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INTRODUCÇÃO

Entre os milhares de documentos officiaes que foram incorporados á

Bibliotheca Nacional de Lisboa e desde 1901 alli constituem uma secção

á parte sob a- denominação de Arcliivo de Marinha e Ultramar é conside-

ravel o numero dos que são relativos ao Brasil, muitos dos quaes de grande
importancia para o estudo da nossa historia.

Não só os papeis do Conselho Ultramarino, extincto em 1883, e os do
Archivo de Marinha, mas também muitos outros documentos, concer-

nentes ás colonias portuguezas, foram recolhidos á nova secção da Biblio-

tlieca Nacional de Lisboa.

Avultado como é o numero dos manuscriptos avulsos assim reunidos,

a sua inventariacão vae exigir dilatado tempo. Certo embora de que por
mais persistentes que forem os seus esforços não poderá ver concluída a

ardua empreza, tomou-a a seu cargo o Sr. Dr. Eduardo de Castro e Al-

meida, Io conservador daquella Bibliotheca e director da referida secção,

começando-a pelos documentos referentes á Madeira e Porto Santo, dos

quaes publicou o "Inventario" 
nos annos de 1907 a 1909.

Dada a preferencia, na continuação do trabalho, á parte relativa ás

ilhas e ás colonias portuguezas actuaes, só muito tarde poderia vir a ser

inventariada a parte que diz respeito ao Brasil.

A Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro foi dado acceitar, com

auctorisação do Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, quando Ministro da

Justiça e Negocios Interiores, a proposta do Sr. Dr. Eduardo de Castro e



VI

Almeida para se encarregar da organisação do inventario dos documentos

relativos ao Brasil, segundo o plano por elle adoptado no seu trabalho

concernente á Madeira e Porto Santo, isto é, ordenal-os .geograpliica e chro-

nologicamente, extractar os trechos que, segundo o seu critério, offereçam

maior interesse historico ou mesmo transcrever integralmente os do-

cumentos e accrescentar a cada volume tres Índices alphabeticos, um

dos quaes de nomes, outro remissivo por appellidos e o ultimo confoyme

os assumptos.

E' assim que por pessoa competente vae sendo organisado para a Bi-

bliothec-a Nacional do Rio de Janeiro, que agora começa a publical-o, o

inventario de tudo quanto diz respeito ao nosso paiz na numerosissima

collecção de manuscriptos avulsos do Archivo de Marinha e Ultramar.

A parte brasileira comprehende as capitanias da Bahia, Ceará, Goyaz,

Maranhão, Matto Grosso, Minas Geraes, Pará, Parahyba, Pernambuco,

Piauhy, Rio de Janeiro, Rio Negro, S. Paulo e S. Pedro do Rio Grande do

Sul e vae de 1750 a 1822, sendo relativamente poucos os papeis anteriores

áquella data.

Enriquecem o primeiro volume do 
"Inventario" agora publicado

(Bahia. 1613-1762) numerosos extractos e transcripções que dão a medida

da importancia dos documentos cuja existência se torna conhecida.

M. C.
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INVENTÁRIO

DOS

DOCUMENTOS RELATIVOS AO BRASIL

EXISTENTES

NO

Archivo de Marinha e Ultramar de Lisboa

BAHIA

Auto lavrado pelo Escrivão da Corôa e Fazenda na Relação do Brazil,

Antonio da Motta Lucena, por ordem do Desembargador Affonso

Garcia Tinoco, Juiz dos feitos da Fazenda Real e em cumprimento

das provisões regias que mandavam proceder á cobrança e arreca-

dação das dividas do imposto de i % sobre os contratos dos dizimos,

cujo^rodutto era destinado a obras pias.
Bahia, 8 de julho de 1613. i

Representação de Manuel do Rego Siqueira, como procurador dos Offi-

ciaesda Camara da Cidade de S. Salvador, Bahia de todos os Santos,

queixando-se dos prejuízos causados pela guerra com os hespanhoes

e sollicitando diversas providencias regias, entre ellas a isenção de

impostos durante i annos. S. d (1626).
Tem annexos 3 documentos, entre os quaes se acha a informação

do Desembargador Antonio das Povoas.

«Dizem os Officiaes da Camara da Cidade de S. Salvador, Bahia de todos

os Santos do estado do Brazil que os moradores daquella Capitania, em todo o

seu districto, padecem grandes misérias causadas das muitas mortes dos negros

que os annos atraz ouve, de maneira que por sua falta não mohião os engenhos

e as çafras passadas o não fizerão por causa das guerras e de os inimigos_pôrem

o foguo aos cannaviaes, nas quaes guerras os dittos moradores consumirão tudo

o que de seu tinhão e hoje estão mui pobres e necessitados, de tal maneira que
á muitos annos se não poderão restaurar de suas perdas, pelo que movidos elles

de tão grandes necessidades e perdas que a todos abrangeo, assi pobres, como

ricos, e por essa cauza padecem muitas misérias, fazem a V. M. como a seu

Rei e Senhor, em seu nome e de todos aquelles povos por commum consenti-

mento de todos, os apontamentos seguintes, em que pedem a V. M. lhes conceda

as cousas nelles declaradas e receberão mercê.
—Que V. M. mande passar provisão para que o Governador do Rio de Ja-

neiro faça vir para esta Capitania todos os índios dos quintos dos que ora des-

cerão do certão de S. Paulo e se faça por ajuntar nas ditas capitanias gentio

para se fazerem duas aldéas e se mandem buscar em dous navios á custa da

imposição dos vinhos.
—E assi mesmo se lhe conceda que á custa da mesma imposição se mandem

navios aos portos a descer aentio de paz até mil almas, porque por falta delle

se vai cada vez mais empobrecendo esta Capitania, nem o tem que a ajude a

defender.

I
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—Que mande V. M. passar provisão para que o Governador dé licença para
sehir ao certão descer gentio donde o ouver e para isso dé poderes a lingoas e
ao Padre Provincial da Companhia da parte de V. M.

—Que dê V. M. licença para se acrescentar dous vinténs em cada pataca para
que assi se não leve deste estado o dinheiro, que he cauza de abatjr muito os

preços dos fructos da terra.
—Que V. M, nos conceda licença para fazer gengivre em conserva emandal-o

a esse reino.
—Que V. M. conceda licença para que neste estado se batão até 5o mil cru-

zados de moedas de cobre e outros tantos de vinténs e dous vinténs, porque sáo
mui necessários para o commercio e uso da terra.

—Que V. M. nos mande passar provisão para que neste estado se não cosão
meles brancos, nem se despachem.

—Que V. M. lhes faça mercê aos moradores daquella Cidade e seu districto

que não paguem direito de seus fructos nestes primeiros dous annos visto per-
derem a meia çafra dos assucares do anno de 623 e toda a de 624 e muita parte
da de 025 e visto terem a metade da cazaria daquella Cidade derribada e as que
em pé íicarão os soldados espanhoes lhe não deixarão porta nem fechadura e
ouve saque geral dado pellos ditos espanhoes e íicarão todos os moradores da
dita Cidade desbaratados de todos seus bens e avendo mister muita fazenda para
reedificar suas cazas e moveis de seu uzo : pelo que pedem a V. M. ponha os
olhos nesta petição e apontamentos, considerando o miserável estado em que
está aquella Capitania e seus moradores concedendo-lhes o que nesta lhe pedem».

2—5

Carta regia nomeando Desembargador da Relação da Bahia, por espaço

de 6 annos, o Bacharel Manuel Carneiro Ramos, ex-Ouvidor Geral

da Ilha de Santiago de Cabo Verde.

Lisboa, i3 de dezembro de i6?2. Em pergaminho. 6

Carta do Conde de Sabugosa, remettendo a D. João V. os documentos se-

guintes.
Bahia, 29 de maio de 1784. 7

Carta do Coronel Francisco Alvares Camello, morador nos Campos da

Comarca de Alagoas, para o Capitão Bernardo Vieira de Mello, mo-

rador no Engenho da Pindoba, freguezia de Igojuca, relatando uns

acontecimentos extraordinários e de pura phiintasia, que Manuel

Lopes Cabral, morador na Serra Limpa, dizia terem sido observados

por suas filhas. S. d (1734).
Tem annexa a declaração feita por M. Lopes Cabral e escripta

pelo Alferes Manuel de Abreu Lima. 8—9

Carta do Provedor da Fazenda Luiz Lopes Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, em que se refere ás grandes difficuldades que
encontra para evitar as fraudes nos despachos da Alfandega e á

escassa produção dos assucares e tabaco naquelle anno.

Bahia, 19 de agosto de 1737. to

Officio de Domingos da Costa de Almeida, remettendo ao Provedor e

Officiaes da Casada índia e Mina, a relação dos direitos cobrados na

Alfandega da Bahia e pertencentes á Casa da índia, a relação das

pessoas que estavam em divida d'esses direitos e dois conhecimentos

de remessas de dinheiro.

Bahia, 3i de dezembro de 1740. Tem annexos 4 documentos.

11 — 15

Officio de Domingos da Costa de Almeida, remettendo á Casa da índia e

Mina, uma nota ácerca do movimento de lettras, na Alfandega.

Bahia, 6 de janeiro de 1741. Tem annexo um documento. 16—17
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Officio do Provedor da Fazenda, Luiz Lopes Pegado Serpa, participando
ter a Náu da índia carregado tabaco, assucar e sola, com destino a
Lisboa, e remettendo vários documentos relativos ás cargas de diffe-
rentes navios.

Bahia, 5 de janeiro de 1741. Tem annexo um documento, além
dos 2 seguintes. 1g lg

Relação dos escravos, que desembarcaram da Náu N. S.a da Conceição,
vinda do Estado da índia a este porto da Bahia e nella derão fiança
seus donos aos direitos que hão de pagar na Casa da índia da Cidade
de Lisboa (a) João Dias da Gosta. (Annexo ao n.° 18,) 20

Traslado do termo da chegada da Náu M. S.ã da Conceicão ao porto da
Cidade de S. Salvador da Bahia, sob o commando do Capitão de
mai e guerra, José Theodoro de Carvalho, no dia o de junho de
1740. (Annexo ao n.° ,i8.) 2I

Carta do Vice-Rei do Brazil, André de Mello e Castro, para Diogo de
Mendonça Corte Real, em que se retere aos acontecimentos políticos
da Europa e á passagem pelo Brazil de uma esquadra ingleza e outra
hespanhola, compostas cada uma d'ellas de sete náus.

Bahia. 10 de junho de 1741. 22

Carta do Provedor da Fazenda, Luiz Lopes Pegado Serpa, para Diogo de
Mendonça Côrte Real, participando a chegada á Bahia em 8 de abril,
da Náu N. S.a da Victoria, conduzindo a bordo o Conde de Sandomil
e em 10 de jun|io, a Náu N. S." da Esperança, sob o commando do
Capitão de mar e guerra Hilário Gomes MoVeira.

Bahia, i3 de setembro de 1742. 23

Officio do Provedor rda Fazenda, Luiz Lopes Pegado Serpa, participando
ao Provedor Casa da índia a chegada das embarcações a que se
refere a carta anteriaf1, as reparações de que careciam e pedindo
instrucções para a execução de diversos serviços, etc.

Bahia, 19 de setembro de 1742. Tem annexas 2 relações e o
doe. seguinte. ' 24—26

,
Termo da chegada da Náu da índia Nossa Senhora da Victoria, de que era

Commandante o Capitão de mar e guerra, Antonio Carlos Pereira
de Sousa.

Bahia, 10 de abril de 1742. (Annexo ao n.° 24). 27

Carta do Vice-Rei, André de Mello e Castro, sobre fardamentos militares,

queixando-se da má confecção da ultima remessa, que recebera de
Lisboa e fazendo varias considerações sobre o assumpto.

Bahia, 8 de novembro de 1742. 28

Mappa das Guardas de Cavallaria apostadas da banda do Sul e Norte, (a)
Coronel de Dragues, Diogo Osorio Cardoso. 7 de setembro de 1742.
(Annexo ao n.° 28). 2g

Carta do Provedor da Fazenda, Luiz Lopes Pegado Serpa, para Diogo de
Mendonça^ Côrte Real, referindo-se entre outros assumptos, sem
importancia, aos serviços prestados pelo Patrão Mór do porto.

Bahia, 26 de novembro de 1742. 30
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Officio de Domingos da Costa de Almeida, para o Provedor da Casa da

índia e Mina, acerca da transferencia para Lisboa das importâncias

cohradas na Alfandega.

Bahia, 4 de dezembro de 1742. Tem annexos 2 documentos.

3i—33

Carta do Provedor da Fazenda, Luiz Lopes Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, acerca dos serviços da Alfandega, queixando-

se da infedilidade de alguns funccionarios e participando a chegada

á Bahia da Náu da índia N. S.a da Conceição, commandada pelo

Capitão de mar e guerra Francisco Pinheiro dos Santos e djt Náu

ultimamente construída nos estaleiros d'aquella cidade, sob o com-

mando do Capitão de mar e guerra Antonio de Brito Freire.

Bahia, 23 de junho de 1743. ^4

Carta de Antonio de Brito Freire, Capitão da Náu S. Francisco Xavier,

para Francisco Pinheiro dos Santos, Capitão de Náu N. S.^da Con-

ceição, sobre um incidente da viagem,'que ambas a's embarcações

faziam, acompanhando-se, da índia para Lisboa. Fragata S. Fraii-

cisco Xavier, 1 de fevereiro de 1743. (Annexo ao n. 35). 35

Carta de Francisco Pinheiro dos Santos, Capitão da Náu N. S.a da Con-

ceição, para Diogo de Mendonça Côrte Real, narrando a tormentosa

viagem que tivera desde Gôa e as dificuldades com que luctára, por

se achar muito reduzida a tripulação, pois tinha havido muitas doen-

ças e mortes a hordo da Náu, depois da sua partida de Lisboa.

Bahia, 24 de junho de 1743. Tem annejcos os seguintes do-

cumentos. 36

Relação dos casos mais notáveis e dignos de que devo dar conta a S. R.Ma-

gestade, succedidos no discurso da viagem que de Lisboa fiz aos 29

de abril de 1742, embarcado em a Náu N. S.a da Conceição, com-

mandando-a, como também a Náu S". Joam e S. Peip-o, com o soe-

corro que o mesmo Senhor foi servido mandar no referido anno ao

Estado da índia. (Francisco Pinheiro dos Santos). S. d. (Annexo ao

n. 35). 37

4

Regimento dado pelos Governadores do Estado da índia ao Capitão da Náu

N. S.a da Conceição, Francisco Pinheiro dos Santos, para por elle

se regular na sua viagem de regresso a Lisboa. Gôa, 1 de fevereiro

de 1743. (Annexo ao n. 35).

E' assignado pelo Bispo Governador, D. Francisco de Vascon-

cellos, D. Lui% Caetano de Almeida e Lui\ Affonso Dantas. 38

Carta do Provedor da Fazenda, Luiz Lopes Pegado S*érpa, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, informando acerca dos serviços d;; Alfan-

dega, das cargas dos navios, e da partida para o Reino de João Ma-

chado Ribeiro, administrador do contrato dys dizimos.

Bahia, 29 de setembro de 1743. 39

Traslado da procuração de Joaquim Ribeiro da Costa, constituindo vários

advogados e procuradores para a cobrfTnça de suas dividas.

Villa deN. S.a do Rosário da Cachoeira, 24 de outubro de 1743.

40
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Procuração de Manuel José de Carvalho residente na Bahia, constituindo

diversos advogados e procuradores para a cobrança de dividas e

outros actos de administração.

Bahia, 9 de novembro de 174o. 41

Officio do Provedor da Fazenda, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

participando ao Provedor da casa da índia ter chegado á Bahia a Náu

N. S.a da Piedade, sob o commando do Capitão D. José de Mello

Manuel.

Bahia, 24 de junho de 1744. 42

Traslado do termo da chegada da Náu da índia Nossa,Senhora da Piedade

ao porto da cidade de S. Salvador da Bahia de todos os Santos, sendo

seu commandante o Capitão de mar e guerra, D. José de Mello Ma-

nuel.

Bahia, 3i de maio de 1744. (Annexo ao n. 42). 43

Officio do Provedor da Fazenda, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

remettendo o termo da diligencia a que procedera para averiguar

as causas que motivavam o atrazo da chegada á Bahia, da Náu

S. Pedro e S. João, sob o commando do Capitão Fernando Coelho

de Mello.

Bahia, 24 de junho de 1744. 44—45

Procuração judicial de Henrique de Sousa de Carvalho, constituindo

vários procuradores.
Bahia, 4 de fevereiro de 1745. 46

Requerimento de Plácido Fernandes Maciel, pedindo o andamento de uma

execução que contra elle movia João Telles de Menezes. S. d. (1745).'Tem 
annexos 2 documentos. 47—49

Carta de Luiz Cardoso e Silva, para Plácido Fernandes Maciel, ácerca .de

uma remessa de livros, para venda, do Dr. Luiz do Souto Tellés,

de Lisboa, cuja relação insere.

Bahia, 19 çje julho de 1746. Tem annexo um documento. 5o—5i

Procuração judicial de Dpftiingos da Costa de Almeida, constituindo seus

procuradores Felix Teixeira de Azevedo e Plácido Fernandes Maciel.

Bahia, 5 de Janeiro de 1747. 52

Requerimento de Domingos Lucas de Aguiar, como tutor de*uma filha de

Miguel Passos Dias, pedindo certidão de uns termos de execução

movida pelos capitães João Gomes de Figueiredo e Manuel Quares-

ma contra D. Brites de S. Miguel e Mello viuva de Antonio Rodri-

gues Pinto de Aguiar, e Manuel Francisco Gomes. S. d. (1748). 53

Requerimfnto de Manuel Francisco Gomes, acerca da execução que con-

tra elle moviam João Gomes de Figueiredo e Manuel Quaresma.

S. d. (1748).
Tem annexo um documento. 54—55

Requerimento de Domingas de Araújo Barbosa, queixando-se contra Ma-

nuel Francisco Gomes, por este o haver convidado a fazer depoi-

mento falso contra Plácido Fernandes Maciel. S. d. (1749). 56
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Carta particular de Gaspar Pereira Montalegre, para Plácido Fernandes
Maciel.

S. Antoniode Gotegipe, 26 de abril de 1749. 07

Cartas (3) de Domingos da Costa de Almeida, para Plácido Fernandes
Maciel, ácerca da execução que aquelle movia contra o coronel Ma-
nuel de Araújo e outros processos pendentes em juizo, referindo-se
na primeira á venda da Villa da Cachoeira pelo coronel João Rodri-

gues Adorno.

22 de outubro de 1749. Copia. 58—60

Carta particular de Antonio Cerqueira Torres, para Plácido Fernandes

Maciel.

Lisboa, 29 de novembro de 1750. 61

Requerimentos (3) de Plácido Fernandes Maciel, acerca de processos pen-
dentes em juizo. S. d. (1750). 62—64

Requerimento do Capitão João Gomes de Figueiredo e Manuel Quaresma,
relativo á execução que moviam.contra Manuel Francisco Gomes e
D. Beatriz de S. Miguel e Mello. 5. d. (175oj^ 65

Carta de Manuel Ribeiro da Costa, para Plácido Fernandes Maciel, sobre
assumptos de interesse particular. S. d. (175.). 66

Requerimento de Josepha Maria da Conceição, viuva do Dr. José Pereira
Manajo, ácerca de uma acção judicial com seu pae Manuel Dantas
Barbosa: S. d. (1750).

Tem antiexo um documento: 67—68

»
Officio do Vice-Rei do Brazil, o Conde de Athouguia, para Diogo de Men-

donça Côrte Real, ácerca do provimento de diversos postos militares.

Bahia, 25 de março deijSi. *

«...Os postos de que trata a carta de V. Ex.» e a consulta do Conselho, sáo
o de Capitão de huma companhia, que aqui ha de Ordenanças, composta de
mulatos e se costuma prover em hum mulato e mulatííerap ultimo que o gover-
nava ; outro de Sargento Mór dos assaltos e entrada do matto, cujo exercício he
hir ao mesmo prender os negros fugidos a seu Sr. e retirados 110 matto, e tam-
bem he estylo conferir-se a hum mulato ou negro. Outro he cabo de hum balu-
arte, que não tem guarnição, cuja data foi sempre arbitraria dos Governadores,
como nessa côrte, sem dependencia de ser ou não militar, mas ainda quando o
seja, he hum soldado com a sua praça e o privilegio de trazer'bastão e de ne-
nhuma sorte pode ter conta a quem houver de pedir remuneração.

Logo que tomei posse deste Governo, mandei publicar a Pragmatica de 24
de maio de 1749 e prohibindo cila ás pessoas de baixa condição, como são apren-
dizes de officios mecânicos, lacayos, moxilas, marinheiros, barqueiros e fraga-
teiros, negros e outras pessoas de igual ou inferior condição o uso do espadim
ou espada, recearão dois mulatos, homens de negocio com cabedal e bom tra-
tamento 

çjue a dita lei se entendesse com ellcs naquella prohibição; mandarão
offerecer booo cruzados para a Fazenda Real, se lhe permittisse trazerem espadim,
o que não lhes admetti...» ^

69

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, remettendo uma lettra saccada

contra o Thesouro da Casa da índia, para*pagamento das despezas

effectuadas com as reparações das Náus N. S.a do Monte Alegre e
S. Francisco Xavier.

Bahia, 25 de março de 1751. 70
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Officio do Vice-Rei, Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte
Real, informando ácerca das causas que determinaram o estar sus-

penso, durante 18 annos, o procedimento criminal que, em virtude
das devassas effectuadas por morte do Dezembargador Luiz de Sousa
Pereira, se tinha intentado contra sua mulher D.Tbereza Luiza Leite,
a qual por determinação se encontrava reclusa no Recolhimento da
Mizericordia.

Bahia, 25 de março de 1751. Tem annexos 2 documentos. 71—73

Officio do Vice-Rei, Conde de Athouguia, relativo á Bulla da Santa Cru-
zada.

Bahia, 26 de março de 1751. 74

Officio do Vice-Rei, Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte
Real, relatando os festejos públicos realisados na Bahia para celebrar
a acclamação de D. José I.

75
Bahia, 6 de abril de 1751.

Carta do Provedor da Alfandega, Domingos da Costa de Almeida, felici-
tando Diogo de Mendonça Côrte Real pela sua nomeação de Mi-
nistro e Secretario dos Negocios do Ultramar.

Bahia, 26 de abril de 1751. /a e 2a via. 76—77

Carta de D. Jeronymo da Silveira e Albuquerque, felicitando Diogo de
Mendonça Côrte Real, pelo motivo já referido no documento ante-
cedente.

Bahia, 28 de abril de 1751. 78

Carta do Provedor da Fazenda, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, referindo-se á morte de
D. João V em 3i de julho e á acclamação de D. José em 7 de dezem-
bro, á remessa de madeiras para o Reino e protestando contra a con-
cessão feita a Manuel de Mattos Pegado Serpa, filho de Luiz Lopes
Pegado Serpa, da propriedade do seu logar de Provedor da Fazenda.

Bahia, 3o de abril de 1751. Tem annexos 2 documentos. 79—81

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte
Real, participando ter dado posse ao Desembargador João Gonçalves
Pereira do logar de Ouvidor Geral do Crime e ao Desembargador
Wencesláo Pereira da Silva e informando ácerca da situação dos
Desembargadores da Relação da Bahia Carlos Antonio da Silva
Franco, Acursio José de Magalhães e Manuel da Fonseca Brandão.

Bahia, 2 de maio de 1751. 82

Officio do Vice-Rei conde de Athouguia, communicando que as grandes
chuvas haviam prejudicado muito as colheitas e que por carta do co-
ronel Mathias Coelho de Sousa soubera da partida do Governador do
Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrada para Minas Geraes, onde
ia dar execução á lei sobre o 

pagamento 
dos quintos. Refere-se aos

presentes que o gentio Odomé lhe enviara e á necessidade que havia
de manter o commercio dos escravos de Ajudá.

Bahia, 3 de maio de 1751. Tem annexo um documento sobre ex-

portação de tabaco. 83 84

I
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Corte

Real, em que se refere á nova lei que extinguiu o imposto de capi-

tação e restabeleceu o pagamento dos quintos e á reabertura da Casa

de Fundição na Villa de Jacobina, participando ter nomeado Inten-

dente desta casa, Luiz de Tavora Preto, Escrivães da Receita Domin-

gos Ferreira Corrêa e João Plácido e Fundidor João Francisco Lis-

boa e communica ainda a nomeação de Álvaro Pereira Sodré e

Antonio Alvares de Araújo Soares para fiscaes dos mineiros nos

sitios da Cachoeira e Boqueirão e de Simão Gomes Monteiro para o

logar de Escrivão do Intendente Geral dos Quintos.

Bahia, 4 de maio de 1751. 85

Carta particular do Patrão Mór da Bahia Antonio de Araújo, para Diogo

de Mendonça Côrte Real.

Bahia^ 3 de maio de 1751. 86

Officio do Vice-Réi Conde de Athouguia, acerca do manifesto do ouro,

dinheiro, diamantes e outras pedras preciosas, remettidas para o

Reino pela Náu N. S.a do Bom Despacho, sob o commando do Ca-

pitão João Ribeiro Corço e do producto do respectivo imposto de 1%.

Bahia, 5 de maio de 1751. Tem annexo um documento. 87—88

Carta de José Pereira de Sousa para Plácido Fernandes Maciel, sobre

assumptos de interesse particular.
Lisboa, i3 de maio de 1751. 89

Officio do Conde de Athouguia, remettendo o auto de investigação a que

mandára proceder e pelo qual se provava o bom e correcto procedi-

mento do Desembargador Carlos Antonio da Silva Franco no exer-

cicio do seu cargo.

Bahia, 25 de maio de 1751. 90—91

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca da annullação da sen-

tença, em que injusta e arbitrariamente fòra condemnado Manuel

de Jesus Maria por malévola accusação de Francisco Pinto Torres.

Bahia, 26 de maio de 1751. Tem annexos 3 documentos. 92—95

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que se refere ao Regimento das Intendencias e casas de

Fundição das minas do Estado do Brazil e á Casa da Fundição esta-

belecida na comarca de Jacobina, informando-o da nomeação do

respectivo pessoal e seus vencimentos.

Bahia, 18 de junho de 1751. 96

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando a installação da

com missão ordenada pelo novo regimento da Altandega e a falta

que havia de juizes da Relação, informando ácerca do estado e situa-

çáo de alguns desembargadores.

Bahia, 18 de junho de 1751. 07

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter chegado á

Bahia o navio Wasun Van Hoorn, da Companhia Oriental da Hol-

landa, sob o commando do Capitão Jacob Greve e as providencias

que havia tomado a seu respeito.
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Bahia, 20 de junho de 1751. Tem annexo o processo das dili-

gencias a que se procedeu e em que se encontra a copia de vários di-

plomas regios relativos aos navios estrangeiros que entravam nos

portos do Brasil. 98—99

Representação do Desembargador da Relação da Bahia, João Luiz Car-
doso Pinheiro, supplicando a nomeação do logar de Ouvidor do
Civel, por haver perdido o de Superintendente dos Tatjacos com a
nomeação dos novos Inspectores da Alfandega.

Bahia, 20 de junho de iy5i. Tem annexos 3 documentos. Ia
e 2a via. iop—107

Carta do Provedor Mor da Fazenda Manuel Antonio da Cunha Sotto-
maior, acerca da arribada á Bahia do navio hollandez, a que já se
referiram os does. 100 a io3.

Bahia, 20 de junho de 1751. 108

Carta do Marquez de Alorna, para Diogo de Mendonça Côrte Real, em

.que se refere á sua chegada á Bahia e á noticia que alfi recebera do"
fallecimento de El-rei D. João V.

Bahia, 25 de junho de 1751. 109

Duplicado do doe. n.° 96.
Bahia, 28 de junho de i-jbi. 2a- via. 110

Okkicio do commissario das Fragatas, Victorino Monteiro Machado,acerca
das ordens regias relativas ás diligencias dos Officiaes da Fazenda
a bordo dos navios nacionaes e estrangeiros e das reparações a que
procedia na Fragata N. S.» da Gloria e Náu N. S." das Necessidades.

Bahia, 3o de junho de 1751. m

Carta do Provedor da Fazenda, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

participando, entre outras cousas, a chegada á Bahia da Náu da
índia N. S.a das Necessidades, sob o commandodo Capitão Manuel
de Crasto Ribeiro, conduzindo a bordo o Marquez de Alorna e da
chegada do Arcebispo a bordo da Náu N. S.a da Caridade e S. Fran-
cisco de Paula, de que era Capitão José Sanches de Brito, e de ter
íallecido n'esta, durante a viagem, o Desembargador José Sarmento de
Figueiredo.

Bahia, 3o de junho de 1751. Tem annexos 2 documentos.

112—114

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte
Real, referindo-se á chegada do Vice-Rei da índia Marquez de Alor-
na, do ex-Arcebispo de Góa, D. Fr. Lourenço^á cultura do arroz,
do assucar e do tabaco, etc. *

Bahia, 3o de junho de 1751. Tem annexos vários documentos.

