfândegas dêste Reino, mas
nas que levaram em retorno padeceu também um mui sen-
sível dano, visto sacarem ouro e tabaco dos gêneros proibi-
dos pela lei c pelo estanco, lhe parece que é sumamente
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necessário que Vossa Majestade mande tirar na Bahia uma

exatíssima devassa por um ministro de toda a inteireza, o

qual procure averiguar nela se com efeito se fêz êsle co-

mércio, como comumente se diz, se as pessoas que incumbiu

evitá-lo o permitiram ou dissimularam, ou também se o

fizeram ou por si ou por interposta pessoa, para averi-

guada judicialmente a verdade, se possa proceder contra

os culpados, tendo, porém, consideração a que esta devassa

se não deve tirar assistindo na Bahia as pessoas que estando

indiciadas desta culpa podem com a sua autoridade e

poder impedir que as testemunhas deponham com li-

herdade. . .
E quanto aos portugueses que se passaram da Bahia

para Inglaterra nos navios ingleses lhes parece que nao so

os cristãos novos estão compreendidos na lei do ano de

1610, que aponta o procurador da Coroa, mas todos os por-

luguêses em geral estão sujeitos as que são conluiadas pelas

do Senhor Rei Dom João IV porque ainda que se diga que

foram feitas para o tempo da guerra com Castela, e cessaram

depois de feita a paz; como de presente estamos em guerra

com a mesmo Coroa e milita a mesma razão da lei parece

estar em seu vigor, mas quando assim não considere sem-

pre estes vassalos cometeram uma culpa grave, que e punida

por outras leis e regimentos de Vossa Majestade porque

sendo crível e constante que levaram grossos cabedais em

ouro e tabaco para negociarem em Inglaterra, «meteram

o crime de extrair ouro e tabaco, e assim quando. \

Majestade seja servido mandar tirar a referida devassa ne a

se deve inquirir quais foram as pessoas que se embaicaram

para Inglaterra, e o que sim fizeram esta viagem, que efeitos

levaram consigo, se estes foram ouro ou tabaco en po ou

em rolo, ou oulros gêneros de outra qualidade, ^«T
comissões de algumas pessoas e quais, se foram -»«

de voltar ao Brasil em navios ingleses com o ™*°™>J£

que levaram para que averiguada a verdade se possa pio

ceder contra os culpados com o rigor das leis.

O conselheiro o doutor José de Freitas Se.uao ac cs

centa que no que toca ao desembargador Gregório Perei
18
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Fidalgo da Silveira, entende que se lhe não deve estranhar
a sua vinda por Inglaterra, pelas razões que se expõem

pelo Conselho.
Lisboa, 23 de dezembro de 1709. Conde de São Vicente.

Serrão. Teles. Dantas. Silva. Costa.

A margem — Já ordenei, por decreto de 27 de novem-
bro de 1709, se tirasse a devassa na forma que parece, c

pelo que pertence ao mais, como parece ao Conselho, ex-
ceto pelo que respeita às penas que haverão os governa-
dores, oficiais de guerra, Justiça c Fazenda, que comercia-
rem ou permitirem negócios, e os particulares que o fizerem,

porque nesta parte me conformo com o parecer elos con-
selheiros Antônio Rodrigues da Cosia e José de Freitas
Serrão, que logo que a êslc Reino cheguem navios das con-

quistas, com a notícia que a alguma delas foram estran-
seiros, fará nesta Corte uma informação das pessoas que
tiverem vindo nos dilos navios o regedor da Casa ela Supli-
cação, escrevendo os ditos das testemunhas o elesembarga-
dor dos agravos, que êle escolher, prometendo as testemu-
ribas guardar-lhes segredo e no Pôr Io o governador da
Relação da mesma cidade em a mesma forma, e constando

por esta informação o que baste para constar da culpa se
suspenderá o governador ou oficial e virá preso para este
Reino, e depois de sair da conquista se tirará devassa do
seu procedimento, dando o juiz dos cavaleiros comissão

para devassar dos que o forem.
Quanto às pessoas de qualquer qualidade que forem,

(pie das conquistas intentarem passar a reinos estranhos se
deve declarar na lei, que sendo colhidos em navios, barcos
ou lanchas cm que se entenda iam embarcar-se, serão pre-
sos e incorrerão em dez anos de elegredo para outra con-
quista, perdendo metade dos seus bens e se com efeito li-
verem ido perderão todos, serão desnaturalizados do Reino
e seus filhos varões, para nele nunca poderem haver hon-
ras, dignidaeles, e outras quaisejucr coisas eclesiásticas ou
seculares.