«...Em companhia do Marquez de Alorna se embarcaram em Gôa 6 cana-
rins que o Marque^ de Tavora, Vice-Rei, mandou para n'esta cidade se empre-
garem na cultura e beneficio que se deve tirar Ás palmeiras, dos quaes morreu
hum na viagem e dos 5 que se conservão, depois de alguns dias de descanso
começarão a empregar-se nos seus destinos... Fico entregue dos engenhos de
arro% para fazer delles o uso que S. M. ordena, se se poder conseguir que aqui
se mude o antigo costume de descascar este genero em pilão, não obstante haver
muitos annos que os P.P. da Companhia usão de similhante engenho ou de agua
na sua fazenda dosllhéos: procurarei que se augmente o cuidado desta lavoura,
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de que por ora só se colhe o preciso para o sustento da maior parte desta gente,
mas o que aqui nasce he de qualidade tal que sempre se procura o que vem do

Maranhão para se fazerem as sementeiras.
O linho de que S. M. recommenda se dê calor á cultura, he necessário que

desse Reino venhão as sementes de diversas qualidades que por hora são mais

úteis, como o mourisco, o canhamo, que he o mais proprio para a marinha,^ e

o gallego para o uso doméstico, e não sc faz menos preciso que também venhão

pessoas praticas da cultura e beneficio desta herva, não só para escolherem a

terra proporcionada para as sementeiras, mas para depois de secco o benefi-

ciarem...»
115 —121

Lista dos officiaes e soldados licenciados para hirem para o Reino na Náu

N. S.a da Caridade e 5. Francisco de Paula. S. d (iySi). lAnnexo

ao n. i i5j.

Nomes dos officiaes : Vicente da Silva da Fonseca, Tenente Coronel do Regi-

mento do Coronel Filippe de Valladares Sottomaior; João Marques Pragana,

Capitão de Infantaria do mesmo Regimento; Thomè Corrêa da Rocha, Capitão

de Infantaria ; Martinho Pereira Pato, Tenente da Companhia de Cavallos de

Bardez ; Veríssimo dos Santos, Tenente da Companhia de Ignacio Luij Car-

neiro ao Regimento de Pierripont ; João Cardanha Torres, Tenente da Compa-

nhia do'Capitáo João de Faria Pinheiro do mesmo Regimento; Silvestre de Al-

meida Ferreira, Sargento da Companhia de Granadeiros do Capitão Ignacio de

Sousa e Brito do Regimento do Coronel Felippe de Valladares.

122

Lista dos officiaes e soldados licenciados para hirem para o Reino na Náu

N. S.a das Necessidades. S. d. (1731). (Annexo ao n.° 1 i5l.

Nomes dos officiaes : José de Vasconcellos Sarmento e Sá, commissario geral
da Cavallaria e Capitão de Cavallos da Comp." da Guarda; Manuel Antonio

de Meirelles, Sargento Alór de Artilharia c Engenheiro ; Alexandre Antonio de

Sousa Pereiras Capitão de Granadeiros^ do Regimento do Coronel D. Lui, Pier-

ripont; João de Faria Pinheiro, Capitão do mesmo Regimento; Manuel da Silva,

Capitão de Infantaria do mesmo Regimento ; Manuel Antonio da Paixão, Capitão

de Infantaria do Regimento do Coronel Filippe Valladares Sottomaior ; Antonio

Ferreira Fontes, Alferes da Comp." de Cipaes ; José Henriques Pereira, Tenente

da Comp." de João 
'Marques 

Pragana do mesmo Regimento ; Ventura Gomes da

Silva, Alferes da Comp." de Cipaes.
123

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo Áe Mendonça Còrte

Real, acerca do commercio com a Costa da Mina e das embarcações

que faziam esse commercio, indicando os motivos 
porque 

fizera

reduzir a 24 o numero d'essas embarcações. #

Bahia, 3o de junho de t75 1. Tem annexa a relação dos donos

d'esses navios. #¦.'

«...O commercio da Costa da Mina foi estabelecido por disposição do Governo

deste Estado e confirmação real do anno de 1699, corri q numero de 24. navios

ou embarcações, que d'alli em deante forão sempre áquelfa Costa negociar com

tabacos e outros generos o resgate dos escravos, ainda que nunca com tanta afflu-

encia como de alguns annos a esta parte ; e ainda que as embarcações erão 24

os donos dellâs erão muito menos, porque alguns homens de negocio rinhão 2 e

3 navios do n.° para aquelle commercio, o que era causa de descontentamento

11a praça, pela desigualdade das conveniências que a cada hum- resnltavão...»

124—125

Officio do Marquez de Alorna, para Diogo de Mendonça Còrte Real, refe-

rindo-se aos perigos que ameaçavam a Praça de Diu^aos preparativos

da expedição Naubandel para a soccorrer, á sua chegada a Bahia em 8

de junho e aos canarins que para aqui trouxera afim de aperfeiçoar e

desenvolver e cultura das palmeiras.
Bahia, 2 de julho de 1751. 126
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Carta particular do Marquez de Alorna, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, recommendando-lhe uma pretensão do Desembargador João

Luiz Cardoso Pinheiro.

Bahia, 2 de julho de iy5i. 127

Representação do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, diri-

gida ao Rei, expondo-lhe as duvidas que tinha em deferir o pedido
das Recolhidas do Coração de Jesus da Bahia, que pretendiam pro-
fessar e transformar o seu Recolhimento n'um Instituto Ursulino.

Bahia, 20 de julho de 1751. i.a e 2.a via.

«...He o instituto convento ou collegio (ursulino) em tudo o mesmo que o
dos Padres da Companhia, sem mais diferença, que o ensinarem e doutrinarem

elles o sexo masculino e aquellas o feminino, tanto assim que na noticia preli-
minar da sua regra se está lendo, que na confirmação da regra dos Padres da

Companhia se achava a das Ursulinas confirmada... #

E sendo, como he, a obrigação de classes e ensino no Collegio das Ursulinas

o principal e.essencial, não cabe nem tem logar nesta terra, por se conservar o

mulherio delia e sem embargo dos contínuos clamores dos Prelados, Missiona-

rios, Confessores e Pregadores, com tal reclusão, que parece impossível o con-

seguir que os paes e parentes consintão que suas filhas e mais obrigações saião

de casa á missa, nem a outra alguma função, o que geralmente se pratica não

só para com as donzellas brancas, mas ainda com as pardas e pretas chamadas

creolas e quaesquer outras que se confessam de porta a dentro...»

128—129

Requerimento de Soror Beatriz Maria de Jesus, Superiora do Convento do

Coração de Jesus da Cidade da Bahia, acerca do assumpto a que se.

referem os documentos antecedentes.

Bahia, 4 de setembro de 1751. i3o

Mensagem do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, felicitando

D. José I pela sua acclamação.

Bahia, 5 de agosto de 1751. i3i ,

Ofkicio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando acerca da apçljca-

ção que tinha o rendimento da consignação annualmente determinada

para a* Fortaleza de Ajudá.

Bahia, 20 de agosto de 1751. e 2.a via. Tem annexo um do-

cumento. 132—i35

Duplicados dos doe. n.os 92 a 95.
Bahia, 4 de outubro de 1731. 2.a via. i36—139

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca do recurso que o The-

soureirp e Escrivão dos Defunctos e Auzentes, Capellas e Resíduos

da cidade da Bahia interpozeram para o Juizo da Corôa do procedi-

mento judicial contra elles intentado pelo Vigário Geral do Bispado

Gonçalo de Souza Falcão, por causa da arrecadação dos espolios de

vários ecclesiasticos fallecidos.

Bahia, 4 de outubro de 1751. Tem annexos 3 documentos.

140—143

Officio do. Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acet£4 da plantação das amoreiras e creação dos bichos de seda,

informando 
que 

as arvores se desenvolviam bem e que seria preciso

que fo^se"enviado ao 3razil alguém que conhecesse o tratamento dos

bichos e ensinasse a fiar a seda.

Bahia, 6 de outubro de 1751. 144
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando que o Desembarga-

dor Acursio José de Magalhães estava doente havia muitos^ mezes e

remettendo um requerimento em que este pedia para se retirar para

o Reino.

Bahia, 9 de outubro de 1 y51. Tem annexos 5 documentos.

145—i5o

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogode Mendonça Corte

Real, acerca do desvio do dinheiro destinado ao pagamento das tropas

da guarnição, do alcance do Thezoureiro Domingos Cardoso dos

Santos e da fuga do commissario de amostras Gregorio da Silva Souto.

Bahia, 9 de outubro de 1751. Tem, annexos 3 documentos. /.a

e2.»via. 151 
158

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando 
a Diogo de Men-

donça Côrte Real, que o D. Abbade do Convento de S. Bento cia

Bahia hia remetter ao Procurador Geral da Província do Brazil, ri,

Pedro de S. Caetano Pontes, o dinheiro preciso para pagamento de

uma divida ao P.e Aífonso Corrêa de Sousa.

Bahia, iode outubro de(i75i. Tem annexos 2 documentos. 1 .a

e 2.a via. '^9

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter arribado á Bahia

a Náu Auguste da Companhia Real de França, sob o commando de

Noel de Santhons e informando das providencias que tomara a seu

respeito.

Bahia, 11 de outubro de 1751. Tem annexo um extenso do-

cumento. 
I(^

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, referindo a pouca utilidade que produzem as palmeiras ^do

Brazil, os serviços prestados pelos canarins que tinham ido de Gôa

para a Bahia, destinados a ensinar o melhor aproveitamento d aquellas

plantas.
Bahia, 12 de outubro de 1751. '¦*

IU.m Ex.™ Snr, Já fiz aviso a V. Ex.* de ficarem nesta Cidade 5 canarins,

que o Marquez de Tavora V. Rei da índia me remetteo por ordem de S. M., pai a

aqui se empregarem no beneficio das Palmeiras, afim de retirar dcllas neste

Estado a mesma utilidade que produzem 11a Asia, de que a principal he o licor

a que chamão Urraque. . .
Também dizia a V. Ex." que eu os tinha mandado para hum sitio pouco dis-

tante desta Cidade, onde ficavam já trabalhando no seo ministério e que na trota

remetteria uma amostra do que produzisse o seu trabalho, porem nao obstante

terem sangrado neste e differentes outros logares conforme o uso da Índia, muitas

palmeiras, a que aqui chamam coqueiros, não poderão tirar dellas suco ou licoi

correspondente e o mais que extrahirão seria meio quartilho de^sura, que e o

primeiro de que se faz a distillação do urraque. e como esta porção nao e sum-

ciente para se metter 110 alambique, tico impossibilitado para satisfazer a

V. Ex." com a remessa promettida. ,
As palmeiras deste Paiz, conforme dizem os canarins, sao muito dinerentes

das de Gòa, porque estas lanção de si grande quantidade de suco e conservao

muitos dias aberta a sangria, que se lhe faz para se lhe tirar: porem aquellas

além de não produzirem o suco, que se procura, immediatamente que se lhe taz

o eolpe, fica unido, e observão que fazendo cortes no tronco em que embutem

os degráos para subir a ellas, acha o ferro no pão tanta resistencia, como se esti-

vesse secco.
Isto he o que até agora tem produzido as diligencias que se fizerao sobre esta

matéria, na fôrma das ordens de S. M., atim de se aproveitarem aqui, como na

índia, os coqueiros e sempre se hirão continuando até ver se em outros sítios se

encontrão capazes de algum frueto, ainda que não haja logar para esperanças

de melhor successo. pela total ditlerença da terra.
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Cuido que nem por isso virá a perder muito o Brazil, porque nelle se com-

pensão as utilidades que se tirão das palmeiras na índia, com outros generos, de

que me pareceo informar a V. Ex." regulando-me pelo papel que me dèo o
Marque¦{ de Alorna sobre o uso que se faz das palmeiras naquelle Estado.

Em primeiro logar quanto ás folhas, no Brazil se cobrem as casas do campo,
a que chamão cen^alas com outras chamadas sapé, seriricas e pindobas, que são
as do coqueiro. Das mesmas usão para tapar as paredes; mas dellali, se não
fazem esteiras, nem ha necessidade, porque aqui se não cobrem as embarcações.

Quanto ás bebidas, da que usa a gente ordinaria, a que chamão cachaça,
se distilla da primeira limpadura do assucar e se vende por preço muito accom-
modado. lia também agoa ardente, que se faz da canna do mesmo assucar e
he de duas castas, a que chamão de cabeça e a segunda ainda he tam boa, que
se embarca muita para esse Reino, para ó de Angolla, para as Ilhas de S. Thomé
e do Principe, para a Colonia do Sacramento, Maranhão e Cacheu, e por haver

grandes quantidades de alambiques desta fabrica, se vende barata.
Tem mais os vinhos do Reino e agoa ardente, que lhe introduzem com abun-

dancia os navios do Porto e das Ilhas, como genero principal do seu commercio ;
e quanto ao assucar he bastante a quantidade que ha delle. Ha varias castas de
aceite e todo se vende barato ; para as luzes da gente ordinaria se servem do de
baleia e de hum frueto a que chamão mamona e de jandiroba e para comer os
negros, de huma semente, a que chamão dende, o que abastece tanto a terra,

que faz que poucas vezes suba a preço grande o que vem por negocio de Por-
tugal.

O vinagre também aqui se tem em abundancia ; porque ou se considerem

os vinhos, que neste clima facilmente degenerão ou os mesmos vinagres que se

remettem do Reino e das Ilhas, e he Certo que também o fazem das bananas, de
milho e de outras differentes cousas. Da casca do coto interior se fazem copos

para beber de diversas castas, a que chamão cúyas. E quanto ao carvão ha

muitas raizes de diversos páos, de que se faz, que na Bahia se vende pelo mes-

mo preço, que em Lisboa.

Quanto ás cordas, também das palmeiras bravas, que dão o coquilho, se tira

a casca, que se desfaz em fios, a que chamão piassaba, ã qual se torce e delia se
fabricão todas as amarras e cabos de toda a maio-r grossura, de que se servem

embarcações ainda da maior grandeza. Ha mais outras cascas de arvores, a que
chamão inibira e imbiriba que se torcem e servem para o mesmo uso. A madeira,
he bem sabido que o Brazil he o mais fértil de toda a casta de arvores excel-

lentes para todos os usos e fabricas e que daqui se remettem por negocio para
esse Reino em grande quantidade. He o que por hora se me offerece dizer a

V. Ex." sobre esta matéria, segurando-lhe que mando continuar as experiências

dos canarins até receber novas ordens de S. M. sobre o seu destino...»

167

Do i;so que se dá no districto de Gôa a tudo o que produzem as palmeiras.

(Annexo ao n. itíy).

As palmeiras de Gôa são de differente especie que as da America, porque
ainda que a arvore e o frueto differe pouco na figura, os cocos servem para
tfutros uzos differentes e aquelles que em Gôa se chamão cócos barcas são da

mesma qualidade que os da America e servem para comer e por isso não são

cominuns e os cultivão os senhores dos palmares só para seu regalo e nao para
o seu interesse.

Folhas. As das palmeiras servem depois de seccas para se cobrirem as casas

da gente baixa em logar de telha e cercallas com paredes. Dellas se_ lazem

capas com que a gente baixa se cobre 110 tempo da chuva, e servem tão bem

para se cobrirem as nãos de guerra e toda a sorte de embarcações para as pre-
servar das muitas chuvas do inverno.

Destas tolhas se fazem tão bem esteiras muito boas e de varias côres_, cestos

e cabazes, em algumas panes, como na Ilha de S. Lourenço e Ilhas de Carimba

e se tece dellas uma especie de estofo bastantemente fino 
'da 

côr da camurça e

côr de café, capaz de se vestir qualquer pessoa delle.

Succo. O primeiro que se extrae desta arvore se chama sura e esta he a

única bebida de que uza o povo em logar de vinho. Delia se faz tao bem

cxcçllcntc vinagre branco, pondo-se ao sol até íicar azedo e depois pondo-se ao

fogo de casca de arroz. Distillada produz o licor a que chamão urraca e serve

de agoa ardente naquelle paiz.
Da mesma sura se extrae huma especie de assucar, a que chamão tagra, que

difere pouco do mascavado, mas muito mais negro.
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Fructó. Temperam-se quasi todos os guizados e doces da índia com o leite

do côco. Ao côco partido pela metade e secco chamasse copra e se extrae delle o

aceite para allumiar e temperar os guizados e não ha outro nenhum para estes

uzos. Da casca do côco ou copra a que se chama charetas se fazem copos para
beber e outras obras. Desta mesma se faz o carvão, nem ha outro de que se

possa uzar. Aos fios que o côco tem entre a casca ex.terior e anterior se chama

cairo, os quaes se mettem no lodo da maré athé apodrecer e estar cortido e

depois amassase com páos athé ficar capaz de se fiar e fazer em novellos de

que se fazem amarrações de navios, embarcações e todo o genero de cordas.

Madeira. Serve esta somente de se fazerem esteios e barrotes das cazas da

gente humilde e por ser o páo muito direito e muito comprido serve para se

fazerem canos para regar hortas e jardins...»
168

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia em que se refere á Casa de Fun-

dição de Jacobina, informando acerca da necessidade de fundar

outra fundição no Rio das Contas ou nas Minas Novas de Arassuahy

e das providencias que havia tomado para evitar os descaminhos do

ouro.

Bahia, 12 de outubro de 1751. Tem annexos 3 documentos.

169—172

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, expondo as difficuldades que o

Desembargador Agostinho Felix dos Sántos Capello apresentava

para realisar a sua viagem para Goyaz, como lhe tora ordenado, in-

formando que a despeza era grande, por causa da enorme distancia

a percorrer, da inclemencia dos caminhos e do clima e dos assaltos

do gentio, que tornavam necessário ir aquelle magistrado bem acom-

panhado e provido de todos os recursos.

Bahia, i3 de outubro de 1751. Tem annexo um officio do Desem-

bargador Santos Capello. 173 —174

Carta particular de D. Jeronymo da Silveira e Albuquerque, felicitando

Diogo de Mendonça Côrte Real, pela sua nomeação de Ministro do

Ultramar.

Bahia, 14 de outubro de 1751. 173

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando o fallecimento de

Antonio Rodrigues Neves e informando acerca das reparações feitas

nas Náus N. S.a das Necessidades e N. S.a da Caridade e das

representações da Camara e da Mesa do Commercio que lhe foram

dirigidas sobre o embarque das mercadorias e a difficil carregação

dos navios por causa dos temporaes.

Bahia, 14 de outubro de 1751. Tem annexos 1 o documentçs e

entre elles as referidas representações. 176—186

Representação do Vigário de N. S.a da Piedade do Lagarto, Affonso da

França Côrte Real, sobre diversos assumptos religiosos, pedindo

também um subsidio para a conclusão da Egreja Matriz da sua fre-

guezia.
Villa de N. S.a da Piedade, 21 de outubro de 1751. 187

Representação da Camara da Villa N. S.a da Piedade do Lagarto, pedindo

um subsidio para as obras da Egreja Matriz.

V.a de N. S.a da Piedade, 23 de outubro de i?5i. 188
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Sentença da Relação da Bahia, condemnando Antônio da Costa Gonçal-
ves, Francisco da Fonseca Coelho, João Francisco Lima, Manuel
da Silva Soares, Francisco Vieira, João da Silva Rangel, Thomé Al-
vares Pessanha, Antonio de Oliveira Furão e Marianna de Sous$
Barreto, como principaes instigadores da rebeljião popular de Para-
hyba, quando o procurador do donatario Visconde de Asseca, pre-
tendia tomar posse da capitania e dos terrenos de Goytacazes.

Bahia, 2 de março de 1751.

«... E como por parte 
da justiça se mostra que alcançando o Visconde de

Asseca, Martim Corrêa de Sá e Benavides, carta de confirmação e ordem do
dito senhor, para continuar e tomar posse da Capitania de Parahyba do Sul e
Campos de Goytacazes, de que he donatario e mandando para" e£te effeito pro-curação bastante e commettendo os seus poderes a Martim Corrêa de Sá, que-rendo este tomar a pretendida posse em nome do seu constituinte e por virtude
da ordem regia, se lhe opposerão e impedirão com sediciosa ousadia e mão
armada, os réos acima nomeados unidos çom muitos outros moradores daquella
Capitania, obrigando a alguns por força e constituindo hum grande corpo em
tumulto e conjuração popular, çjue depois vierão a declarar publicamente e prin-cipiaráo a commetter, sem receio nem temor, muitas desordens e insolencias,
com as quaes poserão em total perturbação toda a Capitania...»

189

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca das licenças concedidas
aos navios para transportarem tabaco para os portos de Angola e
S. Thomé.

Bahia, 3 de janeiro de 1752. z.a e 2.a via. Ic)0_Iç)I

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando acerca de um reque-
rimento de Antonio Teixeira de Moraes, praça de Infantaria do Re-

gimento do Coronel Manuel Domingues Portugal.
Bahia, 4 de janeiro de 1752. e 2." via. Tem annexos 2 do-

cumentos. 1g2 jgy

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, remettendo um recibo de José
Pires de Carvalho, a quem fôra entregue uma barra de ouro, perten-
cente á Rainha Mãe, como vintena das Minas Novas e Minas do
Rio das Contas.

Bahia, 6 de janeiro de 1752. 
ic>8 199

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando a Diogo de Men-
donça Corte Real, a prisão do Alferes de Infantaria Manuel de Brito.

Bahia, 6 de janeiro de 1752. Tem annexo um documento.

200—201

Carta do Desembargador João Luiz Cardoso Pinheiro, Procurador da
Corôa da Relação da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

pedindo para ser nomeado Ouvidor Geral do Civel.
Bahia, 9 de janeiro de 1752. Tem annexo um documento.

202—203

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca da partida do Desembar-

gador Acursio José de Magalhães para o Reino.

Bahia, 10 de janeiro de 1752. Tem annexo um documento.

204—205
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando que o Desembar-

jrador Manuel da Fonseca Brandão tinha ido a Pernambuco sindicar

dos conflictos entre o Bispo e o Juiz de Fóra da Cidade de Olinda,

Antonio Teixeira da Matta e que este partira clandestinamente para

o Reino.

Bahia, 20 de março de 1752. 206

Carta de Agostinho Felix dos Santos Capello, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, participando a sua partida para o Rio de Janeiro, como

lhe fôra ordenado.

Bahia, 25 de março de 1752. 207

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter mandado ar-

ruar os ourives de ouro e prata, com o fim de melhor se fazer a

fiscalisação e evitar que clandestinamente fundissem ouro extraviado

das minas e desencaminhado ao direito dos quintos.

Bahia, 6 de abril de 1752. Tem annexo um documento. 208—209

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, enviando a Diogo de Mendonça

Côrte Real, 2 lettraspara serem cobradas do Thesoureiro da Casa da

índia e a sua importância ser destinada ao pagamento das despezas

do casamento real.

Bahia, 9 de abril de 1752. Tem annexas as _> lettras. 210—212

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter sido nomeado

Thesoureiro da Casa da Fundição de Jacobina Eusebio de Proença

e Silva, com ordenado de 400S000 rs.

Bahia, 19 de abril de 1752. Tem annexo um documento.

2l3—214

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia,_ acerca da pagamento dos orde-

nados dos officiaes da Casa da fundição de Jacobina.

Bahia, 19 de abril de 1752. Tem annexo um documento.

2i5—216

Informação do Provedor da Casa da Moeda, Francisco Xavier Vaz Pinto,

acerca da cunhagem da moeda de ouro e das excessivas violências

que se empregavam com os indivíduos, suspeitos de desencaminha-

rem o ouro aos direitos.

Bahia, 22 de abril de 1752. Tem annexo um documento.

217—218

Officio de Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, acerca do pagamento

das despezas da Casa da Fundição de Jacobina e das duvidas que

apresentava o Thezoureiro Geral a esse respeito.

Bahia, 25 de abril de 1752. Tem annexos 6 documentos.

219—225

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acerca da cultura do linho.

Bahia, 25 de abril de 1752 .Informa que o terreno é proprio para

esta cultura, mas que o linho 
'nunca 

poderia em preço competir

com o do Reino. 226
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Òfficio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter communicadô

aos Desembargadores Agostinho Felixdos Santos Capello e Manuel

da Fonseca Brandão, a ordem regia que os mandava ao Rio de Ja-

neiro fundar a nova Relação.

Bahia, 25 de abril de \qhi. Tem annexos 2 documentos.

227 229

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando terem fallecido 2

dos canarins enviados pelo Marquez de Tavora por causa da cultura

e aproveitamento das palmeiras e informando que esta tentativa não

dera resultado.

Bahia, 25 de abril de 1752. 23o

Carta de Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, remettendo as amostras

de pedras que lhe havia mandado das Minas Novas, Pedro de Amo-

rim Bezerra.

Bahia, 2 de maio de 1752. Tem annexos 3 documentos.

23 1—234

Carta do Arcebispo da Bahia, acerca de unia pretensão do P.e Nicoláo

Soares Nogueira.

Bahia, 6 de maio de 1752. 235

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, referindo-se á abundancia de

viveres, á producção do assucar e do tabaco e communicando ter

chegado a Buenos Ayres o Marquez de Valdelirios, primeiro com-

missario de Hespanha para a demarcação dos limites.

Bahia, 10 de maio de 1752. Tem annexo um documento.

236—237

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, em que se refere á necessidade

de crear o logar de Juiz de Fora na Villa da Cachoeira e aos desça-

minhos descobertos na Alfandega, etc. .>

Bahia, 11 de maio de 1752. Tem annexos 4 documentos.

«... tenho pela mais efficaz (diligencia) que S. M. seja servido mandar crear
o lugar de Juiz de Fora da Cachoeira, sobre que já dei conta e depois respondi

com as diligencias que se me mandarão fazer a este íim, porque esta Villa he

situada em lugar aonde se dirigem os principaes caminhos, que trazem os com-

boios, que das Minas veem buscar os portos do mar; e supposto que as dili-

gencias de os examinar estejão encarregadas a hum official que aili se acha

com hum destacamento e mais justiças da dita villa, não se pôde esperar, que
as executem tão pontual e acertadamente como hum ministro...»

238—242

Carta do Patrão Mór da Bahia Antonio de Araújo dos Santos, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, referindo-se a assumptos de pouca im-

portancia.
Bahia, 12 de maio de 1752. 243

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, remettendo a certidão do ma-

nifesto do ouro, dinheiro, diamantes e outras pedras preciosas, envia-

das para o Reino pela Náu N. S.a do Bom Despacho, com mandada

pelo Capitão José Ribeiro Corso.

Bahia, 12 de maio de 1752. Tem annexo um documento.

244—245
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, participando ter arribado á
Bahia a Galera José e N. S.a do Rosário, commandada pelo mes-
tre Felippe Rodrigues^FYeire e informando acerca das providencias
para o seu carregamento e partida para o Rio de Janeiro.

Bahia, 6 de agosto de 1752. Tem annexos 4 documentos.

246—25o

Carta particular do Patrão Mór Antonio de Araújo dos Santos, para Diogo
de Mendonça Côrte Real.

Bahia, 10 de agosto de 1752. 25!

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, remettendo a Diogo de Men-
donça Côrte Real, os documentos seguintes e as amostras de minério
a que elles se referem.

Bahia, i3 de agosto de 1752. 252

Portaria do Conselho Ultramarino acerca das explorações de diamantes e
esmeraldas nos Rios Doce e Jequitinhonha e proximidades da Villa
de Jacobina, pelo-Mestre de Campo Manuel de Queiroz e Gregorio
Affonso da Torre.

Lisboa, 24 de julho de 1732. Copia. íAnnexo ao n. 252).

253

Carta do Rev.do dr. Albano Coelho Pereira, para o Conde de Athouguia,
acerca da sua exploração de diamantes e pedindo providencias para
garantia da sua segurança e dos trabalhos executados nas minas,
sempre em risco das investidas do gentio.

Villa do Bom Successo, 4 de maio de 1752. Copia. (Annexo ao
n. 252). 254

Carta de Pedro Leolino Mariz, para o Conde de Athouguia, informando-o
das suas explorações de pedras preciosas e remettendo as amostras
de esmeraldas, amethysias, jacinthos, etc.

Villa do Bom Successo, 5 de maio de 1752. Copia. (Annexo ao
n. 252). 255

Planta das ribeiras situadas entre os Rios Pardo e Jequitinhonha e da ri-
beira Piauhy Novo. Por Pedro Leolino Mariz, o,m245xo,m245.

(Annexo ao n. 255.) Acha-se encadernada em um dos álbuns da
collecção especial de mappas e plantas, sob o n. 217. 256

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, referindo-se á'soltura de Ma-
nuel Francisco Gomes e a um conflicto entre o Desembargador
Francisco Marcellino de Gouvêa e o Provedor da Casa da Moeda da
Bahia, Francisco Xavier Vaz Pinto.

Bahia, i3 de outubro de 1752. Tem annexos 5 documentos.

157—262.

Officio do Provedor da Casa da Moeda da Bahia, Francisco Xavier Vaz
Pinto, para Diogo de Mendonça Côrte Real, informando-o dos
factos a que se referem os documentos anteriores.

Bahia, 16 de outubro de 1752. Tem annexas uma carta do Des-
embargador Francisco Marcellino de Gouvêa e a copia de um offi-
cio do Conde de Athouguia. 263 265
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Informação do Desembargador Francisco Marcellino de Gouvêa, acerca
das queixas contra os Desembargadores da Relação da Bahia, que
Plácido Fernandes Maciel apresentára n'uma representação dirigida
ao Rei e na qual refere graves irregularidades na administração da

justiça, accusando-os de 
parcialidade nos seus julgamentos por influ-

encia de interesses proprios, do que lhe resultára os maiores pre-
juizos e constante perseguição dos seus inimigos.

Bahia, 21 de outubro de 1752. Tem annexos 24 documentos.

266—290

Regimento para o Provedor Mór da Fazenda do Estado do Brazil, em

que «se dá a fôrma para o bom governo e administração da despeza
dos costeamentos das Nãos de comboio, guarda costa e índia, que
forem á Cidade da Bahia.»

Lisboa, 3i de outubro de 1752. 2gj

Termo de fiança, pelo qual Manuel Gomes da Silva, Capitão do Navio
Santa Rosa e Senhor do Bomfim. se obrigou a tomar como capellão
na sua viagem para a Bahia, ao P.e João dos Anjos. 

'

Lisboa, 20 de novembro de 1752. Certidão. Tem annexos 2
documentos. 2^2

Representação de Matheus Dias Ladeira, dirigida a El-Rei D. José, na qual
se refere á fabricação de folhas de lata feita por Antonio Rodrigues
Gomes e as peripecias que se deram por este não querer revelar o
segredo do fabrico ; aos abusos e desvios praticados por empregados
da Fazenda e militares ; aos nascimentos de muitos filhos que os
brancos tinham de suas escravas e que escravisavam também ; ao
facto de ter sido vendido por seu pae apesar de estar publicamente
ieconhecido como tal, etc, concluindo por pedirão Rei providencias
que obstassem as faltas e injustiças que apontava.

Villa de N. S.a do Bom Successo do Fanado, 26 de novembro
de i752. 2g5

Sentença que se acha dada nos autos de Plácido Fernandes Maciel com
D. Maria da Gama de Figueirôa, pelo Conservador dos Moedeiros o
Desembargador João Luiz Cardoso Pinheiro.

Bahia, i5 de abril de i752. Certidão. 296

Okficio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça
Côrte Real, acerca dos vencimentos arbitrados aos Fieis dos Regis-
tos das minas, Capitão Domingos Alvares Dias, Manuel Dias Mas-
carenhas e Antonio Alvares de Araújo Soares e remettendo a rela-
cão das pessoas que deviam ser nomeadas para os novos postos que
era necessário estabelecer.

Bahia, 24 de abril de 1752. Tem annexos 3 documentos, sendo
um d'elles a certidão da sentença que julgou a tomadia do ouro

que Antonio Gomes Bernardes pretendera furtar ao pagamento do
imposto do quinto. 297 3oo

Okficio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça
Côrte Real, acerca da cultura do arroz e dos engenhos para a de-
bulha.

Bahia, 8 de dezembro de 1751. /.ae 2.a via. 3oa 3o2
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando que os postos dos

registos das Minas de Jacobina e Rio das Contas se achavam guari 
-

cidos de forças militares para segurança e garantia 
da_ autoridade

dos Provedores dos registos, e que estando o sertão muito mais p

voado de gente e fazendas e com muitos caminhos, abertos de novo,

por onde seguiam os comboeiros que transportavam o ouro para os

portos, 
se tornava necessário augmentar o numero de postos 

nos

sitios indicados na relação junta. „

Bahia, 19 de dezembro de 1751. Tem annexos 3 documentos e

entre elles uma carta do mestre de Campo e Intendente das Minas

Novas de Arassuahy Pedro Leolino Marit, principalmente 
sob e

a necessidade de alli estabelecer uma casa de Jundicao, pai a melho1

evitar, os descaminhos de ouro ao pagamento 
do imposto

via.

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Còrte

Real, sobre a remessa de dinheiro para o Reino.

Bahia, 24 de dezembro de 1751. Tem annexos 4 ^ocume^^J_^Q

e 2.a via.

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca da ordem regia de 20 de

outubro que determinava que as lettras passadas pela Provedori

Mór da Fazenda do Estado do Brazil, para pagamento 
das despezas

das reparações das Náus do Brazil, tossem pagas pelo Thezoureii o

dos Armazéns e não pela Casa da índia, como antigamente se fazia

Bahia, 28 de dezembro de 1751. i.a e 2.a via. 3-i -22

• 
Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, communicando que os tempo-

raes estavam prejudicando 
muito o carregamento dos navios da

frota e retardando a sua partida para o Reino e que a bordo da

Náu N. S.3 da Gloria embarcava o Brigadeiro D. Juan Allonso Es-

ninosa v Roxas, Governador dc Tucuman.

Bahia, 29 de dezembro de i75i. Tem annexos 6 documentos e

entre elles os seguintes mappas. 323 7

u Hos Regimentos de Infantaria e Terço de Artilharia, que guarne-
M 

cem a cfcíade da Bahia, (a) Antonio Lopes da Silva Pereira. (A«-

nexo ao n. 323).

Mappa «reralda carga dos navios que em janeiro de 17D2, vão, na frota

da Cidade da Bahia, comboiados pela Capitania AT. da Gloi ia,

de que he commandante o Capitão de Mar e Guerra Francisco

Soares de Bulhões». (Annexo ao n. 323).

Compunha-se a frota 
de 28 navios e o mappa indica os nomes

dos navios, os nomes dos respectivos capitaes, a carga especificada

de cada um, etc.

Duplicados dos n.os 323 a 329. 2.a via. 33° 
336

Off-cio do Vice-Rei Conde de ^thouguia, acerca da licença concedida a

Feliciano Velho Oldemberg para enviar a Colonia uma embarcaçao

comum aviso urgente e com a expressa prohibiçao 
de conduzir

qualquer 
carga. 33

•' - ¦ ¦ Bahia, 3o de dezembro de 1751.

/
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Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca dos recursos interpostos

pelo Desembargador Custodio Corrêa de Mattos, nas causas que

trazia pendentes com sua mulher D. Maria da Cinza de S. José.

Bahia, 3o de dezembro de i 1. /.a e 2.a via. .4 z.a via tem an-

nexo um documento. 338—340

Regimento da Relação da Bahia.

Lisboa, 7 de março de 1609.

Este documento, como os i5 que se seguem encontravam-se

appensos a officios do Conde de Athouguia do anno de ij5i, sem

que todavia tivessem qualquer relação com os assumptos tratados

nesses officios epor este motivo vão descriptos n'este logar em grupo

separado.

«Dom Phelippe por graça de Deos Rey de Portugal, etc. Faço saber que
tendo consideração, a que El-Rey meu Senhor e Pay, que haja gloria, por justas
causas de bom governo que a isso o moverão e ouve por bem de mandar os annos

passados, ao Estado do Brazil huma Relação com numero de Desembargadores

bastante para boa administração da justiça e expediente dos negocios o que
então não houve effeito, por os successos do mar, a qual parece que hoje he

mais importante e necessário por razão do descobrimento e conquistas de^novas

terras e augmento do commercio com que se tem dilatado muito aquelle Estado,

asim em numero de vassallos como em grande quantidade de fazendas; por
cujo respeito crescerão as duvidas e demandas que cada dia se movem em que
se não pode administrar inteiramente justiça na torma que convém, por o Ou-

vidor Geral somente ; hey por bem de ordenar a ditta Rellação na forma e com

o Regimento seguinte :
Haverá na dita Rellação dez Desembargadores, entrando neste numero o

Chanceler, o qual servirá de Juiz da chancelaria, três Desembargadores dos ag-

gravos, hum Ouvidor Geral, hum Juiz dos feitos da Côroa, fazenda e íisco, hum

Procurador dos feitos da corôa, fazenda e fisco, o Promotor da Justiça hum Pro-

vedor dos defuntos e residos e dous Desembargadores extravagantes.

Hey por bem e mando que a Rellação e despacho se faça nas casas que
tenho na Cidade do Salvador e ver se ha se a cadêa da dita Cidade he torte e

segura ou se tem necessidade de se fortificar em forma que os deliquentes que
forem presos estejão a bom recado e que não possão fugir e não sendo a cadeya,

qual convém, se ordenará huma casa forte e boa com as mais casas necessarias

para boa guarda e vigia dos presos com os grilhões e cadeas de ferro com que
os presos possão estar seguros

Antes de entrarem em despacho se dirá todos os dias missa por hum capei-

lão que o Governador para isso escolher e será pago á custa das despezas da

Rellação e acabada a missa começarão a despachar e estarão quatro horas, ao

menos, por hum relogio de area, que estará na mesa grande donde, o Gover-

nador estiver. E os Desembargadores, emquanto estiverem em despacho na Rei-

lação com o Governador estarão asentados em escabellos de encosto na mesa

grande e em cadeiras rasas, nas outras mesas por a ordem que se costuma na

Casa da Supplicação. Os ditos Desembargadores não entrarão na Rellação com

armas, nem trarão vestidos de cor e andarão vestidos assim na Rellação como

na Cidade com as opas que costumão trazer os Desembargadores da Casa da

Supplicação de maneira que representem os cargos que tem

As finanças nas causas que conforme a ordenação se perderem se aplica-

rão ao Hospital da Bahia de todos os Santos sem embargo depor a ordenaçao

estarem aplicados ao Hospital de todos os Santos de Lisboa e o Ouvidor Geral

será Juiz executor dellas com seu Escrivão, o qual reverá e executará todas as

que athe o presente estiverem perdidas...»
341

" 
Consulta do Conselho Ultramarino sobre o estado das missões do certão

da Bahia e informando acerca dos remedios apresentados para evitar

os damnos provenientes da falta de parochos e missionários.

Lisboa, 18 de dezembro de 1698. E' assignada pelo Conde dos

Arcos, Miguel Nunes de Mesquita e Francisco Pereira da Silva.
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Tem annexas uma representação anonyma e a informação do Se-
cretario do Conselho Ultramarino, Roque Monteiro Paim, sobre as

quaes versou o parecer do mesmo Conselho.

«...descreve (a representação) os sertões em tal fôrma e os logares com
nomes táo confuzos, que os faz desconhecidos aos mesmos naturais, entre os
quaes se escapar á censura de curiozo mal informado, ficará com a desculpa
de forasteiro pouco pratico. Vendo-se o equivoco mais claro, na demonstração
com que os inculca povoados; porque nella mesma as publica táo desertos, que
somente mostra as suas povoações pelas beiras de tres caminhos, que diz se
achão da Bahia athé o Rio de S. Francisco, sendo a verdade que os caminhos
principaes que entrão no dito Rio da parte daquella Cidade e seu reconcavo sáo
sete, a saber : Jacaré, Jeremoabo, Va\a Barris, Jacobina, Morro do Chapéo,
Rumo e Peroasü, e por entre estes se achão outros muitos que todos guião ao
mesmo Rio a quem de qualquer parte o busca; com moradores por elles e por
todas as mais terras adjacentes, em que se descobrio capacidade para suas vi-
vendas e na mesma fôrma se achão povoados todos os sertões do Brazil, dos
quaes para que se forme algum conceito será forçoso dizer que do Cabo de
Santo Augusto buscando o interior do sertão, do nascente para o poente athé
chegar ás ultimas povoações do Rio Grande do Sul estão descobertas e povoadas
perto de 6oo legoas. Deste logar buscando o Norte se acha o mar entre o Mara-
nham e o Gram Pará; e para o Sul se vae cahir sobre S. Paulo e todos os sertões
que ficão dentro destes braços estão povoados de moradores brancos, os quaes
situarão suas fazendas e cazas em todas as partes daquelles dezertos, em que
acharão agoas, campos e terras capazes de criarem seus gados e cultivarem suas
plantas, excepto alguns logares que defende o grande numero de Barbaros, que
os habitão, como forão athé agora os Negros nos Palmarcs e são ainda hoje os
gentios da grande Serra do Araripe, que defendem as ribeiras circumvizinhas
do Asú, Piranhas, Jagoripe e outras muitas que estão ás sombras daquelle dila-
tadissimo e afamado cerro, tudo o mais se acha povoado com homens brancos
e catholicos, que vivem de 2 em 2 e de 3 em 3 legoas, pelo modo acima dito.

Entre estes brancos ha tantas nações de índios que passão de 5oo de diffe-
rentes lingoas, que se achão communicando com elles em amigável trato ; cada
huma destas nações tem tantas aldêas e almas que podem formar hum grande
Reyno e com efteito o fazem com a sua rústica política, porque tem as suas ter-
ras divididas em que cação e buscão suas comédias, (sicj sem poderem sahir dos
arrayaes do seu limite e se acazo o fazem açodem os do JR.eyno a que passão
e tem entre sy aquellas differenças e guerras com que actualmente se distroem

para nossa conservação, porque se todos fossem unidos, em nosso damno, obra-
rião os estragos que a sua ferocidade e multidão nos faz temer.

Todos estes moradores estão dezamparados de mestres da fé e ministros da
Igreja, ainda com mais lamentaveis damnos do que encarece o papel junto, por-
que dos brancos se achão muitos com tam prolongadas faltas de sacramentos,

que passão 10 e mais annos sem verem sacerdotes. Os índios, supposto milha-
res delles são baptizados de christãos, não tem mais que o nome, Dara lhe ser-
vir de honra entre os seus parentes, que o não são, porque humas vezes para
se louvarem, outras para se vituperarem dizem «Eu sou christão» mas só com
este accidente o são, porque na realidade se achão táo gentios, como os que
do baptismo nunca tiveram noticia, pois a fortuna que os avantajou em rece-
bello, os igualou a todos na falta de quem lhe explicasse a sua virtude e os mais
mistérios da fé. Sendo ainda mais dignos de compaixão tantos innocentes, que
sem peccados actuaes ficão privados da graça e fóra do céo...» (Doe. n. 343).

«Senhor. Hum Religioso entre todos os vassallos de V. M. o mais inhabil
e como tal indigno de mais expresso 011 avultado nome, mas todavia affectiva-
mente zeloso do serviço de Deos e do de V. M. e tanto mais em as matérias, que
pertencem ao bem das almas, quanto mais lho persuadem assim as attençoens
da sua profissão : achando-se com algumas noticias do que actualmente está
succedendo em os sertoens do Brazil, as quais houve de varias pessoas religio-
zas e fidedignas, com quem nestas matérias praticou* as quais tendo andado

por difterentes motivos pelos tais sertoens, sinceramente lhe relatarão o que
nelles virão.

E formando, já de humas, já de outras informações, hum conceito ultimo
do que os tais sertoens são em sy e da fôrma, com que nelles vivem e morrem

quasi innumeraveis vassallos de V. M., todos portuguezes e quazi todos ou nas-
cidos ou por seus pays oriundos deste Reino.

Entrando no urgentíssimo escrupulo de que talvez, o não chegarem a
V. M. e a seus Reays Ministros, a quem toca esta incumbência, as individuaes
noticias dos lamentaveis detrimentos, em que perecem tantas almas, será a
cauza de se não applicar algum efficaz remedio a tantos, tão ponderozos e tão
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ponderáveis damnos, dignos verdadeiramente de se chorarem com lagrimas
de sangue, se deliberou a tomar por sua conta a diligencia de rezumir neste
papel o que com certeza destas matérias lhe consta, sem outro fim, mais quemeramente o serviço de Deos e o impulso de huma ardente charidade, a qualentão se tivera por summamente feliz, quando este pequeno brado, este ineffi-
caz clamor (tão pouco para ouvido, por lhe faltarem as recommendações de
maior oppiniao) bastasse para que aquellas almas interessassem alguma espi-
ritual melhora. Mas quando não succeda assim, sempre o zêlo deste papel hca
obedecendo a advertencia de S. Gregorio, que com tanta severidade reprehende
a quem semelhantes_ matérias sabe e não as diz, para se poderem remediar,
chamando aos tais não só complices nos males, m^s homicidas das almas.

_ A ordem pois que seguirá este papel, para maior explicação e clareza sua,
sera reduzir-se a tres pontos: o i° será huma breve relação do que são aquelles
sertoens (especialmente os da Bahia e Pernambuco, assumpto principal deste
papel) a forma e dispozição que tem no Estado espiritual, thé onde se achão ao
prezente descubertos e competentemente povoados. O 2" será expór as rezultas
e lastimozas conseqüências que do tal estado necessariamente se seguem. O 3o
sera ponderar os remédios, que vulgarmente se lhe applicão e o como depois
de apphcados muitos, vêm a ficar os males essenciaes sem remedio.

A estes b pontos bem poderia este papel acrescentar outros 3. O o apon-
tar algum meyo ao parecer, mais profícuo e efíicaz, de que prudencialmente
podia esperar-se mais effectivo e opportuno remedio a tantos damnos. 2o as
úteis conseqüências, que do tal meyo podia também esperar a boa razão, não
so em ordem ao mesmo fim espiritual das almas, mas ainda (e não com menor
verosimilidade) ao augmento temporal da Monarchia, a quai, dos poucos pre-zados embrioens daquelles territorios, pôde, a poucas expensas de fadigas, lucrar
muv consideráveis grandezas. O 3o de antemão satisfazer e desfazer todas as
duvidas, todos os reparos e difficuldades, que mais racionalmente em contrario
se poderiam oppôr.

Mas como o que este papel unicamente intenta, he ser e parecer não mais,
que huma proposta pia, não procurará incorrer em a temeraria ouzadia de ante-
cipar arbítrios, quando sobre todos resplandescem as soberanas dispozições de
y. M. mosttando em todas a experiencia, que levão as condiçocns de pruden-tissimos acertos, seus soberanos acordos, com total independencia, de quemsempre tão inferiormente discursa. E assim não se atreverá este papel mais,
que meramente a propor aquillo que parece que não sofre, nem em advertir-se,
dissimulaça^nem em remediar-se intermitencias de demoras.

^~or^m^P'ttíS ent^ar no seu argumento este papel, declara ingenuamente,
que nao he a %ua intenção nem com a mais leve nota de omissão aos Reveren-
dos Prelados Uiocezanos, que se achão no BraziL, antes, com toda a verdade, as-
segura constar por Infalíveis evidencias, que nos ministérios dos seus olíicios
pastorais obrão tudo o que pôde e deve esperar-se de forças humanas : E queassim também o fizerao todos seus predecessores, porque as impossibilidades de
massequiveis distancias, nao devem nem podem ao seu muito zêlo e vigilante
cuidado imputar a menor culpa, nem arguir a mais leve falta; antes 

^dessas

mesmas impossibilidades deduz toda a matéria este papel em o que a V. M.
determina propor.

i" ponto. A matéria deste i° ponto, como já fica dito, será expender em
ligeira relaçao a forma, em que se dividem e prolotigão aquelles vastos sertoens,
servindo somente os da Bahia de exemplo para os mais por maior brevidade e
clareza. E outrosy referir a forma e numerozidade de seus habitadores, quenascendo neste Reino, enteados da fortuna, pellos disfavor, com que lhes negou
na patria subsidio para alimentar a vida, se embareão cada anno nas frotas do
Porto e de Lisboa (não fallando em muitos que também vão das Ilhas) e todos
fazem^hum tão excessivo computo só de passageiros, que não haverá anno, em
que nao cheguem a mil e em alguns a muitos mais. È como as Cidades e seus
reconcavos, por estarem já plenissimos de gente, não seria possível poder em
cada anno accommodar em sy a tantos hospedes, em continente passão quazitodos a buscar a \;ida nos sertoens, cuja amplíssima grandeza e franca fertilidade
da terra facilita, sem o menor custo, o sustento; porque ally pródiga a natureza
nam vende as suas liberalidades pelo cansado preço das diligencias da industria.
Mas para mais individual noticia da vastidão daquelles territorios, pello modo
possível se descreuem assim.

A sahir da Cidade da Bahia, ou de suas circunferências, se abrem tres ca-
minhos mais communs para aquelles dilatadissimos sertoens : chama-se hum
a estrada da Costa, por se ir encostando a eila pela parte do mar ; o 2U o ca-
minho da inata ou do sertão do meyo ; o 3Ô pella Agoa fria da Cachoeira, bus-
caridosa Pindá, e mais em breve o caminho do sertão de sima.

Estes caminhos são entre sy separados em distancia transversal, porque o
i° distará do 2° mais de 3o legoas, e o 2° do 3o mais de 60 e todos tres vão
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cortando como para ò seu centro, para o Ryo de S. Francisco, distante da
Bahia ioo legoas e por algumas partes mais, segundo o maior ou menor gyro das
estradas, que a elle se encaminhão.

Este Ryo pela sua notável grandeza e pela fertilidade de seus campos, que
como margens de 'huma e de outra banda, em incomprehensivel distancia, a

perder de noticia, se dilatão, he o termo, que forão buscando e descobrindo os
homens, por serem ally mais verosimeis os meyos de remediar sua pobreza ;

já nas lavouras das farinhas, já na creação dos gados, os quais conseguem em
tanta abundancia, que servem de copiosissimo provimento para a innumeravel

gente das Cidades e de todos os mais povos.
Vay este Ryo cortando desde o mar, em que desemboca, por esses sertoens

asim atfié distancia de 6o legoas, aonde a elle o corta huma cachoeira de pedras,
que o atravessa todo ; mas passado esse tropeço, que ally pós ao tranzito de
embarcações a natureza, vay continuando o mesmo Ryo pelos sertoens asima,
com tão distante transmigração de suas agoas, que ainda hoje se ignora aonde

pára ou aonde principia. Está descubertoe de huma e outra banda povoado thé
distancia de Soo legoas : e isto se entende, computando-o somente por dimensão
directa, seguindo o curso ao comprido da mesma agoa ; porque computando-se

pellos lados, não se lhe sabe conta certa, assim porque a vastidam dos campos
transversais, parece quazi immensa, como também, porque neste Ryo maior
vão a desagoar e a incorporar-se por huma e por outra banda outros muitos
Ryos os quais vão cruzadainente retalhando esses sertoens; e esses ryos trans-
versais também por huma e outra banda estão em muy grande distancia de
legoas descubertos e povoados, porque a agoa he o reclamo, que convida para
a habitação de suas margens, por ser na sua vizinhansa mais commoda a
vivenda.

Assim da parte daquem do Ryo de S. Francisco se actjão por muitas legoas

povoados o Rio do Corassã ; o Ryo do Salitre; o Ryo Verde; o Ryo do Para ; o
Ryo das Rans e o Ryo das Velhas. Da parte dalém se acháo em muita distancia

povoados o Ryo de Pajaü; o Ryacho; o Ryacho da Serra; o Ryo do Pontal; o
Ryo do Pilam marcado ; o Ryo Grande; o Ryo das Caruranhas ; o Ryo do San-
tossé. Todos estes ryos e outros de huma e outra parte são, como braços, que
vão a unir-se com o corpo do Ryo de S. Francisco e todos elles foi seguindo a

povoação de muitos moradores, pella conveniência de vizinhansa de agoa.

E este Ryo de S. Francisco he o que, como marco, divide as repartições
da Bahia e Pernambuco.

Presupposta pois esta noticia previa da dilatadissiifct largueza daquelles
territórios, entra 110 seu assumpto principal este papel, ^Pitando o como vivem
seus habitadores, quanto ao espiritual. i

E para se fazer disto cabal conceito, he de advertir, que sendo tantos os
Portuguezes, que em cada anno recolhem em sy aquelies sertoens, se não tem

já por elles muitos pouos congregados, não nasce de os moradores serem

poucos se não de serem as terras tão prolongadamente vastas, que para encher

em povoação mystica qualquer daquelles sítios, apenas bastaria toda a gente
deste Reino e para encliellos todos, não bastarião todos os da Europa junetos,
e como cada hum dos moradores vay buscando sitio acommoJado, com terras

que lhe bastem para o seu sustento e dos seus gados, sendo ellas muitas, vem

a não avultar a situação em povos, sem embargo de serem os povoadores
muitos mil.

Mas todavia nas partes aonde considerou a gente maio res conveniências
ha povoaçòes congregadas e outras que a passos lentos se vão pouco a pouco
formando, como ciepois se dirá e a razão de assim ser. E ainda considerados os

moradores como meramente dispersos e occupando indifferentemente qualquer
daquelles sitios, não vem a ser tão pouco que cada hum desses moradores não

componha a sua familia de considerável numero de pessoas, sem as quais
mal poderia reger sua fazenda. De tal sorte, que cada uma dellas consta de hum

dono seu ou de hum feitor; consta de mais alguma ou algumas pessoas brancas,

por quem reparte o ajudarem 110 no cuidado da tal fazenda ; consta de algum ou

alguns oíficiaes de artes mechanicas, de quem precizamente se vai para os seus

ministérios; consta de escravos para guarda e serviço da fazenda. E sendo isto

o de que consta a familia de cada huma daquellas cazas, corno ellas sam muitas

e muitas, pois tudo o que está descuberto se acha em esta forma povoado, fica

fácil de inferir o como em tão innumeraveis cazas será nestes sertoens a gente
muito mais innumeravel.

Assentada por certa esta verdade, faça agora a consideraçam outra vez fez

atraz e comece outra vez desde a Bahia a discorrer por cada hum desses tres ca-

minhos athé o ultimo termo, que se acha povoado, para que conste com toda a

individuação e clareza o espediente que tem tantas almas para os seus remédios

espirituaes.
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Á i" estrada que busca ao RyofeS. Francisco pela costa do mar, se acha
hoje muy copiosamente povoada thé distancia de 6o legoas, aonde fica a Cidade
de Sergipe dei Rey; porque a vizinhansa do mar fez desde o principio esse ca-
minho mais seguido e para aquella parte foi pendendo o maior concurso. E
esta he a razam porque também se acna mais assistida de sacerdotes, em fre-

guezias, em cazas de missão e em capellas. E com serem muitos, ainda assim
mostra a cada passo a experiencia em muitas pessoas, a quem para a hora da
morte falta confessar, que não são tantos os Ministros ecclesiasticos, quantos
tanta multidão de gente havia mister. Mas todavia assim ou assim por esta
banda se experimenta muito menor falta

Pello 2° caminho do meyo, já he a falta mais sensível, porque na distancia
das ditas ioo legoas thé o Ryo de S. Francisco, não havião mais que tres fre-

guezias, a saber em Tapicurú, em o Lagarto e em Itabayana (de dous annos a
esta parte se lhe acrescentou mais huma em Geromoabo), com tudo, além de 4
cappellas particulares, ha por essa parte sinco cazas de missão dos Religiosos
da Sagrada Companhia de Jesus em Aldêas de índios, a saber em N. S." do
Soccorro; em Canabraua; em o Sacco dos Moriegos; em Natúba ; em Man-

guinho, aonde os seus Reverendos Missionários como varões verdadeiramente
apostolicos fazem grandíssimos serviços a Deos com seu costumado zelo e espi-
rito. Também por essa parte ha duas cazas de Missão da Sagrada Religião de
S. Francisco, huma dieta Santo Antonio, outra de nouo dieta a Santíssima Trin-
dade, aonde também se faz muito exemplar o seu zelo.

Mas com ser tanto em os Religiosos dessas Missões, comtudo, como a
muita distancia e o numeroso de tantas almas, que occupáo o cumprimento e
os largos desses grandes districtos, excedem e superão as forças (posto que in-
cansaveis) dos obreiros, preciozamente se experimentão muitas e infelices faltas.
Mas esta não he a maior necessidade, com ser muita.

O 3o caminho do sertão de sima começa com alguma ventura nas proximi-
dades da Bahia, porque em distancia de 17 ou 18 legoas tem tres freguezias.
N. S." do Romário na Cachoeira ; e a de S. Gonsalo; e a de S. Joseph das Ta-

parorocas, e as duas capellas de N. S." da Conceição e N. S,a do Desterro. Mas
lo^o para diante se vay discontando essa fortuna, pois seguindo-se as povoações
das Tocas e da Pinda com bastantes moradores, não ha em ellas Igreja alguma,
estando distante da ultima mais de 20 legoas.

Passada adiante a Travessia, sitio inhabitavel, por falta de agoa, se seguem
adiante os dilatadissimos e fertilissimos territorios chamados a Jacobina nova,
e a velha, ambas muy numerozamente povoadas e ambas tão grandes em cir-
cuito, que p^em competir na largueza com hum Reino. Em todo este amplis-
simo âmbito se não acha mais que huma única Igreja que pella necessidade dos
moradores se fez curada.