Lisboa, a 23 de janeiro de 1711. Rei.
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Fazenda da Relação, c de o haver suspendido
do exercício do dito lugar

89 — Carta do arcebispo do Brasil expondo a
Vossa Majestade o péssimo estado cm que se
acham as casas pertencentes à Mitra, pedindoo sítio que era do seminário para edificar a
nova sede 

90 — Carla dc Vossa Majestade ordenando dêm
côngruas aos Carmelitas Descalços quandoforem para as aldeias de Pernambuco ou
Bahia 

91 Carta de Antônio Gonçalves Garcia, sar-
gento-mor da vila de Santo Antônio do Riode Caravelas, requerendo, ouvidor em nomecios moradores da dita vila';> - Carla do Conselho sobre a ordem que DomRodrigo da Costa, governador general doBrasil, recebeu de Vossa Majestade pararequisitar gente para o Terço da cidade ... 194•>-> - Carta do Conselho referindo-se às cartas deDom Rodrigo da Costa, governador da Ba-lua, c Dom Álvaro da Silveira, governadordo Rio de Janeiro, cm que informam o modocom que a guarnição se retirou da nova co-ionia do Sacramento e do procedimento evalor dos oficiais e soldados 195

94 - Carla de Dom Rodrigo da Costa,' governa"dor general da Bahia, referindo-se à vistorianos navios para evitar extravio de ouro 196

191

193
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95 — Carla de Dom Rodrigo da Costa, governa-
dor da Bahia, a Vossa Majestade dizendo que
cumprindo suas ordens enviara duas naus
para a índia; refere-se também à devassa
cpie instaurou elo naufrágio da nau Santa Es-
colástica  198

96 — Carta tle Cristóvão Alvares tia Palma, sar-
gento-mor, a Vossa Majestade queixando-se
do procedimento que com êle leve o governa-
dor do Brasil, prendendo-o sem o ouvir, di-
zendo transgredira a lei tpie proíbe ir às mi-
nas sem licença  199

97 — Carta tio chanceler ela Relação da Bahia, in-
formando a Vossa Majestade epie as dizimas
ela chancelaria desta citladc rendem pouco . . 200

98 — Carta do Conselho referindo-se ao arbítrio
que o provedor-mor Francisco Lamberto deu
para haver na Bahia uma galé que sirva para
combater os corsários que andam naquelas
costas  201

99 — Carta de João de Souza, chanceler ela Bela-
ção ela Bahia, informando a Vossa Majestade
que continuam a vender carne fora dos açou-
gues e a quatro vinténs mais do que o preço
taxatlo  203

100 — Carta do Conselho referindo-se à ordem para
extinguir o terço de auxiliares da Bahia,
restituindo a gente que nele serve aos regi-
mentos das ordenanças a que pertenciam ... 204

101 _ Carta do Conselho mandando extinguir as
minas de salitre porque seu rendimento não
compensa as despesas que a Fazenda Real
tem feito 

102 — Carta ele João de Souza, chanceler da Rela-
ção da Bahia, a Vossa Majestade sobre se
evitar que as sumacas levem ouro para a
Costa da Mina para resgatarem escravos ...

205

206
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103 — Carla do Conselho referindo-se à ordem de
Vossa Majestade que proíbe que as embar-
cações vão para a Costa da Mina sem licença. 207

104 — Carta do Conselho referindo-se à ordem de
Vossa Majestade em que manda cobrar a
contribuição aplicada aos socorros da nova
colônia  210

105 Carla de Luiz da Costa de Faria, provedor-
mor da Fazenda Real da Bahia sobre uma
nau que se mandou fazer nos Ilhéus  210

100 — Carla dos oficiais da Câmara da Bahia in-
formando a Vossa Majestade sobre o procedi-
mento de Dom Rodrigo da Costa quando go-
vernou a capitania  211

107 Carta de Vossa Majestade aumentando a
congrua dos missionários das aldeias do
sertão da Bahia  212

108 Carta do Conselho referindo-se à resolução
de Vossa Majestade tocante à defensa das
conquistas, principalmente da Bahia  213