Aqui já entrão a ser as faltas muito mais lastimozas ; porque quem se
acha morador em mais de 3o, 40 e 5o legoas de distancia, quanto tem que ca-
mínhar para ouvir huma missa, enfermando, como he possível recorrer a aquelle
único Parocho ? E dado cazo, que recorra, he couza incertissima ser tanta a sua

piedade que lhe acuda, e cazo dado ou negado, que assim o faça, como he pos-
sivel ser á tempo, que não ache ao enfermo, ou já morto ou já livre de perigo.
Assim em esta, como em outras freguezias de tão excessivo circuito, e em que
não ha mais sacerdotes, que hum único Parocho e quando muito mais algum
clérigo seu coadjutor, o viverem e morrerem as suas ovelhas sem missa e sem
confissão, he lastima preciza.

Seguindo-se também o enterrar-se daquella mesma fôrma, com que se pôde
enterrar em hum campo a qualquer bruto ; sem haver mais differensa ou mais
lembrança de que ally está sepultado hum catholico (e talvez hum homem
honrado por nascimento), que a diviza de se lhe pôr huma mal formada cruz
na sepultura. E se faleceo com tanta lembrança de catholico, que mandou o
sepultassem em sagrado lhe vem a servir de tumba hum cavallo em osso; de
alcatifa o quebrar se ao cadaver o espinhasso, para melhor se acommodar em
tal tumba; de toalhas ou tafetaz huma corda de embira, com que se assegura
a carga; de conductor hum negro de quem se suppõem lhe não irão entoando
responsos.

A verdade he que só os vizinhos proximos de huma destas Igrejas e da
rezidencia de hum destes Parochos tem o exercício de catholicos. Os mais dis-
tantes, nem o virão nunca, nem talvez lhe sabem o nome. E ainda os mais visi-
nhos, como dependentes, daquelle sujeito único que, como homem, pôde ter
contra qualquer delles huma paixão natural, lhes he necessário muito tento em
conservar a sua graça, para não ficarem impossibilitados a conseguirem a de
Deos pellos sacramentos, pois havendo impedimento para aquelle tal não ha
em semelhantes dezamparos outro a quem se recorrer.

Verdade seja, que qualquer destes Parochos únicos, em semelhantes dis-
tancias contuma mandar em cada anno a algum clérigo seu substituto de caza

A. B. 3l 4
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em caza a aquillo que lá se chama desobriga. Este chega athé onde chega e no
ue aonde chega, obra, não se interpetra pella acção mais pia ; porque aquella
esobrigação em verdadeiro sentido, vem a ser huma obrigação de estipendios

excessivos, em que o Parocho e o commissario são meeyros, dando assim pella
taxa do seu arbítrio, muy apparentes vizos de venaes os sacramentos.

Mas chegue já a consideração ao Ryo de S. Francisco e entre a discorrer

por elle acima, olhando para huma e outra banda e ahy achará muito mais

que ponderar e muito mais que sentir, lembrando-se que tem nelle que vêr de
huma e outra parte 3oo legoas ao comprido e muitas mais ao largo, com o expe-
diente de sacerdotes que logo se dira.

Considerado esse Ryo da parte daquém da Bahia, se acha logo no principio
huma Capella de Santo Antonio, onde não rezide sacerdote. Adiante huma caza
de Missão em Aldêa de índios, em que rezide hum dos Religiosos Capuchos
Francezes chamada a Pataeúba-, dahy a 4 ou 5 legoas está a Villa Nova de Se-
bastiam de Britto de Castro, em que ha huma cappella curada. Adiante i5
legoas em terras do Mestre de Campo Pedro Gomes outra caza de Missão de
índios, dieta 5. Pedro em o Porto da folha, em que rezide outro Capucho Fran-
cez. Isto he o que se acha de Igrejas thé onde a Cachoeira atravessa o Ryo, sendo
o numero de seus 4 sacerdotes improporcionado para sacramentar tanta gente,
quanta occupa 6o legoas de terra.

Passada a Cachoeira, dahy a n legoas entra o Ryo das Rodelas, que vay
transversalmente cortando hum grande sertão, também muito povoado ; e neste
districto ha huma caza de Missão em Aldêa de índios da Sagrada Companhia
de Jesus. Adiante 26 legoas, entre varias Ilhas, que forma o Ryo no centro de
suas correntes, em 6 dellas se achão 6 Aldêas de índios, cujos nomes são a do
Porcá, a do Axará; a da Vargem ; a de Pambú; a de Aracapd e a do Cavallo.
Estão todas 6 addictas a tres Padres Capuchos Francezes.

Adiante fica outra caza de Missão de índios dictos os Gualhaque nova-
mente erigio a Sagrada Religião de S. Francisco. Adiante outras duas cazas de
Missão, também nouas em Aldêas de índios, chamadas o Curral dos Bois e os
Caruru\, a cuidado de Padres da Sagrada Companhia.

Thé aqui tem a piedade christam situadas Igrejas, nas quais por boas contas
se acharão nove ou dez sacerdotes, tendo já a nossa consideração por esta parte
caminhado perto de 100 legoas desde a Cachoeira. Daqui para sima não ha
Igreja alguma, restando ainda quazi ontras tantas legoas de povoação, em que
he muito o numero de brancos, mamelucos, escravos e índios mansos.

Agora vadeemos para a banda dalém do Ryo de S. Francisco, a agoa e
mais a magoa, para a parte que cahe já na repartição d# Pernambuco; e tor-
nando por essa parte a tomar o Ryo desde a barra: daquella banda se acha logo
no principio a Villa de Penedo, tem freguezia e hum Convento de Religiosos
Franciscanos. Dahy para sima, sendo huma mesma a distancia e huma mesma
a numerozidade de gente, athé o anno passado se não sabia, que houvesse mais
Igreja alguma.

Todavia pelas noticias da frota passada constou, que em differentes para-
gens novissimamente se erigirão 4, a saber huma Cappella no Pajahú, outra no
Peuagui (região vastíssima), outra 110 Ryo Grande e outra Parochial de N. S.
da Conceyçam no Carabobo ; e este he athe qui o expediente de 4 Cappellas com
outros tantos ou poucos mais sacerdotes, para acodirem a almas, que occupão
3oo legoas de distancia, não se fallando nos seus centros, tão vastamente gran-
des, que se lhes não computão limites...» (Doe. n.° 344).

342—344

Carta do Padre Antonio de Abreu para o Padre Luiz Velloso, dando-lhe

noticia de diversos factos escandalosos succedidos na Cidade da

Bahia, com alguns Desembargadores da Relação e com os Frades do

Carmo, de um projectado attentado contra o Ouvidor do Crime, etc.

Bahia, 16 de setembro de 1728. 345

Carta do Conde de Sabugosa, referindo-se entre outros assumptos ás reso-

luções do Conselho Ultramarino, geralmente tomadas sem as prévias
e necessarias informações dos Governadores ; ás viagens das frotas,

á arrematação dos contratos do Brazii, aos direitos que pagavam
os escravos que iam para as Minas, á Feitoria de Ajudá, á expio-

ração do ouro nas Minas Novas, á prisão do Capitão Mór Antonio

Velloso da Silva e informando muito desfavoravelmente acerca de

Manuel Francisco dos Santos Soledade e das suas pretenções.
Bahia, 23 de agosto de 1730.
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«...As Minas Novas se conservão com todo o socego e prometem humas

grandes esperanças porque o Paiz he fértil e as suas visinnanças tudo são terras
de ouro, e pelo que dizem os práticos modernos e os antigos, que já fallavão
nellas, serão as melhores que tem havido no Brazil e se se introduzir agoa nos
morros donde desce todo o ouro, sem a qual se não podem lavrar, será justifi-
cado o meu discurso ; e como andão neste trabalho vários operários poderosos,
ainda que lhe fiquem longe as agoas, espero que brevemente se conclua por
estar muito adiantado : os diamantes do Serro Frio, tem causado nas ditas Minas
huma grande revolução, porque não achando alguns mineiros já ouro com a
conta que desejavão no veio da agoa, como no principio, as abandonarão e esta
he a causa porque estes homens se perdem e se utilizão os que tem mais subsis-
tencia e se não abalão sem toda a certeza que segure a conveniência que pro-
curão, o que servio de grande prejuízo ao rendimento dos quintos emquanto se
cobrarão por bateas por se não acharem os que os devião quando os procurarão
para os pagar...

As minas forão a total perdição do Brazil e a falta dellas hoje será a sua
ultima ruina; nestas se acha num formidável cabedal de todos os portos da Ma-
rinha e ainda de todo o Reyno e de vários Estrangeiros que com olhos no ouro,
introduzem as suas mercadorias por meio dos Portuguezes e tem tantas dilla-

çoens as remessas que muitos interessados estão por esta causa perdidos por-
que as demoras dos pagamentos, são de 3 e 4 annos, quando mais bem sue-
cedidos e muitas vezes se procura o devedor em huma parte e não se acha,
nem*quem dé noticia delle

Por causa dellas se abandonão engenhos e muitas fazendas de cannas e a
lavoura do tabaco, vendo a pouca sahida que tem os elfeitos e a carestia a qüe
subirão os escravos, não havendo homem branco que se queira sogeitar ao
exercício de feitor e a outros empregos, porque todos os que passão do Reyno,
vem com o sentido nas minas, para donde passão logo que chegão, ao que não
descubro remedio, nem se lhe pode applicar providencia pela largueza do
certão...»

346

Parecer de Wencesláo Pereira da Silva, em que se propõem os meios mais

convenientes para suspender a ruina dos tres principaes generos do

commercio do Brazil, assucar, tabaco e solla.

Bahia, 12 de fevereiro de iy38.

«Com paternal cuidado sollicita S. M. que Deus guarde, o bem commum
de seos vassallos e por isso sendo informado dos damnos públicos, que pade-
cem os deste Estado, querendo remedfallos, manda agora ouvillos e que confi-
rão e digão os meyos, que lhe parecerem convenientes e mais efficazes para
suspender a total ruina, que os ameaça e fas temer a perda das suas fabricas,
dos tres principaes generos, açúcar, tabaco e solla, com que se mantém, tratão
e sustentão o seo commercio,' que sendo em outro tempo o mais florescente e
bem reputado, se acha hoje tão decahido e attenuado.

Para este effeyto foi o dito Senhor servido expedir ordem ao Governo Geral
do Estado, que participando-a ao Senado da Camara desta Capital, se congre-

gou logo em junta extraordinaria, convocada a nobreza, mercancia e povo ; e
sendo proposta a importante matéria, sobre que se devia discursar e informar a
S. M., por se não poder concluir in voce, o que se pretendia arbitrar, foi precizo
ouvir por escrito os pareceres de alguns repúblicos mais intelligentes ; e porque
fui também consultado e rogado por parte dos cidadoens da principal nobreza

para concorrei no estudo do remedio de hum damno que a todos toca : levado
do zelo da cauza commúa e attento ao serviço do Soberano, me animo a escre-
ver o que sinto, fundado no conhecimento pratico, que tenho adquirido em o
exercício do ministério publico.

Notorio he a todos os moradores desta Capital e seo reconcavo o calami-
toso e deplorável estado, em que se achão os Senhores de Engenho e os Lavra-
dores do Paiz, que são os nervos do corpo politico e civil.

Também he manifesta a decadencia do commercio mercantil e sensivel a
falta de dinheyro e em consequencia de tudo a indigencia e summa inizeria

popular, achaques todos perigosos e difficeis de remedio, de que está enfermo

agonisante o corpo deste Estado, por peccados de seos habitantes, que são a

primeira causa dos males, tanto mais reiterados, quanto mais incuráveis por
meyos humanos...

A dous generos de males se podem reduzir as indisposições que padece o

corpo deste Estado, huns internos e outros externos. Estes últimos são os qüe

procedem do grande abatimento e falta de consumo dos tres referidos generos,
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principalmente o açúcar, que não tem sahida por cauza das fabricas que os es-
trangeiros augmentarão nas suas colonias, para destruição das nossas, a que
derão motivo os seos interesses acompanhados da sua muyta industria e cobiça
e os nossos descuidos nascidos da nossa confiança e da inconsiderada emula-

ção dos nossos fabricantes, sollicitos e cuidadosos em fazer copiozo numero de
arrobas sem apurar as qualidades ; e sobre estes defeitos, reputar os generos
e subillos a excessivos preços, que juntos com os direytos, fretes e commissões,
ficarão sendo exhorbitantes para os mesmos Estrangeiros, os quaes não se
descuidão, nem sabem perder hum passo no adeantamento do seo commercio.

Ao que se devem também attribuir os grandes empenhos, com que se
achão gravados os Senhores de Engenho e Lavradores, pois ne sabido, que vendo
estes a maxima reputação dos seos generos naquelles annos fiorentes, não
cuidarão em se coriServar, nem prudentemente considerarão o que podia sobre-
vir, mas só tratarão de exceder as suas possibilidades e ampliar as fabricas e
lavouras, fazendo grandes despezas e valendo-se para ellas de dinheiros alheyos
com avanços, que depois crescerão e não pagarão, por se seguir immediata-
mente o abatimento dos mesmos generos e a falta do consumo delles; detri-
mento e damno irremediável para todos os interessados, ficando huns e outros
carecidos e cada vez mais empenhados.

As lavras de ouro e diamantes, que de annos a esta parte se tem desço-
berto e augmentado consideravelmente nas terras mineraes deste Estado, não
contribuirão pouco para a destruição das lavouras, fabricas e engenhos. Porque
carecendo estes e aquellas de escravos, cavallos e bois, que he o de que se com-

põem o seo principal fornecimento, ao mesmo passo, que os cabedais forão
crescendo com as riquezas das minas, foram também subindo os preços dos es-
cravos com tão exhorbitante excesso e demazia, que de 40 athé 5o mil reis,

porque antes se comprava cada hum dos melhores, chegaram depois a valer
e se estão actualmente vendendo por mais de 200 mil reis e os cavallos e os
bois também subiram de preço pelo consumo e sahida que tiveram para as
Minas.

A fama e cobiça daquelles thezouros escondidos nos erários da natureza,
attrahiram a sy a mayor parte dos homens nacionaes de Portugal e do Brazil,

que por seos estipendios se occupavam nos ministérios das lavras, fabricas e
manufacturas dos Engenhos com diversos empregos de Feytores, mestres e

purgadores do Açúcar; banqueiros, caixeiros e outros officios fabris, precizos
para aquelle trafico e laboriozo exercício, que carecendo indispensavelmente
delles, se não acham promptos, como em outros tempos e os que apparecem,
se não accommodam sem grandes interesses e exhorbitantes sallarios, no que
se dispende a maior parte dos rendimentos.

Ultimamente sobre todos estes accidentes do tempo ainda carregam outras
desordens de mayor pezo para o abatimento de muitos homens, que sem terem
as qualidades e possibilidades precizas para sustentarem os titulos e satisfaze-
rem as obrigações de Senhores de Engenhos, temerariamente se atrevem a com-

prallos ou rematallos em praça a pagamentos, tanto que tem com que supprir o

primeiro que he o gasto, que fazem com a escritura daquelle contrato ou arren-
damento. Outros mmiamente confiados se animam a levantallos e fabricallos de
novo, tanto que acham quem delles fie algum dinheyro para o primeiro sorti-
mento de alguns escravos, e preparos competentes áquella administração, de que
não sam capazes pordefeyto do modo, agencia e criação em semelhante trato; e

por isso quazi todos logo na primeira safra ficam empenhados e na segunda ou
na terceyra já se declarão perdidos; sendo juntamente a cauza de se arruinarem
muitos engenhos e quebrarem os seos credores, outros zombarem da sua mal
fundada presumpção, que tão depressa converteo em palha seca aquella pri-
meyra verdura de huma apparente, mas enganoza esperança.

Todos estes motivos e desconcertos do tempo concorreram e conduziram

para a immoderada reputação e carestia dos nossos generos e também foram a
cauza da sua ruina. Porque os Estrangeyros obrigactos dos mesmos motivos se
exforçarão e resolveram augmentar as fabricas de Açúcar nas suas Colonias,

que depois de estabelecidas com muitas commodidades, como a de se servirem
de homens brancos e outros meyos fáceis, que nós não temos, sobretudo as
muytas liberdades e franquezas, que lhe concederam e dispensaram os seos Mo-
narchas, bastaram para produzir tão abundante copia daquelle genero, que não
só proveram delle os seos Paizes, mas também encheram todos os mais da Eu-
ropa, com tanta aftiuencia e barateza, que supposto seja inferior ao nooso na

qualidade, deste se não uza e daquelle he que se gasta e tem sahida em toda a

parte; e o peor de tudo he, que também tem a entrada no nosso Reyno.
Os males internos, não menos sensíveis, por mais íntimos e communs a

todos, são os que se contrahem dentro do corpo deste Estado, com o demasiado
luxo, venenoso e depravado vicio, nascido de huns negros fumos exalados
das officinas do Inferno, que cruelmente inficciona, destroe e consome estes
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moradores mal morigerados. Todos o sentem, todos se queixam e todos se
lamentam perdidos; mas sempre enfermos do mesmo mal, não tomão remedio,
nem admittem correctivo. Porque querem antes padecer, que deixar de obedecer
ao impulso da vaidade, a qual ou por desgraça ou por influencia do clima, tanto
os predomina, que os fas esquecer do seo proprio commodo e trocar o mais
util pelo mais vão. E por isso entre elles sem rezistencia reyna e se propaga
cada vez mais o contagio com tão malignos symptomas, que prognosticam
arriscada a sua conservaçam e não menos a de todo o corpo político.

Teve o luxo seo principio no original peccado e he hum mal tão calami-
toso e coevo ao mundo, que quazi nasceo com elle e degenerou em mortal con-
ta^io para inficionar c corromper a todos os que se alimentam deste veneno,
cu|o maligno effeyto irremediavelmente sentiram muytas monarchias e repu-
blicas, que enfermando do mesmo mal, inteyramente acabaram. E por isso,
a Romana, fonte de onde emanou toda a jurisprudência e a melhor política,
observou por apophthema e maxima certa, que para se preservar e conservar
as Províncias conquistadas e mais appartadas do centro do Império, era precizo
prohibir aos vassallos todo o genero de luxo, estatuindo para este effeito tão
severas penas, varias leys sumptuarias proporcionadas ao estado dos tempos e
dos costumes, que sempre com elles alteram : como forão as leys Opia, Tano-
ria, Didia, Licinia, Emilia, Cornelia, Antonina, Antia e Julia ; para cuja ex-
ecução forão logo criados e deputados censores, ministros públicos de grande
reputação naquella antiga Republica.

A mesma maxima, que a experiencia mostrou sempre ser acertada, adver-
tiram e observaram muitos Príncipes e Monarchas da Europa, os mais peritos
na sciencia e praxe de governar homens : especialmente os nossos sereníssimos
Reys de Portugal, que com catholico zêlo e paternal cuidado attenderam sem-

pre ao commodo de seos vassallos, procurando reduzillos áquella moderação,

parcimônia competente e proporcionada á sua qualidade e cabedaes, com cujas
virtudes se souberam distinguir entre as outras nações do mundo e dominar
tanta parte delle. Ultimamente em tempos mais modernos, attento aos mesmos
respeytos o Senhor Rey D. Pedro i.° de gloriosa memória com singular provi-
dencia estabeleceo aquella justíssima pragmatica sobre esta matéria, prohibin-
do todo o excesso e demazia dos gastos, luxo e prodigalidade nos ornatos, trajes
e vestidos.

Este Estado do Brazil se acha ainda no da innocencia ou da ignorancia a
respeyto daquellas leys sumptuarias, porque aqui não ha noticia, nem obser-
vancia dellas, mas cacla hum se regula pelo seo apetite e veste como lhe parece
sem differença alguma no modo e no excesso do immoderado luxo, nos trajes e
adornos de ouro, prata e sedas ; e com tantas dezordens que se não conhecem
as pessoas de hum e outro sexo pelo ornato dos vestidos ; porque estes lhes con-
fundem as qualidades e só pelos accidentes das côres se distinguem huns dos
outros, excedendo quazi todos em muito as suas possibilidades.

Não sendo menos intolerável o uso ou abuso de cadeyras guarnecidas de
ouro e sedas, que são as carruagens da terra, moda introduzida ha 9 ou 10
annos e ha poucos permittida a pessoas de inferior condição, no que fazem
excessivas despezas com o fornecimento, sustento e vestiário de muitos escravos
occupados inutilmente e carissimos no tempo presente, como he notorio.

Sobretudo he digno de reparo e admiração ver que padecendo quazi todos
as indiscripções da necessidade e vivendo no mais calamitozo estado de pobreza
por falta de cabedaes e abatimento de fructos, de que não recebem proveyto,
nem lucro, para o supérfluo lhes não falta suprimento, nem se modera, antes
se augmenta mais o luxo ! Mas po'r isso mesmo crescem os empenhos e dividas,

que não se pagam ; quebram e fojem muitos fallidos ; não ha honestidade se-

gura, virtude sem perigo, nem rectidão incorrupta ; e se commettem innume-
raveis uzurpaçoens, roubos e latrocínios, sem escaparem nem ainda os sacrarios
e templos, indícios todos manifestos dos perigozos achaques, de que enferma
e agoniza esta Cidade...

Ultimamente a carestia e falta de escravos prejudica e deteriora muito aos
moradores desta Capitania pela grande diversão e sahida, que tem para a das
Minas, em que se occupam mais de i5o mil. O commercio da Costa da Mina,
donde se extrahiam e conduziam muitos todos os annos, de alguns a esta

parte está attenuado de sorte, que já não ha metade das embarcações, que cos-
tumavüo andar naquella carreyra e as poucas que hoje a frequentão, navegam
com tanta dezordem, hindo muitas vezes humas sobre outras, sem proporcio-
narem espaço sufficiente para o consumo da carga, que pela mayor parte per-
dem no negocio, ficando este só util para os negros daquelle Paiz, porque
compram os Tabacos por. mais inferiores preços, franqueando-lhes a occurren-
cia delles e a preciza necessidade que os commissarios tem de lhos deixarem
na terra ou perdellos, se os quizerem trazer ou reservar para tempo mais
opportuno. Muito mais proveitozo hé aquelle negocio para os Olaudezes e
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Zelandezes, interessados na Companhia Occidental de Olanda, porque como pela
maior parte dominam a Costa da Mina e tem ali estabelecido o seo commercio
com os negros, os provem dos generos e drogas, de que se agradam, de que
já os tem feyto dependentes, vendendo-lhos a troco dos melhores escravos,

que escolhem e no que interessão grandes avanços, revendendo-os depois aos
nossos Portuguezes a troco de ouro; e o mesmo negocio fazem os proprios
negros industriados pelos ülandezes, a cujas mãons vay parar o ouro, que se
extrahe do Brazil nas embarcações daquelle transporte, que certa e occulta-
mente o levão a todo o risco para sortirem e darem consumo aos effeytos das
suas carregações, comprando os melhores escravos e por isso os nossos com-
merciantes se empenham e não utilizam hoje de tal negocio, que tem perdido
a muitos...

O primeyro remedio competente para os males internos cauzados da intro-
ducção do luxo, he o que rectamente applicarão os políticos mais versados
nas razões do Estado, aconselhando que para evitar tanto damno, se lance hum
rigoroso tributo sobre os generos estrangeiros, que sendo desnecessários para
o precizo sustento e decente trato, só servem de fomento para a vaidade...

Com este remedio e impozição de tributo sobre os generos estrangeiros da

qualidade appontada se poderá fácil e suavemente conseguir, não só a utilidade
de os vedar e poupar o que nelles superfiuamente se gasta neste Estado, sem

queixa justa, nem offensa do commercio dos Estrangeiros ; mas também o com-
modo de fazer cessar o luxo e evitar o escandalo, vicios, dezordens e incon-
venientes, que tenho ponderado. E se conforme o dictame gallenico, todo o

remedio simples ou composto deve ser administrado com adequação á especie
da cauza morbifica e a essencia dos males referidos consista em que o veneno,

que os produzio, se difundio e cauzou huma total dissolução dos costumes ou

humores deste corpo ; claro fica que o remedio applicado he mais specifico e vi-

gorozo antídoto para destruir e vencer aquelle morbo maligno, pois tirando a

cauza delle, sem duvida fará cessar o seo effeyto...
Para se evitar o introduzido abuzo e excessivo custo das novas carroagens

ou cadeyras da moda, de que vaidozamente se servem estes moradores sem
distinção de pessoas, fazendo excessivas despezas e occupando inutilmente
muitos e os melhores escravos, se podia também lançar hum novo tributo ou

impozição annual sobre as mesmas carroagens, ao menos a respeyto dos que

por direyto não podem uzar dellas, como em semelhantes occurrencias e de-
zordens aconselham muitos políticos...

O segundo remedio para os males procedidos da falta e carestia de escra-

vos, que são as mãos e os pés deste corpo, sem os quais não podem subsistir,

consiste em se applicar todo o cuidado e buscar meyo de o prover delles todos

os annos com abundancia, para que cresça a lavoura e se augmentem as fabri-

case lavras das minas em utilidade commua das Reaes Rendas, dos vassallos

e do commercio nacional. Para este effeyto o melhor e mais proporcionado
arbítrio, que se offerece na conjunctura prezente he o estabelecimento de huma

nova Companhia Geral á imitação das que ha em outros reynos, cujo trafico e

principal emprego será resgatar escravos, conduzillos de África e vendellos nos

portos do mar do Brazil.
A experiencia tem mostrado ser este hum dos mais úteis e convenientes

meyos para a conservação e augmento dos Estados e seos interesses, de que
se valeram muitas nações, as mais políticas da Europa, para enriquecerem e

ampliarem o seo commercio. Dentro do nosso Revno temos o melhor exemplo.

Pois achando-se no mayor apperto, falta de dinheiro e commercio attenuado,

se appontou e praticou felismente o mesmo arbítrio, constituindo-se a Compa-

nhia Geral do Commercio no ánno de 164Q, a qual sem duvida alguma servio de

tanta utilidade á Monarchia, e aos vassallos, que os ajudou a pôr em estado de

defeza e sustentar a guerra de Castella, restaurou o commercio, salvou as frotas,

conservou as conquistas e suprio com promptas e grandes quantias de dinheiro

as occurrencias precizas e de mayor importancia. .

Aos moradores deste Estado, no que de prezente se acha, não poderá dei-

xar de ser util e proveytoza a proposta companhia. Porque além de se poderem
interessar nella muytos particulares, facilita e offerece a todos em commum

aquillo mesmo de que tanto necessitam, que he o provimento de escravos com

abundancia, em melhores commodos, do que agora experimentam. Pois he

provavelmente certo, que sendo este negocio administrado, como deve ser, por
bons directores com toda advertencia e cuidado, será mais bem regido e se-

guro, que o de particulares e com proporcionadas commodidades resgatarão e

conduzirão os escravos para os venderem por racionaes preços, quando logo

se lhe não queyra taxar o que parecer justo.
• Além disto se fas evidente o risco, que se deve temer e pôde seguir da

decadencia do negocio desta praça, cujos commerciantes estão attenuados pelas

poucas utilidades, que recebem e, má fôrma, que observam no modo de fazer
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as suas carregações, despedindo as sem aquella boa direcção e opportunidade
de tempo conveniente.

Supponhamos que chega o em que se dezanimam de todo e enfraquecem de
sorte, que ou lhes não tem conta, ou não podem continuar, nem armar os
navios daquelle resgate, como já succedeo a muvtos :.quem podjrá então sup-

prir esta falta e suspender a total ruina das fabricas, lavouras e minas uo
Brazil ? Quem o remediará e fornecerá de escravos, sem os quaes não pôde
subsistir, se não fôr a providencia da projectada Companhia i

Estabelecida esta se pode interessar nella a mercancia de Portugal com a
deste Estado, concorrendo todos e fazendo o fundo de Soo thé 600 mil cruzados
de acções para os primeyros empregos e fornecimentos necessários ; e para o
resgate dos escravos fora dos portos já descobertos e freqüentados em Cabo
Verde, Cacheo, Costa da Mina, Benim, Calabá, Loanço, Angolla e Banguella,

para dentro do Cabo de Boa Esperança tem a grande Ilha de Madagascar, Mo-

çambique e Rio de Senna, donde se podem tirar innumeraveis e bons todos os
annos por preços muy accommodados : mas como todas estas ultimas nave-

gações encontram os perigos do Cabo e são custozas, compridas e arriscadas,
se devera implorar e esperar da Real Grandeza de S. M. lhes permitta e con-
ceda algumas franquezas ao menos por determinados annos, para que os com-
merciantes se animem a imprender tão importante negocio com alguma espe-
rança de lucro...

O tabaco, que não he genero de menos conveniência e utilidade para a
Real Fazenda, para os vassallos deste Estado e para o commercio de Portugal,
cuja reputação corre igual parallelo que a do assucar, parece se pôde regular

pelo mesmo modo em sua proporção, franqueando-se licença para que depois
de feyta a escolha pelo contratador do que lhe fôr preciso para fornecimento do
seo contrato, dentro do prefixo termo, que se lhe consignar, o resto se possa
vender e navegar livremente para onde parecer a seos donos depois de pagos
os direytos, evitando-se os embaraços e dezordens, que costuma mover em
Lisboa o dito contratador e nesta Bahia seos Procuradores por conveniências

particulares com o pretexto da preferencia e escolha, que diierem por muytos
mezes em prejuízo das partes.

A sola e courama do Brazil, como não necessita de extracção para fóra do
Reyno, pois dentro delle pôde ter consumo, fácil será o remedio, administran-
do-se o que já se lhe applicou em outro tempo, observando o disposto no
Alvará de 12 de mayo de 1680, porque se ordenou as Camaras fizessem pos-
turas, em que prohibissem aos sapateiros o uzo e gasto de outra sola, que
não fosse fabricada dentro do mesmo Reyno e suas conquistas debaixo de certas

penas, que restabelecidas e augmentadas agora de novo e cumprindo-se com

effeyto o contheudo no dito alvará, ficará sem escrupulo, nem queixa do com-
mercio dos Kstrangeyros, cessando o gasto dos seos atanados e tendo consumo
aquelle genero nacional, que se considera perdido.

Por ultimo accrescento aos mais remedios applicados, que como os Se-

nhores de Engenho e Lavradores deste Estado, se achão 110 mais deplorável,

a que podiâo chegar, carregados de dividas e de empenhos em termos de não

poderem subsistir, parece devem implorar e esperar da Real grandeza e beni-

gna piedade de S. M. se digne conceder-lhes numa moratoria geral por alguns

annos, para dentro delles não serem executados, nem vexados pelos seos cre-

dores. E tão bem seria util e proveitozo a todo este Estado, supplicar-se ao dito

Senhor seja servido mandar fabricar hama sufficiente porção de moeda provin-
ciai de ouro, e prata, muy preciza para o commercio, que padece grande de-

trimento com a falta delia, pois a que avia lavrada no anno de i6cp, em o

decurso de tantos continuados até o prezente, se difundio e consumio a maior

parte delia, circulando por todo o dilatado corpo deste vastíssimo Estado...
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Noticias sobre os Bispados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ma-

ranhão, Grão Pará, Gôa e Arcebispados Primaz do Oriente e Cran-

ganor, Bispados de Cochim, Miliapôr ou S. Thomé, Nankim, Pekim,

Malaca, Macáo, Santiago de Cabo Verde, S. Thomé e Angola.

(Lisboa), 7, 8 e 10 de julho de 1738.

(a) Manuel Caetano Lopes de Lavre.

«Cidade deS. Salvador da Bahia. Fov erecta a Igreja da Cidade da Bahia

em Cathedral em o anno de 1551 pelo Pontífice Júlio 3o e o seu primeiro Bispo

foy D. Pedro Fernandes Sardinha e no anno de 1676 foy elevada a Metropolitana

por Innocencio XI sendo-lhes sulfraganeos os Bispados de Pernambuco, Rio de

Janeiro, Angola e S. Thomé.



82

Tem o Arcebispo da Cidade da Bahia de congrua annual pelas provisões que
se expedem pelo Conselho Ultramarino 4000 cruzados, entrando nesta quantia
80 cruzados para esmolas, 20 cruzados para hum pregador, 100 mil rs. para o
Provedor e Vigário Geral da mesma Cidade e outros 100 cruzados para o aa Pa-
rahiba que será lettrado e 10 cruzados para o mestre de ceremonias pela assis-
tencia dos Pontificaes.

Na folha ecclesiastica da Bahia que se paga pela Fazenda Real vem a adição
do Arcebispo em 1910 cruzados por onde se* vê pagar-se-lhe os 4000 cruzados
de congrua livres para elle Arcebispo e os 3io cruzados das despezas assima
referidas, mas não acho ordem ou provisão porque se lhes fizesse este accres-
centamento dos ditos 3io cruzados que demais se lhe pagão além dos 4000
cruzados.

A ajuda de custo que se deo ao ultimo Arcebispo D. Lui% Alvares de Fi-

gueiredo foi de hum conto de reis, pagos nesta Cidade havendo sido a de seus
antecessores da mesma quantia paga na Cidade da Bahia.

Tem mais todos os Arcebispos e Bispos ultramarinos por ajuda de custo
a tripartita do rendimento da Sé vacante para ajuda de compor sua casa, repar-

tindo-se o dito rendimento huma parte para as Bullas, outra para o Bispo,
outra para as obras da Sé.

Tem de rendimento incerto segundo as informações particulares que tomei

6 ou 7 mil cruzados cada anno das pensões impostas nos officios que provê e
algumas multas e das visitas.

Ha na Cidade da Bahia hum collegio da Companhia e Casa de noviciado,
dous conventos de S. Bento, hum dentro da Cidade, outro fóra delia junto á

Barra. Ha mais os conventos seguintes do Carmo, de S.Francisco, de Carmelitas
descalços e de Agostínhos descalços e hum de Barbadinhos italianos e de novo
hum hospício de Dominicos com a sua Ordem Terceira estabelecida. Ha mais

hum convento de Freiras de Santa Clara; estão se edificando mais 2 conventos
com licença de V. M.

No mesmo Arcebispado ha em varias villas alguns conventos ; na Cachoeira
o Seminário de Belem, fundação de religiosos da Companhia, Conventos de

S. Francisco, do Carmo e S. Bento, porem são pequenos e ha pelo certão
muitas aldêas de índios e residencias por toda a costa em que assistem religiosos
com subordinação aos conventos da cidade.

O clima do Brazil he ordinariamente mui sadio e o seu terreno mui fértil,

ainda que não em todas as partes pelos grandes arêaes e terras alagadiças que
tem e mui dificultoso ser visitado de qualquer dos seus Prelados pela grande
vastidão de terra que comprehendem cada num dos seus Bispados.

Do que gasta cada hum dos Bispos na sua diocese me não consta, e me pa-
rece não gastarão nada por ser feita a despesa da Fabrica da mesma Sé e de

todos os seus Ministros pela Fazenda Real na folha ecclesiastica, porém consta-

me darem muitas esmolas e fazerem muitas obras pias, que certamente exce-

dem a sua congrua.
Pernambuco. Foi erecta a Igreja de Pernambuco em Cathedral pelo Pon-

tifice Innocencio XI em o anno de 1676 e o sen primeiro Bispo foi D. Estevão

Brioso de Figueiredo.
Tem o Bispado desta Capitania de congrua annual 2 mil cruzados que se

lhe estabelecerão por provisão de 9 de abril de 1707 e outros 2 mil cruzados de

acrescentamento com a declaração de que emquanto V. M. não ordenasse o con-

trario 80 cruzados para esmolas e 120 para as congruas de seus officiaes em que
me parece entra o Provedor e Vigário Geral.

Tem de rendimento incerto segundo as informações geraes que tomei 3 mil

cruzados pouco mais ou menos. A ajuda de custa que se deu ao ultimo Bispo

D. Fr. José Fialho, foi de hum conto de reis pago nesta Côrte na mesma forma

que se havia praticado com seu antecessor.
Tem mais o dito Bispo por ajuda de custo para compor a sua casa a tripar-

tita do rendimento da Sé vacante, repartindo-se o dito rendimento huma parte

para os Bullas, outra para o Bispo e outra para as obras da Sé.

Ha na Capitania de Pernambuco, assim na Cidade de Olinda como na Villa

do Recife e Capitania de Paraiba, Collegios e casas da Companhia de Jesus,

Conventos de Carmelitas calçados e de Religiosos Franciscanos de S. Bento, de

Carmelitas reformados e Casa dos Padres de S. Felippe Nery e todos estes re-

ligiosos tem aldêas e missoens em todo o Bispado de Pernambuco que he muito

dilatado.
O clima desta Capitania he ordinariamente sadio, porém padeceu antiga-

mente terríveis epidemias. O seu paiz he summamente fértil e cheio de muitos

e bons engenhos e os seus campos e os da Paraiba e Ceará crião grande copia

de gados vacuns e cavallares.
Do que gasta cada hum dos Bispos na sua Diocese me refiro ao que já disse

do Arcebispo da Bahia.
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Cidade de S. Sebastiam do Rio de Janeiro. Foi elevada a Igreja da Cidade
do Rio de Janeiro a Cathedral no anno de 1676 pelo Pontífice Innocencio XI e o
seu primeiro Bispo foi D. Manuel Pereira.

Tem este Bispado de congrua annual hum conto de reis, entrando nesta

quantia So cruzados para esmolas e 120 cruzados para a congrua de seus offi-
ciaes. Tem mais além do referido conto de reis, 6o cruzados que se pagão an-
nualmente ao Vigário Geral e outros 6o cruzados ao Provisor. Tem de rendi-
mente incerto 9 ou 10 mil cruzados cada anno segundo as informações geraes
que tomei. A ajuda de custo que se deu ao ultimo Bispo D. Fr. Antonio de Gua-
dalupe foi de hum conto de reis pagos nesta Côrte. Tem mais o dito Bispo por
ajuda de custo para compor a sua casa a tripartita do rendimento da Sé vacante,
repartindo-se o dito rendimento huma parte as Bullas, outra para o Bispo e
outra para as obras da Sé.

Na Cidade do Rio de Janeiro ha Collegio da Companhia de Jesus, Convento
de Carmelitas descalços, de Franciscanos, de Capuchos e de Bentos e de todos
estes religiosos ha Conventos na Cidade de S. Paulo, na Villa de Santos e na

Capitania do Espirito Santo.
Na Ilha Grande e na Ilha de S. Sebastiam, Taubaté e Mogi, tudo do mesmo

Bispado do Rio de Janeiro ha Conventos de S. Francisco, ainda que menos nu-

merosos e na Nova Colonia do Sacramento ha Casa da Companhia de Jesus,
como também em Porto Seguro, que no espiritual pertence ao Bispado do

Rio de Janeiro e no temporal a« governo da Bahia e em todo o Bispado do
Rio de Janeiro ha muitas aldèas e residências em que assistem religiosos e nas

mais dellas Padres da Companhia.
O clima do Rio de Janeiro he o mais excellente de todo o Brazil, como

também o de todas as Capitanias que comprehende este grandíssimo Bispado,
excepto no novo descobrimento das Minas de Goyaz chamado dos Tocantins em

que houve uma epedemia mui semelhante á peste.
O seu terreno he fertilissimo e mui abundante de todos os generos corriesti-

veis e produz grandíssima copia de ouro, diamantes e mais pedras preciosas,
que continuarnente estão entrando neste Reino, com inveja de todas as nações.

Do que gasta cada hum dos Bispos na sua Diocese me refiro ao que já
disse do Arcebispado da Bahia.

Estado do Maranhão. Foi erecta a Igreja da Cidade de S. Luiz do Maranhão

em Cathedral no anno de 1676 pelo S. Pontífice Innocencio XI, sendo seu pri-
meiro Bispo D. Fr. Antonio de Santa Maria, que não chegou a passar áquelle

estado ; o 2o na ordem, mas o i° que a elle passou, foi D. Gregorio dos Anjos.

Tem o Bispado do Maranhão de congrua hum conto de reis, entrando nesta

mesma quantia 80 cruzados para esmolas e 120 cruzados para as congrüas de

seus officiaes, em que me parece entra o Provisor e Vigário Geral que certa-

mente tem. Poderá ter de rendimentos incertos 200 cruzados.
A ajuda de custo, que se deu ao ultimo Bispo D. Fr. José Delgaste foi de

400 cruzados pagos nesta Côrte, com a declaração de que não fazia exemplo.
Tem mais o dito Bispo por ajuda de custo para compor á sua casa a tripar-

tita do rendimento da Sé vacante na fôrma referida nos mais Bispados.
Na Cidade do Maranhão ha 4 conventos, hum dos Religiosos de N. S." do

Carmo, outro dos Capuchos da Província da Conceição, outro de Religiosos de

N. S." das Mercês e o Collegio da Companhia de Jesus com estudos de latim,

philosophia e theologia.
O clima da Capitania do Maranhão he mui temperado e summamente sadio

e o seu terreno produz huma grande copia de algodão e os campos de Piauhy,

que lhe são annexos,produzem huma grandíssima copia de gado vacum e cavallar.

Do que gasta cada hum dos Bispos na sua Diocese me refiro ao que já
disse do Arcebispado da Bahia.

Grão Pará.Foi erecta a Igreja da Cidade do Pará em Cathedral em o anno de 1720

pelo Pontífice Clemente XI e o seu primeiro Bispo foi D. Fr. Bartholomeu do Pilar.

Tem este Bispado de congrua hum conto de rs. entrando nesta quantia 80

cruzados para esmolas e 120 cruzados para congrüas de seus officiaes em que
entra o Provisor e Vigário Geral e os 800 cruzados que fica vencendo o dito

Bispado lhe são pagos a metade nos fructos da terra, que correm por moeda no

Estado do Maranhão e a outra metade paga-se-lhe em dinheiro na Bahia pela
folha ecclesiastica.

O rendimento incerto poderá ser de 200 cruzados pouco mais ou menos cada

anno se os Bispos se abstiverem de mandar canoas á colheita das drogas do

certão e outros modos de adquirirem e quando se não abstenhão poderá render

cada anno 4 mil cruzados pouco mais ou menos. Deu-se de ajuda de custo ao

dito Bispo 3 mil cruzados para orriato de sua casa, por ser o primeiro que foj

para aquelle Bispado, com declaração que o que se comprasse tom os ditos 3

mil cruzados ficaria para a Mitra e seus successores. Teve mais 400 cruzados de

emprestimo por conta das suas congrüas.

a. B. 3i 5
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Tem mais o Bispo que lhe succeder por ajuda de custo para compor a sua
casa a tripartita do rendimento da Sé vacante, na fôrma já referida.

Tem a Cidade do Pará 6 conventos, 3 de Capuchos das 3 Províncias de Santo
Antonio, da Piedade e da Conceicáo e os outros 3 do Carmo, das Merccs e da
Companhia.

Ó clima he igual ao do Maranhão e produzem as suas terras os preciosos
generos do cacáo, cravo, salsa e café e he igualmente abundante de todos os

generos comestíveis.
Do que gasta cada um dos Bispos na sua Diocese me refiro ao que já disse

Bispado de Gôa e Arcebispado Primando Oriente. A Sé de Santa Catharina
de Gôa foi erecta em Bispado pelo Papa Paulo III no anno de 15^4; foi o seu

primeiro Bispo D. Francisco de Mello, filho de Manuel de Mello, Resposteiro
Mór do Sr.mo Senhor Rei D. João o 2.0 e morreo estando para se embarcar.

D. Fr, João de Albuquerque da Ordem de S. Francisco da Província da
Piedade foi o seu segundo Bispo por Bulla passada a 11 de abril de 1537 e no
seguinte passou a Gôa, onde falleceu a 8 de fevereiro de 1553.

Foi erecta a metropolitana e Primás do Oriente pelo Papa Pauio 4.0 no anno
de 1557 a instancias do Sr.mo Senhor Rei D. Sebastião. Foi seu primeiro Arce-
bispo D. Gaspar de Leão, a que alguns chamão Pereira; foi conego de Évora e
tomou posse do Arcebispado no anno de i56o e no de 1567 celebrou synodo em
Gôa, renunciou a Dignidade e lhe succedeu D. Fr. Jorge Temudo da Ordem dos
Pregadores, que tinha sido Bispo de Cochim.

Tem o Arcebispado de Gôa 12 mil xerafins de congrua annual que fazem 9
mil cruzados e tem o mesmo Arcebispado seu Provisor e mais Ministros e offi-
ciaes da Sé Primacial, de que se paga annualmente na folha ecclesiastica 8 mil
xerafins cada anno, que fazem 6 mil cruzados. Tem de rendimento incerto 3 mil
xerafins annualmente que fazem a importancia de 900 mil reis, segundo as in-
formações particulares, que procurei nesta matéria.

Tem mais o Arcebispo que succeder por ajuda de custo para compor a sua
casa a tripartita do rendimento da Sé vacante, tirando-se do monte maior o gasto
das Bullas e as duas partes, huma para o Bispo e outra para as obras da Sé.

Não consta nesta Secretaria, que as ajudas de custo dos Arcebispos se deem

por esta repartição, mas sim pelo Conselho da Fazenda por onde se pagão tam-

bem as dos Ministros seculares, que vão para a Relação d'aquelle Estado e na

provisão que se passou ao Arcebispo actual D. Ignacio de Santa There\a, para
o vencimento da sua congrua e ordenados dos mais Ministros ecclesiasticos da

sua Sé se acha posta huma verba em que se declara que por provisão de i3 de

fevereiro do anno de 1721, passada pelo Conselho da Fazenda ordenou V. M. ao
Thesoureiro da Casa da índia desse ao dito Arcebispo 2 mil e 5oo cruzados por
conta da congrua que hevia de vencer no Estado da índia.

Ha na Cidade de Gôa 3 conventos da religião de S. Domingos e tem mais a

mesma religião hum em Damão, outro em Dio, outro em Chaúl, outro em Ba-

caim e outro em Caranjá.
Tem os Religiosos da Campanhia de Jesus hum Collegio, hum Seminário,

huma casa professa e huma residencia em S. Paulo o Velho. Tem mais os mes-

mos Religiosos hum Noviciado do Chorão e Rachol, em Chaúl e Baçaim, e em

Tanã, em Damão, em Dio e a residencia de Bandorá.
Tem os Gracianos em Gôa hum convento, hum Collegio e hum Seminário,

outro em Chaúl, outro em Tanã, outro em Baçaim e outro em Damão.
Tem os Franciscanos hum Convento em Gôa, outro em Chaúl, outro em

Baçaim e outro em Trapôs.' 
Tem os Religiosos de S. João de Deus em Gôa hum Convento, outro em

Damão, outro em Dio. Tem mais no norte outro Convento e hum. Seminário.

Tem os Capuchos em Gôa 3 conventos, tem outro em Chaúl, outro em

Tanã, outro em Dio, outro em Damão e outro em Trapôs.

Tem a Congregação do Oratorio de S. Filippe Nery duas casas em Gôa.

Ha na mesma Cidade de Gôa hum Convento de Freiras Monicas.

O clima da Ilha é mui sadio, exepto aonde chamão a cidade velha, que ao pre-
zente se acha quasi deserta pelas repetidas doenças, que nella se experimentavão;

o seu terreno ne fertilissimo e abundantissimo de todos os generos comestíveis.

Parece-me não gastão cousa alguma os Arcebispos de hôa na sua Diocese.

Arcebispado de Cranganor e Serra. Foi erecta a Igreja de Cranganor em o

anno de i6o5 com o titulo de Arcebispado pelo Papa Paulo V, transferindo-se a

ella de Angamale.

uo ;que gasta caaa un
na Bahia» (Doc. n.° 348'}.

índia
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Foi o seu primeiro Arcebispo D. Francisco Rodrigues da Companhia de
Jesus, que foi sagrado Bispo de Angainale em 601 por Bulla de Clemente VIII e

4 annos depois mudando a Cranganor a Cathedral o Papa Paulo V lhe deu a
dignidade de Arcebispo.

Tem este Arcebispado de congrua annual 2 mil cruzados, pagos na Feitoria
de Damão.

Não me consta tenha rendimento incerto, como também Provizor e só-
mente consta haver hum Arcediago do dito Arcebispo, que me parece lhe po-
derá servir de Provizor e vence este de sua ordinaria annualmente i5o xerahns,

que fazem quarenta e cinco mil reis.
Não consta da ajuda de custo, que se desse por esta repartição do Conselho

Ultramarino a estes Arcebispos e assim me parece lhe poderia ser dada pela
repartição do Conselho da Fazenda.

O clima deste Arcebispado he muy sadio e igualmente fértil. Neste Arcebis-

pado assistem somente Religosos da Companhia.
Bispado de Cochim. No anno de 1D37 foy erecta a Cathedral de Santa Cruz

de Cochim pelo Papa Paulo IV a instancia do Sr.mo Sr. Rey D. Sebastiam.
Aos Bispos de Cochim se concedeo por Bulla de Gregorio VIII em o anno

de 1272, que no caso que vague a Primasial de Gôa a vão governar, deixando Go-
vernador na Igreja de Coctiim.

Foy o seu primeiro Bispo D. Fr. Jorge Temudo, da ordem dos Pregadores e
roy sagrado a 4 de fevereiro de 1558.

Tem este Bispado de congrua 2833 xerafins, huma tanga e 40 reis, que fa-
zem 85o reis da moeda deste Keino, a saber 200 mil reis de dote do Bispado e
65o mil reis de acrescentamento que tudo se lhe paga annualmente.

Não consta tenha este Bispado Provisor, nem rendimento algum incerto,
nem de ajuda de custo por esta repartição do Conselho Ultramarino, o que per-
tence ao Conselho da Fazenda e Casa da índia.

O seu clima he mui sadio e egualmente fértil.
Bispado de Meliapôr ou S. Tliomé. No anno de 1606 no Pontificado do Papa

Paulo V se eregio esta Cathedral com o titulo de S. Thomé, por nella estar o
corpo deste Santo Apostolo, como diz a Bulla da sua erecção.

Foi o seu primeiro Bispo D. Frei Sebastião de S. Pedro, da Ordem de
S. Agostinho.

Tem este Bispado de congrua 85o mil reis de congrua annualmente, impostos
na Feitoria de Damão.

Não consta ter este Bispado Provisor, nem rendimento algum incerto por
serem Bispos Missionários e da ajuda de custo deve constar no Conselho da
Fazenda e Casa da índia. Também me não consta do seu clima.

Bispado de Nankim. Não me consta do tempo da sua erecção, nem quem
foi o primeiro Bispo.

Tem este Bispado de congrua annual 85o mil reis impostos na Feitoria de
Damão, a saber 200 mil reis de dote do Bispado e 65o mil reis de acrescenta-
mento. Não tem Provisor, nem rendimento incerto por ser Bispo Missionário.

Forão dados a este Bispo de ajuda de custo pelo Conselho da Fazenda 4 mil
cruzados, como consta de hum aviso do Secretario de Estado Diogo de Men-
donça Côrte Real, que se acha registado nesta Secretaria, e por decreto de V. M.
de 3o de setembro do anno de 1719 lhe forão dados mais 200 mil reis de ajuda de
custo por esta repartição do Conselho Ultramarino.

Os Religiosos que ha neste Bispado são somente os da Companhia e da Pro-

paganda.
O seu clima he bom e summamente fértil.
Bispado de Pekim. Não consta da sua erecção, nem de quem foi o seu pri-

meiro Bispo. Tem de congrua este Bispado annual 85o mil reis, a saber 200 mil
reis de dote e 65o mil reis de acrescentamento.

Não tem provisor, nem rendimento incerto por ser Bispo Missionário e
também não consta de ajuda de custo, que se lhe desse, o que pertence ao
Conselho da Fazenda e Casa da índia.

Tem os Religiosos da Companhia de Jesus em Pekim hum Collegio e huma
casa de residencia ; ha outra casa de Padres Francezes e huma da Propaganda.

No demais do império da China tudo são Missões e residencias dos Religio-
sos da Companhia de Jesus, aonde havia muitas e boas Igrejas, que se lhe con-
tiscarão. O seu clima he bom e o seu territorio summamente fértil.

Bispado de Malaca a quem pertence o Reino de Siáo e Timor. A Igreja Ca-
thedral de N. Senhora da Assumpção de Malaca foy erecta pelo Papa Paulo IV
no anno de 1557, a instancia do Sereníssimo Sr. Rei D. Sebastião.

Foi o seu primeiro Bispo D. Frei Jorge de Santa Lupa, da Ordem dos Pre-

gadores e sagrado no anno de i5i>8.
Tem este Bispado de congrua annual 840 mil reis, a saber 200 mil reis de

dote e 640 de acrescentamento.
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Não consta de rendimento incerto, nem que tenha Provisor, nem também
de ajuda de custo por esta repartição.

Desde que os Olandezes ganharão Malaca ficou residindo o Bispo em Lifau
na Ilha de Timor, cujo clima he doentio, mas mui fértil. Neste Bispado ha Re-
ligiosos Dominicos, a quem pertence esta Missão.

Bispado de Macáo. Foy erecta em Cathedral a Igreja de Macáo com o titulo
de Santa Maria, pelo Papa Gregorio XIII no anuo de 1373, a instancia do Sere-
nissimo Sr. Rei D. Sebastião.

Não tenho noticia de quem foy o seu primeiro Bispo. Não consta que tenha
rendimento incerto, nem que tenha Provisor.

Tem esta Cidade hum Collegio de Religiosos da Companhia e hum Semi-
nario, hum Convento de Dominicos, outro de Gracianos, outro de Capuchos
e outro de Freiras de Santa Clara.

O seu clima he mui sadio e mui ferteis as terras, que partem com a mesma

Cidade...» (Doe. 11." 341/).

AFRICA

Ilha de Santiago de Cabo Verde. Foy erecta a Igreja de Cabo Verde em
Bispado, em o anno de i53-2 pelo Papa Clemente VII, no reinado do Serenissi-
mo Sr. Rei D. João o III e o seu primeiro Bispo foi Z). Braf Netto.

_ Tem este Bispado de congrua annual paga pela Fazenda Real na folha eccle-

siastica, hum conto de reis para o Bispo e para o seu Provisor e Vigário Geral

e para os mais Oíficiaes e esmolas ; e nesta mesma fôrma se lhe expedem as

Provizoens.
Tem de rendimento incerto 800 até 900 mil reis cada anno, pouco mais ou

menos, em tres fazendas que possue na mesma Ilha, nas luetuosas dos Clérigos
e nas condemnaçóes e visitas que fazem.

Teve o ultimo Bispo de ajuda de custo 2 contos de reis pagos nesta Côrte,

como já se havia praticado com o seu antecessor.
Ha na Ilha de Cabo Verde hum Convento de Religiosos da Piedade e tem

os mesmos religiosos hum Hospício em Cacheu e outro em Bissau e antigamente

tinhão outro na Ilha do Fogo, que não se sabe certamente se ainda existe.

O clima destas Ilhas he summamente mão e em varias epedemias, que tem

tido a Ilha de Cabo Verde morreu huma grande parte da gente branca que a

habitava ; mas os seus terrenos são summamente ferteis e abundão de grande
copia de gado vacúm, muitas cabras, muitos porcos e todas as castas de aves e

de excellentes fruetas.
Não consta que os Bispos gastem cousa alguma na sua Diocese, antes me

parece não gastarão nada nella.
Ilha de S. Thomé. Foy erecta a Igreja de S. Thomé (cuja jurisdicção se ex-

tendia aos Reinos de Congo e Angola) em Bispado pelo Papa Paulo III em o

anno de 1534 a instancia do Sereníssimo Sr. Rei D. João o III e foi o seu primeiro
Bispo D. Diogo Orti^ de Villegas.

Tem de congrua este Bispado annual, paga pela Fazenda Real na folha

ecclesiastica, hum conto de reis para o Bispo, para o seu Provisor Vigário Gerai,

mais oíficiaes e para esmolas.
Teve o penúltimo Bispo de S. Thomé hum conto de reis de ajuda de custo

e he mui provável, que o ultimo Bispo daquella Ilha tivesse a mesma ajuda de

custo, ainda que não acho clareza por onde lhe fosse dada.
Não me consta a renda incerta que tem, antes me parece será cousa de pouca

quantia, pela pobreza a que se acha reduzida a dita ilha.
Ha nella hum Convento de Agostinhos descalços, a que neste Reino chamão

Grillos, e outro Convento de Barbonios italianos e tem também estes hum

Hospício na Ilha do Príncipe, que está sujeito ao Governo e Bispado de Cabo

Verde.
O seu clima he máo, como quasi todos os da Costa da África, maisiie mui

fértil.Do que gasta cada hum dos Bispos na sua Diocese, me refiro ao que já disse.

Reyno de Angolla. A Igreja de Santa Cruz do Reino de Angolla foy erecta

em Bispado no anno de 1596 pelo Papa Clemente VIII e foy até tempo ua júris-
diçãa do Bispo de S Thomé, de que se desmembrou e foi o seu primeiro Bispo

D*Fr. Miguel Rangel.
-.Tetn o Bispado de Angolla de congrua annual hum conto de reis cada anno,

entrando nesta quantia a despeza do seu Provisor e Vigário Geral, que certa-

mente paga, ainda que se não faça expressa menção desta despeza na Provizao

que se lhe passa para o vencimento do conto de reis.

Não consta que os dous últimos Bispos de Angolla tivessem ajuda de custo,

mais que tão somente o emprestimo de 3 mil cruzados adiantados a cada hum,

por conta das suas congruas.
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O rendimento incerto deste Bispado he tão diminuto, que obrigou alguns
annos ao Bispo a tomar para si os 8o mil reis, que lhe são dados para esmolas
e a acceitar dos pretendentes com indecencia o que lhe ofterecião, de que re-
zultavão murmuraçoens ; e ainda a rezervar para si a Provisoria, ficando só com
o Vigário Geral.

Ha naquelle Reino hum Convento de Religiosos da Companhia, outro de
Padres Carmelitas descalços, outro de Barbonios Italianos e outro de Francis-
canos de N. S.H de Jesus dos Cardaes.

O seu clima he péssimo e mui cgual aos mais da Costa de África e o seu
terreno não he dos mais forteis. (Doc^ n.° 35o).

348—35o

«Arbítrio para se evitaram os descaminhos dos direitos dos dez por cento

que se pagão nas Alfandegas do Brazil».