100 Carta do Conselho referindo-se ao Alvará de
Vossa Majestade em que ordena que dos ne-
gos (pie vierem de Angola se tire todos os
anos 200 para os paulistas  211

110 - Carta do arcebispo da Bahia a Vossa Majes-
tade queixando-se do ouvidor da comarca Mi-
guel Manso Preto perturbar o eclesiástico
porque tem posse 215

111 - Carta do arcebispo da Bahia pedindo a Vossa
Majestade para nomear chanceler na Relação
eclesiástica 217

112 - Carla do arcebispo da Bahia a Vossa Majes-
tade sobre as dificuldades que tem encon-
trado para edificar residência para os arce-
bispos 

113 - Carta de Luiz da Costa e Faria, provedor-morda Fazenda Real do Brasil, informando a

21 /



— 283 —

Vossa Majestade que o contraio dos dízimos
da Bahia e suas anexas foi arrematado por
duzentos mil cruzados 

114 Carta do Conselho referindo-se às cartas de
Luiz César de Menezes, governador c capitão
general do Brasil e Luiz da Costa e Faria,
provedor da Fazenda Real, informando Vossa
Majestade das causas porque teve que arren-
dar as dízimas da chancelaria da Relação ..

115 Carla de Luiz César de Menezes, governador
e capitão general do Brasil, sobre o assassi-
nato de Manuel de Almeida, que serviu de
juiz ordinário na vila do Camamú 

116 — Carta do Conselho referindo-se à provisão
em que Vossa Majestade dá licença para o
arcebispo da Bahia edificar casa para mo-
radia dos arcebispos 

117 Carla do Conselho respondendo à consulta
sobre o tempo de serviço que se deve contar
para José da Costa Corrêa receber o ordenado
e propinas de desembargador da Relação ..

118 Carla do Conselho sobre a ordem que Vossa
Majestade deu ao marquês das Minas, sendo
governador do Brasil, para fazer regimento
de todos os ofícios, taxando os seus eniolu-
nientos conforme o estado e situação finan-
ceira da terra 

119 — Carta de Gregório Pereira Fidalgo da Sil-
veira pedindo a Vossa Majestade prorroga-
ção do tempo que tem para instaurar devassa
sobre o procedimento de Miguel Manso Preto,
servindo o lugar de ouvidor e provedor da
comarca cia Bahia 

120 Carta de Vossa Majestade sobre os emolu-
mentos que os oficiais da Fazenda e Câmara
da cidade da Bahia devem receber com seus
ofícios 

218
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220

222
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230
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121 — Carta dos oficiais da Câmara de Angola pe-
dindo a Vossa Majestade lhes mande oficiais
dc serralheiro  233

122 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
e capitão general do Brasil, informando a
Vossa Majestade da chegada de frei João da
Assunção, franciscano, que veio para ensinar
a cultura da canela  234

128 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
e capitão general do Brasil, informando a
Vossa Majestade que a planta da fortificação
do morro da marinha de S. Paulo estava
errada e que mandara fazer outra pelo enge-
nheiro Gregorio Gomes  236

124 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
c capitão general do Brasil, informando a
Vossa Majestade a chegada da nau da índia
São Caetano  23b

125 — Carla do Conselho referindo-se à discussão
entre o arcebispo da Bahia e o bispo do Rio
de Janeiro, sôbre os distritos que pertencem
a um c outro bispado  238

120 Carta de Francisco Lopes Vilas Boas, tenente
geral da artilharia da Bahia, informando a
Vossa Majestade do estado em que está a arti-
lharia e fortificação da praça  240

127 — Carta do Conselho referindo-se à carta de
Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque,
secretário do governo do Brasil, expondo a
Vossa Majestade a razão que teve para se
demitir 241

128 — Carla dc Antônio Coelho Guerreiro, capitão
de mar e guerra da nau São Pedro Gonçalves,
informando a Vossa Majestade que a nau
precisa de conserto e mantimentos para con-
continuar viagem 211

129 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
da Bahia, expondo a Vossa Majestade as ra-
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zões porque o desembargador da Relação
Carlos de Azevedo Leite retirou-se para o
Reino, sem licença  242