Lisboa, 18 de abril de 1740. (a) Wencesláo Pereira da Silva.

351

Representação de Wencesláo Pereira da Silva, pedindo para se mandar

pôr em execução o seguinte projecto sobre o novo estabelecimento

da renda das terças do Estado do Brazil. s. d. (1740). 352

«Novo projecto para no Estado do Brazil se estabelecer e reduzir a boa

forma a arrecadação das terças das rendas publicas das Cidades,

Villas e Concelhos do mesmo Estado, assim como se pratica neste

Reyno; e para se cobrar o importante cabedal, que se está devendo

pertencente a esta consignação, applicada para as fortificações.»

Lisboa, 20 de abril de 1740. (a) Wencesláo Pereira da Silva.

353

Carta do Conde das Galvêas, André de Mello e Castro, para o Rei Dogme',

queixando-se de sua deslealdade para com o Rei de Portugal, con-

sentindo que Francisco Nunes Pereira arbitrariamente usurpasse

o logar de Director da Fortaleza portugueza de Dogmé.

Bahia, 2 de setembro de 1746. Copia. 354

Relação das Camaras do Ultramar comprehendendo as do Brazil, Ilhas

de Cabo Verde e S. Thomé, Angola, Moçambique e índia. 5. d.

Tem annexo um documento. 355—356

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca de um reque-

rimento de Francisco Manuel da Silva, em que apresentava queixa
contra Manuel Fernandes da Costa e João Lopes Fiúza Barreto,

filho e genro de sua mulher D. Thereza de Jesus Maria, casada em

primeira nupcias com o sargento mór Manue' Fernandes da Costa.

Bahia, 17 de janeiro de 1733. Tem annexos 6 documentos.

357—363

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando que o Provedor

da Casa da Moeda da Bahia, Francisco Xavier Vaz Pinto man-

dára ampliar o ediíicio e as officinas sem estar devidamente autho-

risado e sem cumprir as formalidades e preceitos regulamentares.

Bahia, 20 de janeiro de 1753. Tem annexos i3 documentos,

comprehendendo copias de vários artigos do Regimento da Casa

da Moeda, alvarás eprovisões, que lhe di\em respeito. 364—377

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do reque-

rimento do Desembargador João Luiz Cardoso Pinheiro, eín que
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pedia para accumularo logar de Ouvidor Geral do crime com ode

Procurador da Coroa e Fazenda.

Bahia, 2 de fevereiro de 1753. Tem annexos 2 documentos.

378—380

Carta do Arcebispo da Bahia, participando a Diogo de Mendonça Côrte

Real, que nomearia o Conego Manuel Gonçalves Souto para a pri-
meira dignidade que vagasse, satisfazendo assim á sua recommen-

dação.

Bahia, 18 de fevereiro de 1753. 381

Carta do Arcebispo da Bahia, acerca do Recolhimento Ursulino N. S.a

da Soledade e Coração de Jesus, fundado em 1735 por D. Ursula

Luiza de Monserrate e do Convento de N. S.a da Conceição da

Lapa, fundado por Provisão de j 3 de outubro de iy33.

Bahia, 22 de fevereiro de 1753. Tem annexo um documento.

«...Da parte do mesmo Senhor me ordena V. Ex.a informe com as rendas

que tem o Recolhimento das Ursulinas de N.S.^da Soledade e Coração de Jesus.
Mandando vir os livros á minha presença achei terem em renda dé juros de 6
e 4 por cento 754$ e tantos reis e de fazendas de raiz consistem em 3 ou 4 mo-
radas de casas e huma fazenda que por conta do mesmo Recolhimento se
cultiva, 3io8ooo reis. Segundo o juizo que fiz dos livros, poderão ter em dinheiro
8000 cruzados pouco mais ou menos.

Além do sobredito tem mais huns legados de pouca monta deixadus em
testamentos por cobrar. Não me consta tenhão mais rendimento algum, que se

possa contar em patrimonio.
Antes de passar a dar o meu parecer, como mais se me ordena, devo dizer

que 11a Provisão Real de S. M. que Deus tenha em eterno descanso, lavrada a
2'} de janeiro de 1735, pella qual fez o ditto Senhor graça a D. Ursula Luiza de
Monserrate o poder fundar nesta Cidade ou seu suburbio hum Convento Ursu-
lino, declarou e ordenou, que não serião as Freiras mais de 5o e que os dotes de
cada huma consistirião em 100$ reis de renda vitalícia, ficando o Convento sem
acção de pedir maior dote, nem de succeder em bens alguns por qualquer titulo

que fosse, outorgando-lhes o poderem receber 100S000 rs. de propinas na pro-
fissão de cada huma, com exclusiva de qualquer outro pedítorio, como para peça
de sachristia, enfermaria, etc.

Isto mesmo havia o mesmo Senhor mandado em outra Provizão lavrada
em i3 de outubro de 1733 a favor da fundação do Convento de N. S.a da Con-
ceiçãoda Lapa, só com a difterença, que nesta mandou, que pello Arcebispo e
Vice-Rei e Cabido Sede vacante, em os mesmos ioo$ooo rs. Ao que me pareceo
justo accrcsccntar, que depois de fallecida qualquer freira destes Conventos, co-
brarião estes ioo$ooo rs. vitalício do anno chamado de rnosto para com elles
satisfazerem os funeraes, que mais lhes determinei e alguns gastos, que com-
mummente se fazem mais crescidos nas doenças finaes...»

382—383

Carta de Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, participando a Diogo

de Mendonça Côrte Real, ter cumprido as ordens que recebera, re-

lativas ao Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado

Serpa.

Bahia, 23 de fevereiro de 1753. Tem annexos 3 documentos.

1 .a e 2.a via. 384—391

Representação do Conselho da Fazenda do Estado do Brazil, informando

que da Casa da Fundição de Serro Frio tinham ido para Casa da

Moeda da Bahia barras de ouro sem que tivessem pago o quinto
ou ó imposto de capitação e pedindo instrucções que regulassem o

proceder do Conselho da Fazenda e do Provedor da Casa da Moeda

n'estes casos.

Bahia, 23 de fevereiro de 1753.
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E' assignada pelo Vice-Rei Presidente, Conde de Athouguia,

Diogo Vieira de Sousa, Manuel de Mattos Pegado Serpa, João Ro-

drigues Campeio, Francisco Marcellino de Gouvéa e João Eliseu

de Sousa. Tem annexo o traslado de muitos documentos.

392—393

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, acerca da execução da lei de 9
de novembro de 1752, sobre as formalidades que se deviam observar

nos pagamentos das Minas.

Bahia, 25 de fevereiro de 1753. 394

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, sobre fardamentos militares.

Bahia, 25 de fevereiro de 1753. 3g5

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Corte

Real, acerca das duvidas que se suscitavam para o provimento do

logar de Patrão Mòr da Ribeira das Náus da Bahia, por se haverem

apresentado o Capitão Tenente Manuel de Siqueira com a carta

regia de nomeação para esse logar e o Capitão Thomaz de Sousa a

reclamar, como proprietário, o direito de nomear o respectivo ser-

ventuario, terminado o triennio do que o estava exercendo Antonio

de Araújo dos Santos.

Bahia, 27 de fevereiro de 1753. Tem annexos 16 documentos e

entre elles o attestado dos Capitães, Pilotos e proprietários de

navios da Praça da Bahia.

396 —412

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da execução da lei de

21 de dezembro de 1732, que revogou a de 11 de outubro de 1751,

sobre a forma de se fazerem nas Minas Geraes os pagamentos das

dividas da Fazenda Real e dos particulares com ouro em pó.
Bahia, 28 de fevereiro de 1753. 4i3

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter naufragado nos

recifes da Torre de Garcia d'A"wla o Hiate portuguez Santo André

e Sant'Anna e as providencias que tomára sobre o caso.

Bahia, 28 de fevereiro de 1753. Tem annexos 4 documentos. O

Hiate procedia de S. Thomé e era seu capitão Florencio José da

Frota. 414—418

Officio do Intendente Geral do Ouro, Wencesláo Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, accusando varias irregularidades do

Provedor da Casa da Moeda, Francisco Xavier Vaz Pinto.

Bahia, 28 de fevereiro de 1753. Tem annexos 3 documentos.

419—422

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acerca do projecto do arrendamento do imposto dos quintos
das Minas.

Bahia, 1 de março de 1753. 423

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando que as Minas de

S. Felix e Trayras pertenciam á Capitania de Goyaz.

Bahia, 1 de março de 1 y53. Tem annexo um documento.
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«...Ignacio Dias da Silva, Mathias Borges Lopes e José Theotonio da Silva
declararão que por terem assistido nas Atina* de S. Felix e Trayras sabem,

que pertencem á Capitania de Goyazes e que o Arraial de Trayras comprehen-
de o de S. José, o de Santa Rita, Amaro Leite e dos Quocaes, que ficam cir-
cumvisinhos e tem i freguezias de pequena povoação, mas com bastante con-
curso de gente viandante, que para aquellas partes concorrem a s;u negocio do
Rio de Janeiro, S. Paulo e Bahia. E que o Arraiakde S. Felix comprehende o
da Chapada, o do Cavalcanti, das Arraias e o de.V. S.* da Natividade, que fica

distante da Villa dos Goyazes 180 legoas, que he a melhor povoação que ha na-

queilas Minas pelo grande concurso de gente que a freqüenta com maior ne-

gocio e utilidade para a Real Fazenda, sendo todos estes Arraiaes os mais flores-

centes e de maior rendimento, que excede no seu tanto a Capital de Villa Boa,

por ser o ouro de maior toque e opulentos os seus moradores...» (Doe. n. 42S)-

424—425

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, referindo-se ao fallecimento do

Director da Feitoria de Ajudá Luiz Coelho de Brito e á necessidade

de prover promptamente aquelle logar.

Bahia, 1 de março de 1753. Tem annexo um documento.

«Hum navio dos do numero e navegação da Costa da Mina, que veio de

Ajudá, me trouxe carta do Tenente da Fortaleza, que alli ternos em que me dá

a noticia de ter fallecido em 21 de setembro o Director Lui\ Coelho de Brito,

que poucos mezes antes finha tomado posse daquelle emprego. Persuade-se o

dito Tenente, que a morte se lhe originou da jornada que fez 40 legoas para
terra dentro a cumprimentar na sua Corte o Daomé, de quem foi tão bem rece-

bido que o dilatou muitos dias na sua companhia, porem quando se recolheu á

Fortaleza vinha já tão enfermo, que não durou mais 48 horas e com tal pertur-
bação de cabeça, que com trabalho se confessou, mas não me pôde escrever para
me informar do que tinha resultado das conferências que teve com aquelle po-
tentado sobre as matérias que lhe mandei propor...»

426—427

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, em que se refere aos contra-

tadores dos contratos do sal e do tabaco.

Bahia, 1 de março de 1753. 428

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter arribado á

Bahia com grossa avaria a Náu N. S.a do Monte Alegre, sob o com-

mando de Antonio de Brito Freire, tendo morrido a bordo durante

a viagem o general de Batalha Luiz Pierrepont e o Tenente Coro-

nel San-Martin. Informa acerca das providencias que tomára para

o concerto da Náu e para arranjar outra embarcação que condu-

zisse ao Reino os passageiros.
Bahia, 1 de março de 1753. Tem annexos 6 documentos e entre

elles a relação dos officiaes militares que iam para o Reino em goso

de licença. 429—4^5

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca das explorações de dia-

mantes no Rio Jequitinhonha e Rio das Contas.

Bahia, 1 de março de 1753. Tem annexos 4 documentos. 
'

436—440

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, participando-lhe ter chegado á Bahia e queixando-se

da insufficiencia dos seus vencimentos, pede para ser provido no logar

de Ouvidor Geral do Civel.

Bahia, 1 de março de 1753. 441
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Officio do Chanceller da Relação, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

acerca da arribada da Náu N. S.s do Monte Alegre, do Capitão An-

tonio de Biito Freire, a que já se referem os documentos ns. 429
a 435.

Bahia, 2 de março de 1753. Tem annexos 6 documentos.

, 
v" 442—448

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláo Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, acerca do projecto de arrenda-

ntento do imposto do quinto sobre o ouro das minas.
' Bahia, 2 março de 1753. Tem annexos 5 documentos e entre

estes os pareceres do Intendente Geral do Rio de Janeiro. João Al-

vares Simões, do Intendente da Casa da Fundição de Jacobina,

Luiz de Tavora Preto e do Ouvidor da Comarca de Jacobina o

Desembargador Manuel da Fonseca Brandão. Ia e 2a vias.

449—460

Carta do Provedor Mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa,

participando a EIrei D. José ter tomado posse do seu logar em i3

de janeiro e ter já fixado a sua residencia nas casas da Provedoria.

Bahia, 2 de março de 1753. 461

Officio do Provedor Mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa,

acerca da arribada da Náu N. S.a do Monte Alegre, do Capitão

An tonio de Brito Freire, informando das providencias que ordenára

para a reparação das avarias que trazia.

Bahia, 2 de março de 1753. Tem annexos 3 documentos.

462—465

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando a chegada á Bahia

dos navios da frota, commandada pelo Capitão de mar e guerra,
Gonçalo Xavier de Barros Alvim e informando que a falta de chu-

vas estava produzindo grandes prejuízos na agricultura e ameaçando

uma terrível crise de fome.

Bahia, 2 de março de 1753. Tem annexo um documento, rela-

tivo á arribada ao Rio de Janeiro da Náu N. S.a da Piedade.

466—467

Carta do Desembargador Francisco Marcellino de Gouvèa, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, participando ter cumprido as ordens que
recebera sobre um determinado serviço.

Bahia, 2 de março de 1753. Tem annexo um documento.

468-469

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, com-

municando-lhe que nomearia o seu recommendado, Conego Ma-

nuel Gonçalves Souto, para a primeira dignidade que vagasse na Sé.

Bahia, 2 de março de 1753. 470

Carta do Ouvidor Geral do Crime, João Luiz Cardoso Pinheiro para
Diogo de Mendonça Côrte Real, agradecendo-lhe a sua nomeação e

queixando-se de lhe ter sido tirada a propriedade da Superinten-

dencia dos tabacos.

Bahia, 2 de março de 1753. 471
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, remettendo uma carta de João

Rodrigues Pereira Serpa para Sebastião Alvares da Costa, na qual
se diz ter apparecido nas Minas do Fanado um operário ferreiro que
affirmava ter descoberto o segredo do fabrico da Folha de Flandres,

como provava pela amostra que apresentara e que se tratava de

fornecer ao mesmo individuo os utensílios por dle requisitados

para realisar o seu invento. *

Bahia, 2 de março de 1753. Tem annexa a carta, coma amos-

tra da folha, na qual se não refere o nome do operário e apenas

se di\ ter 2<V annos e ser natural da Ilha das Flores. 472—47?

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, relatando os conflictos que o Desembargador Diogô Vieira de

Sousa freqüentemente tinha com os seus Collegas da Relação""e

especialmente com o Desembargador Raymundo Coelho de Mello.

Bahia, 3 de março de 1753. .»>, 474

Representação de Matheus Dias Ladeira, dirigida ao Rei, expondo varias

queixas 
contra o Capitão Ignacio da Luz, por factos por este pra-

ticados em detrimento da Fazenda Real, indicando as testemunhas

que poderiam depôr na devassa a que se procedesse.
Villa do Bom Successo, 3 de março de iy53. 475

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláo Pereira da Silva, quei-
xando-se da falta de dinheiro para o pagamento dos ordenados dos

funccionarios da Intendencia e da perturbação que este facto pro-
dúzia nos serviços.

Bahia, 3 de março de 1735. Tem annexos 3 documentos e entre

elles a provisão do Conde de Athouguia, nomeando Simão Gomes

Monteiro, Escrivão da Intendencia Geral da nova cobrança dos

quintos do ouro da Bahia. 476—479

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláo Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, acerca das diligencias a que pro-
cedera para a averiguação dos descaminhos e irregularidades nas

cobranças, e pagamentos do Donativo Real estabelecido na Cidade e

Capitania da Bahia em 1727.

Bahia, 3 de março de 1753. Tem annexos 4 documentos. (V.

does. ns. 7/2 a 72 2 J.

«....Em o anno de 1727 veio carta de S. M. expedida em 6 de abril do mesmo
anno, para os Povos desta Capital contribuírem com hum grosso donativo para
os casamentos dos Sereníssimos Príncipes e offerecerão logo tres milhoens,

pagos em 20 annos, á razão dc i3o mil cruzados por anno, tirados dos efteitos
arbitrados e declarados no termo que se fez deste estabelecimento, continuado
em 3o de junho do dito anno.

Immediatamente se passou logo á execução desta diligencia, que me foi
commettida e conferindo-a repetidas vezes com os Officiaes da Camara e os 8
árbitros adjuntos, nomeados pelos Povos, como seus procuradores, depois de
feitas todas as averiguaçoens e dispoziçoens necessarias para o regularem e
acertarem os meios, se assentou por todos uniformemente, que a Cidade da
Bahia e seu termo contribuiria em cada hum anno com 110 mil cruzados, tirados
dos generos seguintes.

A saber na carne de vacca se impoz 160 rs. por arroba, regulando-se que se

poderião gastar em cada hum anno 12 mil bois e produzir 42 mil cruzados. Na
agoa ardente da terra 80 rs. por canada e gastando-se mil pipas em cada anno
renderia 12 mil cruzados. No aceite da balêa a 80 rs. por canada e gastando-se
mil pipas em cada anno, renderia outra tanta quantia de 12 mil cruzados. No

aceite doce a 600 rs. por barril, produzirião 6 mil cruzados. Pelos negros trazidos
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da Costa da Mina pagariáo seus donos 2 mi) rs. por cada hum, e produzirião huns
annos por outros 40 mil cruzados cada anno, o que tudo faria a importancia dos
ditos 110 mil cruzados promettidos.

Os povos das Villas e logares da Comarca desta Cidade e mais Capitanias
annexas a este governo, íicarião obrigados a contribuir com 800 mil cruzados, á
razão de 40 mil cruzados em cada anno, tirados dos generos ou pelos meios que
lhes parecesse.

Concluída assim esta destribuição e forma da cobrança estabelecida, com
huma relação delia, dei conta a S. M. que foi servido aprovala como consta da
carta copiada a tis. 11C e a experiencia mostrou depois que foram também dis-

postas as cousas e tomadas as medidas, que sahirão certas as contas e confirma-
das as esperanças do rendimento promettido, completando-se os pagamentos
estipulados nos primeiros io annos seguintes. Mas passados estes, em que correo

, direito a arrecadação, regulada pela forma antiga, que fica ponderada, foi haven-
do descuido nella e os Oíficiaes da Camara entrarão a alterala e introduzir nova
mudança, com a qual se converteu em dezordem, forão minurando considera-
velmente os pagamentos e havendo grandes descaminhos que averiguei e decla-
rarei por capítulos separados, para melhor clareza, na fôrma seguinte...»

480—484

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláo Pereira da Silva, acerca

da exportação do tabaco para o Reino.

Bahia, 3 de março de ijlS.Tem annexos 2 documentos. .485—487

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláo Pereira da Silva, cen-

surando o procedimento do Provedor da Casa da Moeda, Francisco

Xavier Vaz Pinto a respeito dos incidentes que se davam com o ouro

que entrava na Casa da Moeda e sobre que havia duvida de ter ou

não pago o respectivo quinto nas Casas de Fundição, por onde pas-
sára e ainda por elle se negar a receber o ouro proveniente das to-

madias a favor da Fazenda Real.

Bahia, i5 de março de. iy35. 488

Representação do Provedor da Casa da Moeda, Francisco Xavier Vaz

Pinto, e a resposta que á mesma deu o Desembargador Intendente

Geral do ouro e a resolução do Conselho da Fazenda da Bahia,

acerca das duvidas que se suscitavam sobre o pagamento do quinto
do ouro, que dava entrada na Casa da Moeda.

Bahia, 9 de janeiro de 1753. (Copia annexa ao n. 488). 489

Representação do Desembargador Intendente Geral do ouro, Wencesláo

Pereira da Silva, queixando-se ao Conde Vice Rei do Provedor da

Casa da Moeda se negar a receber em deposito o ouro confiscado,

para a Real Fazenda.

Bahia, i3 de novembro de 1752. (Copia annexa ao n. 488).

490

Informação do Desembargador João Eliseu de Sousa acerca da queixa apre-

sentada em juizo por D. Thereza de Jesus Maria, contra seu segundo

marido Francisco Manuel da Silva.

Bahia, 16 de março de 1753. Tem annexos 7 documentos, e

entre elles o auto da inquirição das testemunhas sobre os factos
arguidos. 491—498

Carta do Arcebispo da Bahia acerca do Recolhimento Ursulino de N. S.a

da Soledade e Coração de Jesus e do Convento de N. S.ada Concei-

ção da Lapa.

Bahia, 27 de março de 1753. 499
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Lista de todas as recolhidas, educandas, servas e escravas do Recolhi-

mento de N. S.a da Soledade e Coração de Jesus da Bajíia. S, d.

(1753). /Annexa ao n. 4gg). Soo

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter mandodo tirar

copias authenticas do Livro dourado da Relação e dos diversos as-

sentos n'ella tomados, para servirem de norma na Relação do Rio

de Janeiro.

Bahia, 27 de maio de iy53. Tem annexo um documento /a e 2a

vias. 5o 1—504

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da remessa de moeda pro-
vincial expressamente cunhada para a Capitania de Pernambuco.

Bahia, 28 de março 1753. 7a e 2a vias. 5o5—5o6

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando que o Provedor

da Casa da Moeda se recusára a receber o ouro proveniente da

Casa da Fundição de Jacobina e pertencente á Fazenda Real, deso-

bedecendo ás suas portarias e resoluções do Conselho de Fasenda,

em que se ordenava que esse ouro, producto do imposto do quinto,
alli fosse depositado, até ser enviado para o Reino.

Bahia, 3i de março de 1753. Tem annexos 8 documentos e entre

elles a certidão de alguns capítulos do Regimento da Casa da Moeda

da Bahia. 507—515

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, participando-lhe que tinha levado para a Bahia, como Ca-

pellão, o Padre Fr. Francisco das Chagas, Frade observante da

Custodia da Ilha de S.Miguel e consultando se o podia conservar em

sua companhia ou o devia enviar para o Reino, em cumprimento

da ordem regia a que se refere o documento seguinte.

Bahia, 1 de abril de 1753. 516

Portaria do Conselho Ultramarino, determinando que recolhessem ao

Reino todos os Frades de Portugal que estivessem no Brazil.

Lisboa, 20 de novembro de 1752.Copia. (Annexa ao n. 516). 5ij

Licença concedida por Fr. João da Torre, Commissario Geral da Ordem

menor de S. Francisco, ao Padre Fr. Francisco das Chagas, Pre-

gador jubilado, Commissario do Santo officio, Penitenciário geral

da Ordem e ex-Diffinidor da Custodia da Conceição Immaculada

das Ilhas de S. Miguel e Santa Maria, para acompanhar* 
"como

Capellão, o Vice Rei do Estado do Brazil Conde de Athouguia._

Madrid, 22 de agosto de 1749. Emhespanhol.fAnnexa ao n. 5i6).

518

Certidão do passaporte do Conde de Athouguia e sua familia, na sua

viagem para a Bahia, datado de 29 de outubro de 1749. [Annexa ao

n. 516). 5i9

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando ter arribado á

Bahia a Náu franceza Diana.

Bahia, n de abril de 1753. Tem annexo o traslado do auto da

diligencia a que o Vice Rei mandara proceder acerca da referida

Náu. 520—521
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Carta do Mestre de Campo da Conquista João da Silva Guimarães, par-
ticipando a descoberta de umas minas de prata no sertão contíguo

á Cidade da Bahia.

Sertão do Paraiassu, 12 de abril de 1753. 522

Officio do Provedor da Fazenda, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

participando ter mandado fazer um carregamento de madeiras, en-

viadas para Lisboa á ordem do Provedor dos Armazéns da Guiné e

índia e destinadas á construcção de navios.

Bahia, i5 de abril de 1753. Tem annexos g documentos.

«...Informa o dito mestre (construetor da Ribeira das Náos) que não tem
noticia de mattas próprias de S. M. e que as madeiras que veem para esta Ribeira
são de mattas particulares e senhorios...»

523—532

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte

Real, participando ter-se aggravado muito a sua doença, o que o for-

çava a pedir a sua demissão e licença para regressar ao Reino.

Bahia, 20 de abril de 1753. /a e 2a vias. 533—534

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando ter passado licen-

ças a alguns navios para carregarem tabaco para Angola e S. Thomé,

obrigando-os a prestar fiança e o compromisso de não se dirigirem

á Costa da Mina, sob pena de 6 mil cruzados de multa.

Bahia, 20 de abril de 1753. Tem annexos 3 documentos.

535—538

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca da situação

em que se encontravam diversos desembargadores da Relação.

Bahia, 26 de abril de 1753. 7a e 2a vias. 53g—540

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do reque-

rimento de Thomaz Velloso Rebello, administrador da Fabrica dos

atanados da Bahia, pedindo para ser admittido e preferido na arre-

matação dos talhos da carne para assim poder obter mais fácil-

mente os coiros necessários para o fornecimento da referida fabrica.

Bahia, 3o de abril de 1753. Tem annexos 10 documentos e entre

elles os officios da Camara da Bahia, oppondo-se áo estabelecimento

da fabrica de atanados e á pretensão de Thoma\ Velloso como pre-

judiciaes ao commercio e aos interesses da mesma camara e da

Fazenda. 541—551

Duplicados dos ns. 541 e 544 a 551. 2a via. 552—56o

Carta do Arcebispo da Bahia, acerca do assassinato de João de Araújo Ri-

beiro Villas Boas e do conflicto de jurisdicção que se dera por causa

do supposto autor do crime Manuel Ferreira de Araújo Novaes.

Bahia, 2 de maio de 1753. Tem annexo um documento.

56I—562

Parecer do Juiz de Fora Luiz Coelho Ferreira acerca das representações

dirigidas ao Rei pelos proprietários dos Engenhos dos assucares,

pelos cultivadores do tabaco e ainda pela mesa do Commercio de

Lisboa, sobre os impostos lançados sobre os assucares e tabacos
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produzidos no Brazil, sobre os fretes e cargas dos navios e ainda

sobre o pretendido monopolio do commercio dos escravos da Costa

da Mina.

Bahia, 3 de maio de 1753. 563

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do carregamento do

tabaco nos navios das frotas e pedindo instrucrões para evitar que a

demora d'estes nos portos estivesse ao arbítrio dos capitães, com

grave prejuizo do commercio.

Bahia, 6 de maio de 1753. Tem annexos 5 documentos.

564—069

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, remettendo a Diogo de Men-

donça Côrte Real as amostras de folha de Flandres, fabricadas por
Antonio Rodrigues Gomes e participando que este partia para Lis-

boa, oude pretendia apresentar o segredo da sua descoberta.

Bahia, 9 de maio 1753. 5jo

Carta de Pedro Leolino Mariz, Mestre de Campo e Commandante das

Minas Novas de Arassuahi, participando ao Conde de Athouguia a

descoberta de Antonio Rodrigues Gomes, a que se refere o do-

cumento antecedente.

Villa do Bom Successo, 26 de fevereiro de 1753. (Copia annexa

ao n. 5jo).

111.™"' Ex.mo Sr. A esta Villa do Bom Successo das Minas do Arassuahi veio
do Certáo aonde he morador Antonio Rodrigues Gomes, e me apresentou huma
folha do tamanho de um quarto de papel ou pouco maior, a qual parecia em
tudo ser folha de Flandres e só tinha a differença de não ser estanhada ; repre-
sentando-me a remettesse com toda a segurança á presença de S. M. que Deus

guarde a cuja Real ordem queria como seu fiel vassallo revelar o segredo em

que tinha dado de fabricar a folha como a de Flandres e que não reparassem em
ser pequena e por estanhar porquanto a fabricava sem engenho adequado a tal
manobra, o qual assentaria concorrendo para tal despesa a Fazenda Real quando
assim fosse servido o mesmo Senhor.

571

Duplicados dos ns. 570 e 571. 2a via. 572—573

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da exportação das ma-

deiras do Brazil para a construcção de navios e do seu carrega-

mento para Lisboa em náus de guerra e navios mercantes.

Bahia, 9 de maio de 1753. Tem annexos 11 documentos.

574—585

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando que os canarins,

que estavam na Bahia para o fabrico da urraca, pretendiam regressar

a Gôa e informando acerca da cultura do linho.

Bahia, iode maio de 1753. Tem annexos 3 documentos.

«...Pela qual (declaração) se manifesta não serem os coqueiros ou palmei-
ras das que produzem sura para a fabrica da urraca, estarem estas em terras
differentes ás da índia, terem os ditos índios feito muitos exames por tempo con-
sideravel em diversas partes em as palmeiras, sempre com a infelicidade de as
acharem sem o fructo desejado para a dita fabrica e quererem ser remettidos
desta cidade para a de Lisboa e desta para os Estados da índia...»