130 — Carta de Gregorio Pereira Fidalgo da Sil-
veira, sindicante da Relação da Bahia, infor-
mando a Vossa Majestade que ainda não
pode acabar a sindicância sôbre o procedi-
mento do ouvidor Miguel Manso Preto, pe-
dindo prazo maior  241

131 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
e capitão general do Brasil, informando a
Vossa Majestade do procedimento que tive-
ram os moradores da Vila Nova do Rio de
S. Francisco, que ordenara ao ouvidor que
instaurasse devassa  215

132 — Carta do Conselho sôbre devassa que se ins-
taurou do procedimento de certas pessoas
que entraram no convento das freiras de
Santa Clara da cidade da Bahia  245

133 — Carta de Manuel de Azevedo Soares, prove-
dor-mor da Fazenda da Bahia, informando a
Vossa Majestade que não enviou o açúcar por
não ter condução  247

134 _ Carta de Gomes Ramos Pereira queixando-se
a Vossa Majestade do assassinato de seu ir-
mão Manuel Botelho de Sampaio  247

135 — Carta dos oficiais da Câmara da Bahia infor-
mando Vossa Magestade o prejuízo que re-
sulta ao povo dos negros e mulatas andarem
vestidos com luxo  248

136 — Carta do Conselho referindo-se à resolução
de Vossa Majestade, posta à margem da con-
sulta, sôbre o procedimento das pessoas cpie
entraram no convento de Santa Clara da
Bahia  249

137 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
da Bahia, a Vossa Majestade sôbre o orde-
nado dos ministros eclesiásticos  24iJ
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138 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
da Bahia, informando Vossa Majestade da
chegada de frei João da Assunção írancis-
cano, que veio do Reino para ensinar a cul-
tura da canela  250

139 — Carta do Conselho referindo-se à consulta
da Mesa da Consciência e Ordens sobre a de-
vassa que se instaurou de uma morte  252

140 — Carta de Luiz César de Menezes, governa-
dor do Brasil, informando Vossa Majestade
do procedimento que teve o presidente pro-
vincial do Carmo com o escrivão Simão
da Costa, indo levar uma petição oficial;
refere-se também à reforma das ordens reli-
giosas no Brasil  253

141 — Carta do provincial da ordem de Nossa Se-
nhora do Carmo da Bahia informando a
Vossa Majestade que dois religiosos que esta-
vam presos foram libertos por padres ami-
gos; pedindo a Vossa Majestade reforma das
ordens religiosas e que mande abrir inquérito
desta evasão  255

112 — Carta de Garcia de Ávila Pereira, a Vossa
Majestade representando a conveniência de
que se restitua as missões do rio de S. Fran-
cisco, que estão com os religiosos de Santa
Tereza aos capuchinhos italianos  257

143 — Carta do Conselho referindo-se à carta de
Luiz César de Menezes, governador do Brasil,
que informa a Vossa Majestade a falta que há
de gente para guarnecer a praça porque os
que vêm do Reino morrem na viagem; pro-
pondo a requisição de todos os homens li-
vres para servirem às armas  258

144 — Carta de Luiz César de Menezes, governador
do Brasil, informando a Vossa Majestade que
entraram no porto da Bahia naus inglesas
que iam para a índia  260
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145 — Carta elo Conselho sobre o rendimento do
ofício ele distribuidor, inquiridor, e contador
ela vila de Jaguaripe  260

146 — Carta elo Conselho por ordem de Vossa Majes-
tade a João Barbosa Teixeira Maciel, ouvidor
geral da Bahia, pedindo informe quanto rende
de ordenado como de emolumentos o ofício
de escrivão do registro elo tabaco em pó .... 260

147 — Carta do Conselho referindo-se à caria de
Vossa Majestade em que diz saber que na
Bahia estiveram quatro navios de guerra e
quatro ela índia oriental, todos ingleses, e
que venderam mercadorias de Europa e ín-
dia, levando muito ouro e tabaco, ordenando
aos governadores das conquistas que não ad-
mitissem nos seus portos o comércio com
navios estrangeiros; refere-se também à saída
de famílias para o estrangeiro, levando seus
cabedais, sem licença; regulamenta a emigra-
ção de famílias para o estrangeiro, princi-
palmente os cristãos novos  261
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Nossa Senhora ão Desterro, ilha, 156.
Nossa Senhora dos Prazeres, nau, 83.