586—589
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Mensagem do Cabido da Sé da Bahia, agradecendo ao Rei o augmento das

congruas dos Gonegos e Capellães da mesma Sé.

Bahia, 10 de maio de 1753. E' assignada por i5 Conegos. D90

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia remettendo a copia do processo
instaurado contra Manuel Ferreira de Araújo Novaes pelo crime de

assassinato de João de Araújo Ribeiro Villasboas.

Bahia, 16 de maio de 1753. 591

Carta do Chanceller da Relação, Manuel Antonio da Cunha Sotto Maior

para Diogo de Mendonça Còrte Real, participando ter chegado á

Bahia a Náu franceza Diana commandada pelo Capitão Lalandra e

ter-lhe sido prestado o auxilio de que carecia.

Bahia, 18 de maio de 1753. 292

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláu Pereira da Silva, para

Diogo de Mendonça Côrte Real, informando acerca das irregulari-

dades que encontrára na Casa da Moeda da Bahia e accusando o Pro-

vedor Francisco Xavier Vaz Pinto.

Bahia, 20 de maio de 1753. 5g3

Auto da conferencia que fez o desembargador Intendente Geral do ouro

o Doutor Wencesláu Pereira da Silva com as guias que se acha-

ram na Casa da Moeda da Bahia, onde entravam com as barras

de ouro que acompanharam desde o primeiro de agosto de 175r té

3i de março de 1753.

Bahia, 20 de maio de 1753 .(Copia annexa ao n. 5g3). 5§4

Carta regia dirigida ao Vice Rei e Capitão General do Estado do Brazil,
** 

. determinando que em todos os portos de mar fossem devidamente
- registadas e conferidas as barras de ouro provenientes das minas e

confiscadas as que não tivessem pago o quinto para a Fazenda.

Lisboa, 14 de fevereiro de 1725. (Annexo ao n. 5g3). 593

Ordens da Intendencia Geral da Bahia, determinando que nas Casas de

Fundição do Serro Frio e de Goyaz fossem conferidas e examinadas

as guias das barras de ouro, que tinham sido apresentadas, em dupli^

cado, na Casa da Moeda.

Bahia, 26 de abril de 1753. (Annexo ao n. 5g3). 596

Certidões relatando a forma como procedeu o Provedor da Casa da Moeda

quando o Intendente Geral realisou a syndicancia que alli fôra or-

denada para descobrimento das fraudes que havia nas guias do ouro

das minas.

Bahia, 12 de março e 7 de abril de 1753. (Copia annexa ao

n. 5g3). 597

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca de um reque-

rimento dos Officiaes da Secretaria do Governo da Bahia sobre a

repartição dos emolumentos da Secretaria e a nomeação de Antonio

Pinheiro da Silva para o logar de Official maior, vago pela aposen-

tação de João de Sousa de Mattos e Vasconcellos.

Bahia, 20 de maio de 1753. Tem annexos 2 documentos, sendo

um d'elles o auto do inquérito o que se procedeu acerca dos referi-

dos assumptos. 598—600



Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Corte Real, ac-

cusando a recepção de uma outra em que este lhe recommendava

Miguel Nunes da Cunha.

Bahia, 22 de maio de 1753 601

Requerimento do Capitão Christovão Soares Nogueira sobre assumpto de

interesse particular. 5. d. (maio de 1753). 602

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia dando conta da informação que
recebera do Commandante das Minas Novas do Arassuahi, Pedro

Leolino Mariz e do Mestre de Campo João da Silva Guimarães, acerca

da descoberta das minas de prata, que annos antes tinham sido reve-

ladas por Belchior Dias Morêa, por alcunha o Moribeca.

Bahia, ib de maio de 1753. Tem annexos 5 documentos e entre

elles as copias das cartas de Pedro Leolino e Silva Guimarães, a

certidão da analyse que se fizera ao mineiro e uma planta das minas.

«Ill.mo e Ex.'"° Snr. Havendo dado conta a V. Ex." de tudo quanto respeita a
estas minas do Arassuahy e das dependencias desta commandancia, só omitti
o descobrimento da mina, que achou o Mestre de Campo João da Silva Guima-
rães e ainda que pelo emprego em que me acho e por haver sido o primeiro
movei daquella expedição devera tão bem ser o primeiro a fazer sciente a V.Ex.a
de tal descobrimento assim que o dito Mestre de Campo me participou a noticia
delle ; quiz esperar primeiro a confirmação do tal aviso, porque tendo-se por
tantas vezes divulgado por certo o descobrimento da prata da Moribeca, sem
nunca se chegar a vei, estava quasi reduzida a fábula a tradicçáo, dessas minas;
mas agora que a providencia vae dispondo os meios de as mostrar, parece-me
ser da minha obrigação o dizer quanto sei nesta matéria, de que poucos haverá

possão 
fallar, para que V. Ex.a com a certeza destas noticias, se persuada a crer

ter chegado o tempo de se verem e dar as providencias que lhe parecerem conve-
mentes para hum importante e suspirado fim.

O Moribeca (assim chamavão a Belchior £)ias Morêa) foi o mais apotentado
homem deste Estado em tempo de Filippe 4°, Rei de Castella ; tinha aggregadg
a si muito gentio de diversas nações, que occupava em conquistar outros, de quê
se servia como captivos. Huma nação destas lhe trouxe humas pedifès com
signaes de prata e por este principio entrou no projecto de a descobrir, como
com effeito descobriu com muita conta, depois de varias entradas e explorações,
em que achou alguns signaes de a haver; porém como não entendia de minasse
hia governando pela direcção de hum homem, que tinha estado nas índias de
Hespanha, o qual tão pouco tinha as experiencias necessarias para abrir taes
minas, peío que parecendo-Ihe invencível o trabalho e insupportavel a despeza
em tal serviço, ficou quasi de todo despersuadido de o proseguir.

Soube disto pelo que ouvi a homens antigos e ainda descendentes do Movi-
.beca, João Corrêa, que tão bem esteve no Potocv, grande alquimista e muito

pratico em minas de prata, cscreveo ao Moribeca," mandou-lhe algumas ínstruc-

ções e o desenho cuja copia ponho na presença de V.Kx.% cotai que cobrou mais
animo e aggregando a si o dito João Corrêa fez varias explorações, d£ que se
tem visto algumas, que derão motivo a crer estava já descoberta a mina, té que
achando prata de conta abrio as minas de que se diz tirára quantidade deste
metal.

Muitos tem duvidado ser verdadeira esta tradicçáo, porém com menos fun-
damento de discurso, pois ha certeza de que dera conta á Côrte por seo pro-
curador, o qual ou por dilatar a agencia de que lhe resultava interesse ou por
não ser attendido nada conseguio.

Passou á Côrte o mesmo Moribeca pelo que dizem, por duas vezes : da pri-
meira lhe não foi favorável o Conselho de Hespanha, que não queria em Portugal
riqueza, que o fizesse poderoso a disputar-lhe o direito : porem o Moribeca que
não podia penetrar este segredo instou em seus requerimentos c prometteo dar
tanta prata como ferro podia dar Biscava; isto fez ponderar mais este ponto e
roparundo-se nas dcspuzas que tinha feito no seo tratamento e no fomento de
boas correspondências que tinha adquirido (cousas que se não effectuáo sem
muito dinheiro), entrárão a acreditar a grandeza do seo descoberto, que sendo
assim lhe não pareceo conveniente deixai-o só na administração dos Portugue-

zes ; a por cobrirem a desconfiança resolveo Elrei Filippe 4° mandar 2 Fidalgos
nacionaes com o Moribeca, a quem despachou com grandes promessas de' dis-

tinctas mercês, sendo certo o que dizia, pretendendo deste modo fazer commum
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o Thesouro da prata a ambas as nações, mas que da Hespanhola tivesse sempre
a superintendência.

Já contente o Moribeca se recolheo a este Estado com os 2 fidalgos, cujos
nomes me não lembrão e viajando pelos certões tiveráo no caminho varias conte-
rendas sobre as minas de prata, que esperavão ver brevemente, como lho tinha
segurado Moribeca, mas este já sagaz pelo tracto da Côrte soube conciliar-se a
amisade de hum criado dos fidalgos para ser sciente dos seos intentos. O criado
sendo mais fiel ao seo proprio interesse que a seo amo, hia revelando tudo a

quem soube comprar a sua amizade. Suggerio ao Moribeca, que praticando huma
noite os 2 fidalgos entre si, lhes ouvira dizer estas palavras:—dé elle as minas e

para que quer tantas mercês o Cabocolo—e assim lhe advirtia que visse lá como
se armava com os Fidalgos. Ou fosse verdade ou embuste armado pelo criado,
afim de melhorar o grangeio, entrou o Moribeca na ultima desconfiança e se
armou de cautellas para tudo.

Chegados que forão á serra da Itabayana disse aos Fidalgos—estão V. Se-
nhorias com pes quasi sobre as minas da prata, que promptamente porei paten-
tes assim que for empossado das mercês, que S. M. me tem feito. Responderão

que nessas não havia duvida, mas que primeiro devia elle mostrar as minas, que
tinha promettido : altercarão tanto sobre isso, que o Moribeca quiz antes sujei-
tar-se á prisão do que mostral-as primeiro que fosse empossado das mercês,
do que nascerão pesados desgostos, entre os quaes aca*bou a vida, e com ella
ficou sepultado o descobrimento da prata até o dia de hoje.

A noticia do referido fez crer a todos que na dita Serra da Itabayana estavão
as minas da prata e tão commua e acreditada foi esta opinião, que até os Olan-
dezes no tempo que estiverão de posse deste Estado, fizerão memória delia em
seos annaes ; porém examinada nos annos vindouros aquella Serra se veio no
conhecimento do contrario e só se achou nella ouro e outros metaes.

Quem podia seguir as pisadas para o tal descobrimento era Rebello Dias
filho do Moribeca, porém nada fez ou por desgostado do successo de seo Pai ou

por que. este no tempo dos seus trabalhos persuadido das cautellas de que se
tinha armado, tirára do seo roteiro as folhas que podião encaminhar para ai
suas minas, que he sem duvida, pelo que eu mesmo vi, se passava pela ItaoayanM
e seguindo na endireitura da Jacobina, passava pela serrado Tiuba e dahy en-
trando no terreno da mesma Jacobina fez alguns exames, de que se tem achatjo
vestígios; e campeando por toda a parte explorou a serra do Açuruá, que tor-
nou a entupir e se não pode saber o porque. Entrou no Rio das Contas, ^pnde
entre outros signaes achei os 2 marcos de pedra levantados e 

'postos 
em boa*

- ordem mais altos, que hum homem, ambos de pedra distineta e calçados cdfrj
^ outras pedras grossas, que metterão para os segurar na cava, mas não pude con*

iecturar o para que; agora venho a conhecer que o Moribeca poraquelle pream-
bulo que seguio ou guiado do gentio natural daquellas partes, ou pela commo-,
didade de viveres ou convidado de outras esperanças, veio dar na mina que
agora acharão. Não faltarão muitos certanistas que depois da morte do Moribeca
se cansarão nas diligencias daquelle descobrimento, porém sem frueto e se per-
suadirão que as minas de prata que o Moribeca tinha promettido estavão em
terras do gentio bravo e assim era na realidade pelo que vae mostrando o sue-

çesso das cousas ; porquanto aonde se acha a mina era terra infestada dos Ma-
^¦aca^es e outros gentios até á serra do Orobò, os quaes conquistarão depois*
Estevão Ribeiro Bayáo seo filho João Amaro-, porém o Moribeca pelo seo muito v

poder campeava e entrava em toda a parte sem o mininio obstáculo; assim o
.insinuarão a Elrei estando já este Estado tia posse de seos legítimos soberanos

e príncipes,naturaes.
Os Monarchas de Portugal que sempre cuidarão cm assegurar a grandeza

do seo império na base da religião passarão efficazes ordens, como V. Ex.a sabe,

para a conquista do gentio a fim de o reduzir á nossa Sancta Fé e descobrir tão
bem os haveres que esconde o dilatado e desconhecido Paiz e por estes passos
veio o Mestre de Campo João da Silva a dar na mina, que deo conta ter achado.»
Villa de N. S.* do Bom Successo das Minas Novas de Arassuahy, 7 de dezembro
de 1752. (a) Pedro Leolino Mariz. (Doe. n. 6ojj.

6o3—608

Carta do Chanceller da Relação, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogode Mendonça Còrte Real, consultando-o sobre se as des-

pezas feitas no Hospital da Misericórdia, com o tratamento e sus-

tento dos doentes dos navios de guerra deviam ser pagas pelos soldos

dos tripulantes ou pela verba dos soccorros.

Bahia, s5 de maio de 1753. 609
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Carta do desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, queixando-se da perseguição que lhe moviam os seus
collegas da Relação.

Bahia, 25 de maio de 1753. 610

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte
Real, informando-o dos temporaes que impediam a partida da frota,

da carga que levavam os navios, do fallecimento do Brigadeiro Ma-
thias Coelho de Sousa, etc.

Bahia, 25 de maio de 1753. 611

Carta de D. Antonio Rollim de Moura, para o Vice Rei Conde de Athou-

guia, informando-o da creação da Villa Bella da Santíssima Trin-
dade.

Villa Bella, i3 de maio de 1732. Copia. (Annexa ao n. 611).

«111.mo Ex."*0 Snr. Do Cuiabá dei a V. Ex.a conta de haver chegado aquella
Villa e agora o farei da principal incumbência do meo governo, que he a crea-
ção desta Villa. Para este effeito me puz a caminho a 3 de novembro e sendo a
jornada de i3o legoas, segundo o meu parecer, pela qualidade do caminho, que
he quasi todo despovoado cheguei a estas Minas de Matto Grosso a 14 de de-
zemoro. No rio Guaporé 8 dias distante das povoações, me embarquei em huma
canoinha, mandando a comitiva partir por terra e rodei por elle abaixo para
examinar a sua navegação e de caminho ver o sitio, que pelas informações que
me havia dado o Juiz de Fóra parecia mais conveniente para Villa. Com effeito
depois de examinado e vistosos Arraiaes que ha da chapada de S. Francisco Xa-
vier e de Sant'Anna e de considerados os mais logares, que podiam lembrar

para este fim, me pareceo o mais proprio de todos, por ficar ao poente das
mesmas minas, com o que as fica cobrindo da parte de Castella, ser muito des-
afogado, com agoa, lenhas e madeiras perto e ultimamente por ficar á borda de
rio navegavele tal rio, que he o mesmo qne vai ao Pará, de donde somente pode

. vir a esta terra o seo remedio, conduzindo-lhe as fazendas por preços, que
tenháo conta aos mineiros no estado que as minas estão.

? Escolhido 
o sitio se deo principio á Villa a 19 de março com o nome de

Villa Bella da Santíssima Trindade, que hade ser o orago da Matriz ; mas para
que venha a ser não somente bella, mas villa necessita de tempo, de geito e de
trabalho, por se achar dia e meio distante dos Arraiaes e estarem elles tão faltos
de gente, que não chegão os brancos a 70. Da minha parte vou pondo, o que
posso, que he a continuada assistência, que aqui faço desde janeiro, com o que
alguma cousa vou conseguindo, não sem grande custo meo, porque desde abril

que estou com sezoens, ainda que não tem sido de cuidado. Como pelo que
tenho dito vai isto com vagar precisamente hade ser grande aqui a minha ae-
mora, pois me não convém largar a villa em estado, que possa na migha au-
sencia tornar ao que era dantes...» •" ^

" * 
612

Carta de Patrício Manuel de Figueiredo, participando ao Vice Rej Conde

de Athouguia, ter fallecido no dia 24 de março, daí 6 para as 7 da

manhã, o Governador da Capitania da Rio de Janeiro, o Brigadeiro

Mathias Coelho de Sousa, e ter assumido o Governo da Capitania.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1753. Copia. (Annexa ao n. 611).

613

«Mappa geral dos navios, que em o primeiro de junho de 1753 fazem viagem

na Frota da Cidade da Bahia, comboyados pela Capitania S. Antonio,

de que he commandante Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e pela
Náu da índia N. S.a do Monte de que he Capitão de Mar e Guerra,

Antonio de Brito Freire». S. d. (Annexa ao n.611).

Contem os nomes dos 34 navios, que compunham a frota, os

nomes dos capitães e a especificação da carga de cada um d'elles.

Productos exportados : tabaco, mel, madeiras, solla, couros em ca-

bello, farinha, assucar, etc. 614
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Representação do Provedor da Casa da Moeda da Bahia, Francisco Xavier

Vaz Pinto, expondo os motivos que o determinaram a recusar-se a

receber na Casa da Moeda o ouro proveniente de tomadias ou da

cobrança do imposto do quinto para a Fazenda.

Bahia, 26 de maio de 1753. Tem annexos 2 documentos.

ó 15—617

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando Diogo de Mendonça

Côrte Real, que o Governador das Minas Geraes, José Antonio

Freire de Andrade lhe havia requisitado a prisão de Manuel Ba-

ptista Landim por se ter ausentado clandestinamente do Arrayal do

Tejuco, expondo os motivos porque não satisfizera aquella requisição.

Bahia, 27 de maio de 1753. Tem annexas as copias de um officio

do Governador Freire de Andrade e da queixa feita por José Al-

vares Maciel, Administrador Geral do contracto de Diamantes.

618—620

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca dos motivos que determinavam freqüentemente o atrazo da

partida das frotas, com prejuízo do commercio e da Fazenda.

Bahia, 28 de maio de 1753. Tem annexos 4 documentos.

621—625

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando o fallecimento

do Deãoda Sé, José Ignacio dos Passos Ribeiro, a chegada á Bahia

do Navio N. S.3- dos Prazeres, do Capitão Manuel Caetano, a

remessa do rendimento das terças, etc.

Bahia, 29 de maio de 1753. Tem annexo um documento.

626—627'

Informação da Mesa da Inspecção da Alfandega da Bahia, acerca da ex-

portação do tabaco e do assucar.

Bahia, 3o de maio de 1753. Tem annexo um documento.

628—629

Officio do Intendente Geral do ouro, remettendo a Diogo de Mendonça

Côrte Real, o seu parecer e o do Inspector Luiz Coelho Ferreira,

acerca das representações dos Proprietários dos Engenhos dos Assu-

cares e dos Lavradores do tabaco sobre as taxas impostas no Regi-

mento da Mesa da Inspecção e no decreto de 27 de março de 1751 e

ainda sobre a carga dos navios.

Bahia, 29 de maio de 1753. Tem annexos 3 pareceres, todos

largamente fundamentados. 63o—633

Carta do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, informando-o de haver tomado

posse do seu logar em i3 de janeiro ultimo e queixando-se da insuffi-

ciência do ordenado e dos emolumentos que percebia, etc.

Bahia, 3o de maio de 1753. Tem annexo um documento.

634—635

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

informando Diogo de Mendonça Côrte Real de um grave conflicto

que se dera entre o Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos
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Pegado Serpa c o Juiz de Fora Jorge Luiz Pereira e o Alcaide João

da Silveira Torres, queixando-se de estas duas auctoridades pre-
tenderem exercer a sua jurisdiceão dentro da Alfandega sem as devi-

das attençóes pelo Provedor Mor.

Bahia, 3o de maio de 1753. Tem annexos 5 documentos. (V.
ns. 676 e 677). 63(3—641

Carta do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, acerca do conflicto a que se referem

os documentos antecedentes.

Bahia, 3o de maio de 1753. 642

Carta do Provedor da Fazenda, acerca da remessa de madeiras do Brazil

para as obras do Paço e quintas reaes.

Bahia, 3o de maio. Tem annexo um documento. 643—644

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláu Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Córte Real, dando-lhe informações acerca de

cada um dos Intendentes das Casas de Fundição de Jacobina, Hen-

rique Corrêa Lobato e Luiz de Tavora Preto, de Villa Boa de Goyaz,

Anastacio da Nobrega, do Sabará, Domingos Nunes Vieira, do Serro

Frio, José Pinto de Moraes Bacellar, de Villa Rica, Domingos Pi-

nheiro e de Paracatú Manuel Isidoro da Silva.

Bahia, 3i de maio de 1753. Tem annexos 18 documentos, copias

da correspondência trocada entre o Intendente geral e os referidos

Intendentes e ainda com os Ouvidores de Pernambuco e Piauhy,

João Bernardo Gonzaga e José Pedro Henriques da Silva, sobre

o pagamento do imposto do quinto e contrabando do ouro.

645—663

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláu Pereira da Silva, pediu-
do a approvação de varias medidas tendentes a repressão do contra-

bando do ouro e informando acerca das Casas de Fundição, opina

que a de Jacobina deveria ser transferida para o Rio das Contas e

que era necessário construir uma nova Casa no Arraial de S. Feliz

na Capitania de Goyaz.

Bahia, 1 de junho de 1753. Tem annexos 5 documentos, além

dos mappas seguintes. 664—669

«Mappa do ouro que se extrahio com guias da Intendencia desta Capita-

nia de Goyaz para os portos do mar, desde o mez de julho até o

ultimo de dezembro de 1751». (Annexo ao n. 664). 670

«MAPPa do ouro que entrou na Real Casa da Fundição de Goyaz para se

fundir no presente anno (de 1752) e do quinto que do mesmo se tirou

para a Fazenda Real». (Annexo ao n. 6b4). 671

«Mappa do ouro que se fundiu na Real Casa da Fundição de Goyaz, livre

do quinto, no anno de 1752». (Annexo ao n. 664). 672

«Mappa chronologico do rendimento da Casa da Fundição da Villa de

Jacobina e das noticias principaes do anno de 1752». (Annexo ao

n. 664). 673
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Corte

Real, acerca do conflicto que houvera entre o Juiz de Fora e o

Provedor da Fazenda, a que outros documentos anteriores se

referem.

Bahia, 6 de junho de 1733. Tem annexo um documento.

674—675

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

sobre o conflicto entre o Provedor da Fazenda Manuel de Mattos

Pegado de Serpa e o Juiz de Fora Jorge Luiz Pereira.

Bahia, 8 de junho de 1753. Ia e 2a vias. (V. ns. 636 a 641).

676—677

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláu Pereira da Silva, par-
ticipando as remessas de correspondências que fazia pela Náu de

guerra Que Deus salve Santo Antonio, do mestre Bernardo Qua-
resma.

Bahia, 9 de junho de 1753. Tem annexos 4 documentos.

678—681

Carta do Chanceller da Relação para Diogo de Mendonça Côrte Real,

queixando-se de um desacato praticado pelo Official de Infantaria

ás Ordens do Vice Rei, Domingos Borges de Barros.

Bahia, 14 de junho de 1753. Tem annexa uma noticia circum-

stanciada do Jacto. za e 2a vias. 682—685

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando que o desembar-

gador Diogo Vieira de Sousa fôra accommettido de alienação men-

tal e que depois de praticar muitos actos de manifesta loucura

fugira da Cidade e que sendo encontrado fôra por ultimo recolhido

no Hospício dos Religiosos Agostinhos Descalços.

Bahia, 17 de julho de 1753. Tem annexos os attestados dos

médicos Francisco de Sá Coutinho e Lui~ José de Chaves.

686—688

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da remessa de moeda

provincial para a Capitania de Pernambuco.

Bahia, 20 de julho de 1753. Tem annexo um documento.

689—690

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça

Côrte Real acerca da remessa de madeiras cortadas na Capitania

dos llhéos e destinadas á construcção dos navios.

Bahia, 22 de julho de 1753. Tem annexa uma relação das ma-

deiras e dos preços. 691—692

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

referindo-se á alienação do desembargador Diogo Vieira de Sousa

e participando o seu fallecimento no dia 20 de julho, no Hos-

cio dos Agostinhos e ter ficado sepultado, a seu pedido, no Colle-

gio dos padres da Companhia.

Bahia, 3o de julho de 1753. Tem annexos 2 documentos, sendo

um d'elles a descripcão minuciosa da doença de Diogo Vieira de

Sousa. ia e 2a vias. 693—698
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando a loucura de que
fôra accommettido o desembargador Diogo Vieira de Sousa e o seu

fallecimento.

Bahia, 3i de julho de 1753. 699

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia acerca do carregamento dos

navios e da exportação do tabaco.

Bahia, 1 de agosto de 1753. Tem anncxos 6 documentos e entre

elles 2 representações de José Machado Pinto. Contratador Geral

do tabaco. 700—706

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, desculpando o procedimento do

seu Ajudante d'Ordens Domingos Borges de Barros, accusado pelo
Chanceller de ter praticado um desacato na sala do despacho da

Relação.

Bahia, 2 de agosto de 1753. (V. doe. ns. 682 a 685). 707

Officio do Intendente Geral do ouro, Wencesláu Pereira da Silva em que
se refere á melhoria do commercio do interior, á falta de moeda, ao

mão serviço que estava prestando a Casa da Moeda, á producção e

progresso das minas de ouro e ao contrabando que se fazia para
fugir ao pagamento do quinto.

Bahia, 2 de agosto de 1753. Tem annexos 2 documentos, sendo

um elles uma carta do Ouvidor do Piauhy João Pedro Henriques

da Silva, sobre os descaminhos do ouro.

«...As minas de Goyaz estão mui numerosas e cada vez se vão descobrindo
e ampliando mais por aquelles dilatadissimos certões, que confinão com os de
Piauhy e Maranhão, por onde todos me affirmão, que são certos e inevitáveis
os descaminhos, alguns delles procurados e commettidos de necessidade pelos
moradores dos Arraiaes da JVatividade e S. Feli%, a quem causa muito incom-
modo irem buscar de proposito a casa de fundição de Villa Boa, cabeça da
comarca, para nelle reduzirem o seu ouro, ficando-lhe em distancia de 200
legoas, com passagens de rios caudalosos e muitos cheios de gentios, negros
tugidos e ladrões, de que não podem escapar se não associados huns com os
outros em ranchos ou tropas grandes, ficando entretanto ao desamparo e deser-
tas as suas lavras ou postas em poder de negros a seu arbítrio o que vale o
mesmo.

Estes povos pedem com muita instancia providencia ou casa de fundição;
e eu dissera que se lhe concedesse, com a declaração que a comarca, que he
muito grande, se dividisse em duas, com i ouvidores lettrados, os quaes ser-
vissem também de Intendentes nas casas divididas, ficando huma dellas em
Villa Boa, aonde agora existe e outra no Arraial de S. Felireduzindo-se este
a Villa, que será a cabeça da nova comarca, accrescentada com todo o seu dis-
tricto circumvisinho e que fizer mais commodo aos moradores e assim ficarão
todos satisfeitos e a justiça mais bem administrada e muito melhor defendida
a prohibição da extracção do ouro...» (Doe. n. 708).

«...Nesta Capitania do Piauhy pela sua grande extensão quasi toda deserta
ou pouco povoada não se pôde por modo algum vedar que por ella passem os
desencaminhadores do ouro pelos dilatados certóes que se compõem de mattos

geraes com entradas e sahidas incógnitas e assim naturalmente se faz impôs-
sivel prohibir de todo neste districto semelhantes passagens; e cuido eu que
só na Capitania do Maranhão se poderão vedar totalmente estes descaminhos

porque para Cidade de S. Lui% pela parte da terra firme, seja donde^ quer que
fôr, ninguém pôde entrar senão pelos dous rios Itapecurú e Iguará e em se

pondo nas bocas destes 2 rios guardas capazes que bem fação a sua obrigação,
não he possível entrar ouro desencaminhado, sem ser visto e confiscado...»

(Doe. n. yogj.

708—710
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Carta de Rodrigo da Costa de Almeida, Procurador da Alfandega da

Bahia, para Plácido Fernandes Maciel, sobre assumpto de interesse

particular.

(Bahia), 22 de agosto de 1753. 711

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Corte

Real, acerca do Donativo imposto pela carta regia de 6 de abril de

1727 para pagamento das despezas com os casamentos dos Principes.

Bahia, iode setembro de 1753. Tem annexos 6 documentos além

dos seguintes. (V. doe. ns. 480 a 484).

«111."'° e Ex.m° Snr. Por carta de 6 de abril de 1727 foi S. M. servido ordenar

que a Gamara desta Cidade e todas as mais deste Governo contribuíssem com
hum avultado Donativo para Os augustos casamentos de S. M. e da Sereníssima
Rainha Catholica e em cumprimento dessa Real resolução se obrigou a Cantara
desta Cidade por si e pelas mais Villas e Capitanias á satisfação de 3 milhões

pagos em 20 annos, que se distribuirão pela forma seguinte.
A esta Cidade e seu termo ficou pertencendo o pagamento de i milhões e 200

mil cruzados pagos por no mil cruzados cada anno e os 800 que faltáo, se
distribuirão pelas mais camaras da jurisdicção e todas em 40 mil cruzados an-
nuaes e para haverem de tirar com mais suavidade dos povos, determinarão os

generos, em que se havia de estabelecer o seu pagamento.
Por cada escravo ou escrava, que viesse para este porto, de Cacheu, Cabo

Verde, Costa da Mina, Ilhas do Príncipe e de S. Thomé pagarião 2000 rs. por
cabeça; toda a aguardente da terra que entrar nesta cidade e seu termo e a que
se fabrica no diçtricto delia e se vende aquartilhada e ainda ao pé do alambique

pague 80 rs. por canada; cada barril de Azeite do Reino pague por entrada
nesta Cidade 600 rs. e vindo em pipas 3ooo rs. cada huma e por cada arroba de
vacca que se vender nos açougues dessa mesma Cidade se pagará 160 rs.