Nossa Senhora ão Livramento e S. José,
nau, 51.

Nossa Senlwra Madre de Deus, nau,
50, 51.

Nossa Senhora de Nazaré e Lírio
Branco, navio, 177.

Oliveira, Antônio Alves de, 51.
Oliveira, João Fernandes, 87.
Oliveira, José Sebastião de Saldanha.

de, 144.
Orla, Enrique Garcia de, 74.
Osório, Tomás Luiz, 23.
Palma, Cristóvão Álvares da, 199.
Pará, capitania, 90, 100.
Paraibuna, 62, 63, 64.
Parati, vila, 122, 123, 124.
Pardinho, Rafael Pires, 6, 8, 10, 11, 13,

17, 19, 24, 26.
Peixoto, Silvestre, 246.
Pelegrim, escuna, 169.
Pereira, Francisco Antônio, 196, 197,

200, 201, 203-211, 213-220, 222,
223, 226, 229, 230, 233, 234, 236-
245, 247-250, 253, 255, 257-260.
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Pereira, Garcia de Ávila, 257.

Pereira, Gomes Ramos, 247.
Pereira, Gonçalves Cordeiro, 22.

Pereira, João Batista Vaz, 85, 80, 88,

91, 90, 98, 102, 105, 107, 109.
Pereira, José Mascarenhas Pacheco, 83,

8-1, 85.
Pereira, Manuel Rodrigues, 272.
Pernagua, mina de, 02, 03, 04, 05.
Pernambuco, 29, 51, 53, 54, 171, 191,

225, 231, 210, 252.
Piedade, Antônio da, 253.
Pimentel, Gregório de Morais de Cas-

tro, 115.
Pimentel, Manuel, 230.
Pinto, Alexandre da Costa, 234, 237
Pinto, Manuel do Rosário, 207.
Porto, cidade, 258.
Porto Alegre, vila, 103, 104.
Porto, Manuel Gonçalves, 211.
Portugal, país, 243.
Portugal, Fernando José de, 159.
Praia Vermelha, fortaleza, 31.
Preto, Gregório Manso, 244.
Preto, Miguel Manso, 215, 230.
Ramos, Bento Coelho, 87.

Ramos, Domingos Gonçalves, 178.

Rangel, conselheiro do Conselho Ultra-
marino, 13, 17, 24, 20, 27, 29, 30,

31, 30, 37, 40, 42, 44, 47, 48, 49,

50, 52, 54, 55 59, 01, 02, 03, 05,

06, 09, 72, 74, 79, 82 S0.

Real Fazenda ver Fazenda Real.

Rego, Simão da Costa, 253.

Ribeiro, Antônio Gomes, 154.

Ribeiro Antônio Rodrigues, 230.

Ribeiro, José, 78.
Eio da Praia, 121, 122, 125.
Rio de Janeiro, 21, 22, 20, 27, 29, 30,

39, 42, 43, 47-50, 53, 58, 01, 02,

03, 08, 09, 70, 70, 80, 83, 93, 94,

97, 133, 142, 144, 148, 151, 152,

157, 158, 100-109, 171, 172, 180,

185, 195, 214, 218, 220, 230, 239,

240, 248, 201, 204.

Rio Grande de S. Pedro, vila, 59, 00,
05, 60, 71, 73, 75, 77, 79, 115, 134,
150, 101, 102, 103, 229.

Rocha, Francisco Luiz Alves da, 118.
Rodrigues, Francisco Batista, 165, 100,

107.
Rosa, Duarte Lopes, 203.
Rosa, Lourenço da, 280.
Sá, Bernardino Luiz Antônio de, 9.

Sá, João Guedes de, 182.
Sá, Manuel de Souza de, 198.
Sabará, vila, 20, 27.
Sabará, mina de, 7, 20.
Sampaio, Manuel Botelho de, 247.

Samuel, escuna, 171, 172.
Santa Catarina, ilha, 150, 157, 158.

Santa Escolástica, nau, 198.
Santa Tcreza, nau, 45.
Santo Antônio do Rio das Caravelas,

vila, 193.
Santo Antônio dos Coqueiros, fragata,

177.
Santos, Luiz de Barros, 177.

Santos, vila, 69.
São Caetano, nau, 234, 230, 250.

São Francisco, rio, 257.
São João ãa Barra, vila, 175.

São Paulo, minas de, 02, 03, 04, 09,

82, 230.
São Pedro Gonçalves, nau, 237, 242.

São Salvador, vila, Espírito Santo, 6.

São Sebastião, nau, 71.
São Sebastião, vila, Espírito Santo, 0.

São Vicente, capitania, 229.
Sarmento, Inácio de Morais, 182, 225.

Sandis, Jorden, 259.
Sergipe Del-Rei, capitania, 09, 245.

Serra, Bernardino de, 200.
Serrão, José de Freitas, 178, 179, 180,

182.187, 191, 193, 190, 198, 200,

201, 210, 211, 213-210.
Serrão, Miguel Carlos, ?22, 230, 234.

235, 230, 238, 239, 243, 244, 245,

247, 248, 249, 250, 252, 253, 250,

200, 200, 207, 208.
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Serro dn Frio, lJ, 12, 87.
Silva, Alexandre de Paria e, 62, 61.
Silva, Lento José da, 131, 136, 142.
Silva, Francisco Alves da, 159, 16S,

174.
Silva, Francisco Pereira da, 178, 179.

180, 182-186, 188, .191. 193, 196.
197, 203-207, 2(19, 210, 211, 213-
220, 222, 223, 226, 229, 230, 233-
236, 238-245, 247-250.

Silva, João José da Costa da, 105.
Silva, João Teles da, 233, 234, 235, 236,

238-250, 252, 255, 257-261, 268.
Silva, José Lento da, 133.
Silva, José Teles da, 109, 113, 116, 120,

144, 155, 158.
Silva, José Xavier da Cunha de Eça

Teles de Menezes Carvalho e, 11'!.
116, 120, 161, 161, 174.

Silva, Lucas Seabra da, 109.

Silva, Luiz Diogo Lobo da, 88, 111, 96.
Silva, Luiz Tinoco da, 174.
Silva, Manuel de Menezes e, 83.
Silva, Manuel Nunes Teixeira Emi-

quês da, 92.
Silva, Pedro Duarte da, 1-19,
Silveira, Álvaro da, governador do Rio

de Janeiro, 195.
Silveira, Gregório Pereira Fidalgo da,

178, 179, 180, 182-186, 188, 191,
191, 193, 195-198, 203-231, 213-217,
219, 220, 222, 223, 226, 230, 241,
244.

Soares, Manuel de Azevedo, 247.
Soledade, Aleixo, frei, 255.
Sovto Maior, Manuel Antônio da Cunha,

37, 39, 48, 49, 50, 52, 54, 55. 59.

Souza, João de, 203, 206, 247.
Souza, José de, 280.
Souza, Luiz Pinto de, J35.
Souza, Salvador, 32.
Staples, Sannet, 168, .17.1.
Slcjatt, Carlos Leonardo, 16-8, 171.
Tábua Nora, nau, 15.
¦Tavares, conselheiro tio Conselho Ultra

marina, 37, 39, 41, Í7-52, 55, 59-63,.
Qõ, 66, 69.

Tavares, Eleutério, 121.
Tavares, João Soares, 11.
Tavora, Martim de, 258, 259.
Teixeira, João Barbosa Maciel, 244.
Toar, Inácio da Cunha de, 17.
Torres, Antônio, 76.
Tristão, fragata, 144.
'Ulhoa, Antônio Lopes, 188,
Valente, Antônio José, 151.
Vasconcelos, Antônio da Fonseca o, 83.
Vasconcelos, José Leandro de Gusmão

e, 87.
Valsam, João, 17.1 .
Veiga, Manuel Francisco da Silva e

86.
Veiga, Sebastião Xavier da, 13!.
Veloso, Antônio de .Almeida, 20.1.
Viamão, vil;:, 05, 67.
Vieira, João Marcos, .124.
Fila Boa de Goiás ver Goiás.
Vila Nova do Rio de S. Francisco, 245..
Vila Real do Sabará ver Sabará.
Vila Rica, 1.1, 48.
Vilas Boas, Francisco Lopes, 240, 255.
Vilas Boas, João Carnoto, 189.
Villeganhon, ilha, 43.
Xavante, índios, 98. 99.