Estabelecida assim a fôrma da contribuição para o pagamento dos 2 milhões
e 200 mil cruzados, repartirão os 800 pelas Capitanias e Villas da jurisdicção
desta Bahia. A cidade de Sergipe d'Elrei com as villas da sua jurisdicção
96.0008000, pagos por 4.800$ rs. ao anno. A Villa da Cachoeira 64.0008000, pagos
por 3.2008 rs. A Villa de Maragogippe 28 contos pagos por 1.400S rs. A Villa de
Iagoarippe I2.ooo$ooo, pagos por 1.600$ rs. A Villa de S. Francisco de Sergipe
do Conde, 24.0008000 pagos por 1.200$ rs. A Villa do Camamú 14.0008000 pagos
por 700S rs. A Villa do Cairú 6.000$ pagos por 3ooS rs. A Villa de Boipeba
2.ooo$ooo pagos por 100$ rs. A Villa de Santo Antonio da Jacobina 16.0008000

pagos por 800$ rs. A Villa de N. S. do Livramento 12.000S000 pagos por 600$ rs.
A Capitania do Espirito Santo 4.0008000 pagos por 2008 rs. A Capitania de
Porto Seguro 4.000S000 pagos por 200$ rs. A Villa ae S. Jorge dos Ilhéos õ.oooSooo

pagos por 3ojS rs. cada anno, o que tudo faz completamente a importancia dos
3 milhões.

Feita assim esta distribuição e assentada a forma da arrecadação desse Do-
nativo pelos generos a que se impoz, deu conta a S. M. o Conde de Sabugosa e
approvando S. M. tudo o que se tinha obrado, se continuou na sua cobrança
athé o presente mas com tantos e taes descaminhos, que tendo-se pago muito
mais dos 3 milhões, ainda esses não estão satisfeitos...» (Doe. n. 712).

712—718

Carta regia de 6 de abril de 1727 estabelecendo um Donativo para paga-
mento das despezas com os casamentos dos Principes. (Annexo ao

n. J12).

«Vice Rey e Capitam General do Estado do Brazil, amigo. Eu EIRey vos
invio muito saudar. Por carta do Secretario de Estado vos mandei já participar
haverem-se ajustado os preliminares dos recíprocos cazamentos do Príncipe meu

sobre todos muito amado e prezado Filho com a Sereníssima Infante de Espa-
nha D. Maria Anna Victoria e o do Príncipe das Asturias com a Infante
D. Maria, minha muito amada e prezada filha : e porque para se concluírem os
ditos cazamentos mandey por meu Embaixador extraordinário o Marque%

d'Abrantes e vem para esta com igual caracter por parte de Elrey Catholico o
Marquef dos Balbares, Me pareceo dizer-vos que sendo preciso fazerem-se

grandes despezas nas occasiões desses matrimonios, além do dote que tenho

promettido á Infante minha Filha, e achando-se os vassallos deste Reino atte-
nuados com os tributos que pagarão por occasião da guerra passada, de que
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continuão ainda alguns para o pagamento das tropas, que mandei conservar

para a defeza dos mesmos Reynos, c sendo grandes os empenhos, em que se
acha a minha Real Fazenda por cauza da mesma guerra, será necessário que
os Povos desse Estado concorrão com hum considerável Donativo e assim sou
servido, que logo que receberes esta carta manifesteis aos moradores desse Go-
verno e Camaras delle, a obrigação que lhes occorre para se esforçarem á con-
tribuir com hum bom donativo para com elle se supprir a maior parte das ditas
despezas e dote, igualando este donativo o bom animo, que sempre mostrarão
e a vontade e o amor que lhes tenho, como já experimentarão os Reys meus

predecessores em occaziões semilhantes, sendo agora mayores os motivos pela
oceasião do cazamento do Príncipe deste Estado, na qual devem mostrar a sua
lealdade e gosto, com que recebem esta plauzivel noticia, certificando-os que
terey muito na minha lembrança o zelo, com que espero me sirvo na prezente
conjunctura...))

719

Carta do Vice Rei do Estado do Brazil Vasco Fernandes César de Me-

nezes, dirigida a Elrei D. João V, acerca do Donativo para os casa-

mentos dos Príncipes.

Bahia, 3o de julho de 1727. Copia. (Annexa ao n. J12).

«Senhor. Pela Frota do Rio de Janeiro fiz presente a V. M. haver arbitrado
3 milhões de Donativo nesta Capitania por V. M. se servir ordenar-me, que
devia ser considerável aquella quantia, suppostas as despezas dos casamentos
dos nosso augustos Príncipes com os de Castella e dote da Serenissima Infante
D. Maria. Agora represento a V. M., que depois de eleitos 8 homens bons por
todo o povo desta cidade para com o Senado da Gamara,,não só conferirem, mas
assentarem na fôrma deste estabelecimento, sem vexame ou prejuizo grave destes
moradores, se resolveo ultimamente com assistência minha na mesma Casa da
Gamara o que V. M. verá da copia do termo que então se fez, entrando-se logo
na cobrança deste novo imposto.

Por muitos motivos se escolheo este meyo, não só porque se fazia suave este
tal excesso no preço dos generos, mas porque sendo por lançamento, como se
fez no Donativo applicado ao dote de Inglaterra e Paz de Ulanda, experimen-
tariáo todos estes vassallos a desigualdade e vexação, que ainda hoje chorão,
sem que por nenhum caminho se podessem evitar os distúrbios que causavão
os lançadores e cobradores; além de que, sempre he menos sensível o desem-
bolso quotidiano, que o de huma vez, pois a viuva e a necessitada e a esta pro-
porção os miseráveis se lhes tomavão as saias e muitas vezes as roupas, com

que se cobrião para satisfação do em que estavâo lançadas e só se utilizavão
as pessoas de respeito, que por attenção ou motivos particulares não contri-
buião á proporção da sua possibilidade.

Em a carne se accrescentou mais oito vinténs em cada arroba para este
donativo, não se podendo nunca alterar o preço de 640 rs., ficando desta sorte

480 para o cieador ou marchante e os 160 para V. M., conseguindo-se assim con-
correr a carne em tanta abundancia, que a quantidade delia faça baixar o preço
e haver occasiões (como já tem succedido) em que se compre mais barata:

quanto mais que os chamados marchantes, que são 5o e tantos atravessadores,
lhes convinha trazer para a Cidade menos cabeças de gado do que se fazião ne-
cessarias para o gasto delia, licava ao seo arbítrio venderem-na pelo preço que
querião,' sem que pessoa alguma tivesse repugnancia ou fizesse reparo em aar

9, 10 e mais tostões pela arroba vendida em os curraes; e como nesta resolyçáo
se evitarão todos aquelles excessos e prejuízos, são só os marchantes e os que
se interessavão com elles os pouco satisfeitos.

Etri os generos que vem da Costa da Mina, Ilha do Príncipe e S. T»homé,
Cacheo e Cabo Verde, se pozerão mais 2 mil rs. em cada cabeça, excesso- tatu-
bem acceito, que não houve contradicção alguma. No aceite de peixe se lançou
mais 4 vinténs em cada canada, advirtindo que esta medida na Bahia faz 4 cana-
das cm o Reino e desta sorte fica sendo o imposto hum vintém em cada canada
e o mesmo se praticou com a giritiba ou aguardente da serra. No aceite doce,

que he o que vem desse Reino se impuzerão também 6 tostões em cada barril,
e como no consumo de todos esses generos poderia haver alguma fallencia se
fez o arbítrio de sorte, que nunca deixará de chegara quantia de 110 mil cru-
zados por anno lançados nesta Cidade e os 40 que restão para se completar a
de i5o, com a qual se hade contribuir todos os annos athé á ultima satisfação

dos 3 milhões, se repartirão com muita suavidade, como se deixa ver em o

mesmo termo incluso...»

720
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Termo da resolução que o Senado da Camara da Bahia tomou com 8 adjun-

tos, para satisfação do Donativo ou finta dos tres milhões, que S. M.

manda cobrar para ajuda dos gastos dos dotes e casamentos dos Se-

renissimos Príncipes N. Snrs.

Bahia, 3o de junho de 1727. (Annexo ao n. 712).
E' assignado pelo Vice Rei Vasco Fernandes César de Mene-

%es; Jui\ de Fóra e Presidente do Senado, Wencesldo Pereira da

Silva, Vereadores o Coronel Sebastião da Rocha Pitta, Cosme de

Moura Rollim, Diogo da Rocha de Albuquerque, Procurador Custo-

dio Rodrigues Lima e pelos eleitos Balthasar de Vasconcellos Ca-

valcanti, Manuel da Silva Vieira, Miguel de Passos Dias, Manuel

Gonçalves Vianna, Paschoal Marques de Almeida e os Coronéis

José Pires de Carvalho, José de Araújo Rocha e José Alvares

Vianna. 721

Alvará regio de 14 de março de 1707, encarregando o desembargador da

Relação da Bahia, André Leitão de Menezes «de cobrar e mandar

cobrar na Capitania da Bahia e suas annexas, tudo que se devesse

do promettido donativo para o dote de Inglaterra e paz da Olanda».

Copia. (Annexa ao n. 712). 722

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do processo crime re-

querido por Manuel José Tellese D. Maria Sehermen contra o Pro-

curador e Mamposteiro Mór, cujo nome não refere.

Bahia, i5 de setembro de 1753. (V. ns. 733—740). 723

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da exportação de cavallos

para o Reino de Angola, destinados á cavallaria.

Bahia, 17 de setembro de 1753. 724

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da arrematação do for-

necimento de madeiras para a construcção das náus.

Bahia, 18 de setembro de 1753. Tem annexos 3 documentos,

sendo um delles o mappa dos preços das madeiras. 725—728

Informação do desembargador João Eliseu de Sousa acerca de um desfal-

que nos dinheiros dos defunctos e ausentes attribuido ao desembar-

gador Wencesláu Pereira da Silva, quando Juiz de Fóra, das irregu-

laridades nos cobranças dos impostos, etc.

Bahia, 18 de setembro de 1753. 729

Portaria regia ordenando ao desembargador João Eliseu de Sousa que
averiguasse serem ou não verdadeiros certos factos irregulares attri-

^ buidos ao Vice Rei Conde de Athouguia, que se dizia estar inte-

ressado na navegação com a Costa da Mina, associado com João

Dias da Cunha, Joaquim Ignacio da Cruz e Theodosio Rodrigues
"de 

Faria, administradores do Tabaco.

Belem, 1 de dezembro de 1752. Copia. (Annexa do n. 729).

73o

Informação do desembargador João Eliseu de Sousa acerca dos factos a

que se refere o documento antecedente.

Bahia, 20 de maio de 1753. (Annexa ao n. 729). 7'h

8
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Carta do desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, sobre os factos a que se referem os documentos anteriores.

Bahia, 18 de setembro de 1753. 732

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca da queixa apresentada em juizo por Manuel José Telles e

D. Maria Sehermen, viuva de João Sehermen, contra o Juiz de Fora

e Mamposteiro dr. Domingos Joaquim Potte.

Bahia, 19 de setembro de 1753. Tem annexos 3 documentos,

i* e 2a vias. 733—740

Representação do Juiz de Fora e dos Órfãos, Domingos Joaquim Potte,

na qual pretende justificar o seu procedimento acerca do cumpri-

mento das disposições testamentarias de Jacinto Barbosa.

Bahia, 21 de setembro de 1753. Tem annexos 2 documentos.

741—743

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do rendi-

mento dos direitos do tabaco, exportado da Bahia nos últimos 10

annos para a África, Rio de Janeiro e Costa da Mina.

Bahia, 20 de setembro de 1753. Tem annexos 5 documentos.

744" 749

Carta do Arcebispo (para Diogo de Mendonça Côrte Real) communicando-

lhe ter desconfiança de que o Conde Vice Rei d'elle fizesse qualquer

queixa e pedindo, para ser ouvido se effectivamente o caso se desse.

Bahia, 20 de setembro de 1753. 720

Officio do Chanceller da Relação, no qual se refere á cobrança do Dona-

tivo para os dotes e casamentos dos Príncipes, a uma execução da

Fazenda contra o Tenente Coronel Barnabé Cardoso Ribeiro e á

construcção de um quartel para um novo regimento.

Bahia, 20 de setembro de 1753. Tem annexos J documentos re-

lativos aos tres assumptos. 751 —•

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do processo crime ins-

taurado a requerimento de Damião Pinto de Almeida contra o Sar-

gento Mór Miguel Francisco de Araújo.

Bahia, 22 setembro de 1753. Tem annexas as copias authenticas

do processo e de uns autos de justificação.

«...Damião Pinto de Almeida viveo sempre a lei da nobreza, servio nesta Gj-
dade de Thesoureiro Geral dos Contos da Fazenda Real, he Capitão da Orde-
nança na Companhia dos Familiares de Santo Officio, que tem oS mesmos pri-
vilegios e goza de igual nobreza que os pagos, he rico e com a estimação dos -»»

homens graves desta terra, por cujo motivo Miguel Francisco o injuriou gravis-
simamente, assim pela razão da pessoa, como ao lugar, occasião e do dia...»

737—758

Representação do Juiz de Fora e Oíficiaes da Camara da Villa do Prin-

cipe, Comarca do Serro do Frio, reclamando contra os excessivos

emolumentos que cobravam os Ouvidores e Corregedores, cujos

abusos determinavam freqüentemente queixas geraes.
Villa do Principe, 17 de outubro de 1753. 760
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Representação do Juiz de Fora e Officiaes da Camarada Villa do Pnn-

cipe, Comarca do Serro do Frio, queixando-se dos excessos de júris-
dicção dos Ouvidores e pedindo providencias para obviar aos con-

stantes conflictos que por este motivo se davam entre as diversas

autoridades.

Villa do Príncipe, 17 de outubro de 1753. 761

Representação do Juiz de Fora e Officiaes da Camara da Villa do Prin-

cipe, Comarca do Serro do Frio, pedindo auctorisação para que
os credores do contratador dos diamantes Felisberto Caldeira Brant

fossem pagos pelos bens que lhe estavam seqüestrados.

Villa do Príncipe, 17 de outubro de 1753. 762

Representação de Fr. José de Santa Catharina, ern nome dos habitantes

da Comarca de Sergipe, queixando-se das graves irregularidades

commettidas pelo Ouvidor dr. Domingos João Vieira e o seu Es-

crivão Antonio de Tavora da Silveira.

Sergipe, 20 de outubro de 1753. 763

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogode Mendonça Côrte

Real, informando-o acerca da disposição do Regimento das Minas

do ouro, que prohibia a assistência dos ourives e dos officiaes fun-

didores nas minas do Ultramar.

Bahia, 1 de novembro de 1753. Temannexos 2 documentos.

764—766

Carta do desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, queixando-se mais uma vez das constantes perseguições

que soffria e accusando a falta de probidade dos funccionarios da

Fazenda, da Camara, da Misericórdia, etc.

Bahia, 14 de novembro de 1753. 767

Carta do desembargador João Eliseu de Sousa, informando o Rei de serem

falsas certas accusações feitas contra o Vice Rei Conde de Athou-

guia, cujo caracter e zelo muito elogia.

Bahia, 14 de novembro de 1753. 768

Carta do desembargador João Eliseu de Souza, informando o Rei dos

desfalques que havia na cobrança do donativo real e accusando o

Thezoureiro Pedro Moniz de faltas graves.
Bahia, 14 de novembro de 1753. 769

Carta do desembargador João Eliseu de Sousa, accusando o Juiz de Fora

Jorge Luiz Pereira, de receber dinheiro e presentes dos contracta-

dores das aguardentes, das carnes, etc. e de favorecer os seus inte-

resses em prejuízo da Fazenda Real.

Bahia, 14 de novembro de 1753. 770

Officio do Provedor da Casa da Moeda Francisco Xavier Vaz Pinto, in-

formando acerca da quantidade de solimão que annualmente se gas-
tava na fundição do ouro.

Bahia, 18 de novembro de 1753. 771—773
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia acerca do deposito do imposto

do quinto na Casa da Moeda, que o respectivo Provedor Francis-

co Xavier Vaz Pinto se negava a receber.

Bahia, 18 de novembro de 1753. Tem annexos ig documentos,

comprehendendo copias dos oj/icios trocados sobre esta debatida

questão, dos diversos artigos do Regimento da Casa da Moeda,

que regulavam o assumpto, das resoluções do Conselho da Fazenda,

de varias informações, etc. 774—793

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando ter recebido do

Director da Fortaleza de Ajudá, na Costa da Mina, Theodosio Ro-

drigues da Costa, os pannos de algodão e 2 escravos que o Rei de

Dahomé lhe mandava de presente.
Bahia, 20 de novembro de 1759. Tem annexos 5 documentos e

entre elles a copia de 2 cartas do Tenente Theodosio Rodrigues,

e 2 certidões do Cirurgião Domingos Antonio de Sousa.

«...recebi a carta de V. Ex." acompanhada do caixote com a roupa de xam-
bre e barrete que V. Ex.* remeteo para entregar ao Rey de Daomé. Logo que
receby o dito caixote puz em execução a sua entrega, sendo eu o proprio porta-
dor, por ver hera occazião aceitada para conseguir do dito Rey a entrega da

gente do Director João Ba^ilio, que ainda pára èm sua mão e pondo-me ao ca-
minho em 10 de março a fazer a dita entrega, foy bem socedido em a minha
viagem pelo recebimento que do dito Rey tive com mostras de agradecimento
ao mimo que V. Ex.' lhe mandou e recebeu e expondo-lhe a falta que nelle

havia da entrega, que devia fazer dos cativos, que paravão em sua mão, perten-
centes ao dito Director, promptamente me satisfes a minha proposta, entregan-
do-me 3 negros e huma negra para o serviço desta Fortaleza e que pelo tempo
adiante o faria entregando os mais que aparecesem, o que socedendo assim avi-
zarey a V. Ex.".

Depois de me haver recolhido a esta Fortaleza, que foi em 19 do dito mes
de março, me veyo o Aboga, Governador deste prezidio, entregar hum negro e
huma moíecona, dois panos de locomim, que o Rey Daomé otterecia a V. Éx.",
a quem ficava muito obrigado pelo mimo que lhe havia mandado e ao mesmo

tempo pedia a V. Ex." a sua amisade e que mostrando o tempo a boa armonia

que havia de haver com os portuguezes que aquy viecem comerciar fosse V. Ex.*
servido ordenar aos navios que navegão, para esta Costa seja o seu porto o prin-
cipal em que fação o seu resgate...Fortaleza de S. João de Ajudá, 27 de mayo
de 1753. (a) Theodosio Rodrigues da Costa. (Doe. n. 797).

794—799

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca das concessões ou pri-
vilegios de que gosavam os contratadores e donatarios das Saboarias

do Reino, referindo-se ás que tinham sido especialmente conferidas

ao Conde de Castello Melhor.

Bahia, 29 de novembro de 1753. Tem annexos g documentos e

entre elles as copias de diversas provisões regias, portarias e edi-

taes do Vice Rei.

«—111.mo e Ex."1" Sr. Pela provizão de 19 de abril de 1732 foi S. M. servido
declarar-me, que aos contratadores e donatarios das saboarias do Reyno, que
tem permissão de venderem sabão no Brazil, não he concedida outra faculdade,
mais que a de poder vender livremente sem a isso se lhe pôr embaraço, nem
elles mutuamente o poderem pôr huns á outros, nem estorvar que os moradores
o fação, não lhe sendo permittido genero algum de estanco, nem outras algu-
mas faculdades ou privilégios, nem se lhes defirirá quando o requeirão, ainda

que seja com o pretexto das condições do seu contrato, cuja ordem mandei re-

gistar nos Livros da Fazenda Real e o Provedor da Alfandega a fez publicar por
editaes, que se fixarão nos logares mais públicos desta Cidade.

Mas depois desta ordem, a requerimento do Conde de Caltel-melhor, dona-
tario das saboarias, toi S. M. servido por especial resolução sua de 3 de mayo de
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1753, tomada em consulta do Conselho Ultramarino, que o Conde donatário fosse
conservado nas suas doações e estylo de as praticar sem alteração, que assim o
fizesse eu executar...» (Doe. n. 800).

800—810

Carta do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

acerca dos privilégios especiaes, concedidos ao Donatorio das saboa-

ria, o Conde de de Castello Melhor e da sua execução no Brazil.

Bahia, 1 de dezembro de 1753. Tem annexos 6 documentos.

Ia e 2* vias. 811—824

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter passado pela
Bahia a Náu Natividade, sob o commando de Pedro Luiz de Olival,

conduzindo a bordo o Conde de Lavradio. Nelle se refere também

á chegada de Antonio Alvares da Cunha a Loanda e ao novo me-

thodo estabelecido nas Minas Novas.

Bahia, 3 de dezembro de 1753. Tem annexa a copia de uma carta

do Mestre de Campo, commandante de Minas Novas, Pedro Leolino

Mari\. 825—826

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca da acção criminal movida contra o Mamposteiro Jeronymo

de Barros e outros, por causa da herança de Jacinto Barbosa.

Bahia, 4 de dezembro de 1753. Tem annexos 2 documentos,

ja e 2a vias. 827—832

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

sobre a liberdade de commercio concedida aos navios de numero da

navegação da Costa da Mina.

Bahia, 6 de dezembro de 1753. Tem annexos 2 documentos.

Ia e 2a vias. 833—838

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do provimento de Tho-

maz de Sousa, no logar de Patrão Mór do porto da Bahia, por no-

meação do respectivo proprietário o Tenente Manuel de Siqueira.

Bahia, 7 de dezembro de 1753. Tem annexos 2 documentos.

839—841

Carta de Antonio de Araújo dos Santos para Diogo de Mendonça Côrte

Real, queiitando-se da nomeação de Thomaz de Sousa para o logar

de Patrão Mór, 
que 

estivera exercendo interinamento por incum-

bencia do respectivo proprietário.
Bahia, 8 de dezembro de 1753. Tem annexos 2 documentos.

842—844

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

acerca do provimento do logar de Patrão Mór da Bahia, duvidando

da competencia de Thomaz de Sousa para o exercer.

Bahia, 8 de dezembro de 1753. Tem annexos g documentos.

845—864

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter arribado á

Bahia o navio hollandez Meerjliet, do Capitão Rodrigo Rodrigues

Klynhout, com falta de mantimentos e a tripulação victimada pelo
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escorbuto e informando acerca dos soccorros que lhe mandara pres-
tar, fazendo tratar os doentes em terra e em logar isolado fóra da

Cidade.

Bahia, 8 de dezembro de iy53. (V. ns. 912 a 920 e 1 o 15 a 1017).

«Traslado do auto da diligencia feita no Navio Olandez, chamado Meer-

fliet, do Capitão Rodrigo Rodrigues Klynhout».

Bahia, 5 de dezembro de 1753. (Annexo ao n. 865). 866

Carta do Arcebispo da Bahia, informando Diogo de Mendonça Côrte Real,

acerca das chrismas ministradas no sertão.

Bahia, 9 de dezembro de 1753. Tem annexa uma relação dos

logares e do numero de chrismas em cada um d'elles, feita pelo
Antonio de Oliveira.

«...Cincoenta e tantos annos ha que o Reverendo Arcebispo D. João Franco
de Oliveira visitou o sertão de baixo, de que he cabeça a Cidade de Sergipe dei
Rey, sem até aquelle tempo haver sido visitado de outro Prelado ; nelle chris-
mou 40 mil combatentes, palavras porque se explica a constituição deste Arce-
bispado no catalogo dos Bispos e Arcebispos delle no logar proprio do sobredito
Prelado.

Passados 12 annos, com pouca differença, tornou a ser visitado pello R. Ar-
cebispo D. Sebastião Monteiro David, razão porque de 44 annos para cirna todos
os residentes daquelle sertão se a.chavão chrismados por aquelles Prelados e sem
embargo daquelles tempos a esta parte haverem muitos recebido nesta Cidade
este sacramento, por haverem perdido o medo ao caminho, que lhe tinhão tão

grande antes daquelles tempos, que nenhum se attrevia a vir a esta Cidade sem
fazer testamento e de haver eu chrismado naquelle sertão ha 5 annos 19682
almas na visita, que nelle principiei, que não quiz Deos continuasse, impedindo-
me os passos e ainda as esperanças da vida com huma grande enfermidade, que
me sobreveio e me obrigou a recolher a esta Cidade depois de 40 e tantos dias
de cama, em que estive naquelle sertão. Com esta causa recorri a S. Santidade
signiticando-lhe o que me havia soccedido, etc. e pedindo-lhe faculdade para
mandar chrismar pellos meos Visitadores não só naquelle ramo, mas em outros
nimiamente distantes desta Cidade e ma concedeo por dez annos.

Sahio a vizitar aquelle sertão de baixo o P.e Antonio de Oliveira, em que
gastou i5 mezes; nelles andou 634 legoas ; visitou 18 matrizes, 88 capellas e
chrismou mais em i3 aldêas de índios, as almas que se contém no rol incluso

(ii5.268), que he escrito por letra do mesmo Visitador e por me parecer grande
o numero dos chrismados me segurou o Vizitador e seo Secretario, que fôra
muito maior se o contador dos chrismados se não descuidasse a miúdo cie passar
as contas de hum rosário por onde as contava...»

867—868

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, communicando a Diogo de

Mendonça Côrte Real ter recebido participação do Governador de

Pernambuco, José Corrêa de Sá, de haver arribado a Moçambique

uma náu da índia.

Bahia, 14 de dezembro de 1753. Tem annexa a copia da com-

municacão do Governador Corrêa de Sá, a qual se refere também

d arribada de outros navios ás Ilhas de Fernando de Noronha e

Mauricia. 869—870

Officio do Chanceller da Relação para Diogo de Mendonça Côrte Real

acerca da cobrança do donativo real, á divida de Barnabé Cardoso

Ribeiro á Fazenda real, á construcção de um novo quartel, etc.

Bahia, 20 de dezembro. Tem annexos 
'5 

documentos, sobre os

diversos assumptos. 871—876
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do provimento de Tho-

maz de Sousa no logar de Patrão Mór do porto da Bahia, para o

qual fóra nomeado pelo respectivo proprietário o Tenente Manuel

de Siqueira.

Bahia, 22 de dezembro de 1753. Tem annexos i3 documentos.

/a e 2a vias. 877—899

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa, para
Diogo de Mendonça Córte Real, sobre o provimento de Thomaz de

Sousa no logar de Patrão Mór.

Bahia, 25 de dezembro de 1753. Tem annexos 6 documentos.

900—906

Duplicado do officio n. 900. 2a via.

Tem annexos 2 documentos, comprehcndendo a copia de alguns,

que instruem, a primeira via, a carta de propriedade do officio de

Patrão Mór, etc. 907—909

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, remettendo uma lettra para pa-

gamento da despeza feita com a Náu da índia Nossa Senhora do

Monte Alegre.

Bahia, 17 de janeiro de 1754. Tem annexa a lettra. 910—911

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando Diogo de Mendonça

Còrte Real, acerca do auxilio prestado á charrua hollandeza Meer-

Jliete do estado dos tripulantes doentes com escorbuto.

Bahia, 28 de janeiro de 1754. Tem annexos 8 documentos. (V.
ns. 865, 866 e 1015 a ioiy). 912—920

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da necessidade de adqui-

rir uma barcaça para serviço do porto, mostrando o grande prejuízo

que causava a sua falta.

Bahia, 4 de fevereiro de 1754. Tem annexo um documento.

92 922

Officio do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, informando

acerca de uma representação da Gamara da Villa de Viila Nova Real

dei Rey do Rio de S. Francisco, contra o Padre Joaquim Marques

de Oliveira.

Bahia, 24 de fevereiro de 1734. Tem annexos 6 documentos e

entre elles a representação da Camara, assignada por José Gomes

Pinheiro, Lourenço Nunes da Costa, José Vieira Dantas, Ignacio

Pereira Peixoto, Bento de Mello Pereira e a informação do Missio-

nario P.° Antonio de Oliveira, etc.. 923—929

Officio do Capitão de mar e guerra Caetano Corrêa de Sá, commandante

da Náu S. Francisco Xavier, narrando a Diogo de Mendonça Còrie

Real, a sua viagem de Gòa até á Bahia, onde chegára no dia 20 de

fevereiro.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. 900

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter mandado pu-
blicar em bando o novo Regimento da Alfandega do tabaco e a Pro-

visão do Conselho Ultramarino em virtude do decreto de 28 de no-

vembro de 1753, sobre a partida das frotas.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. 931
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia sobre as ultimas instrucçóes que
regulavam a sahida das frotas do Brazil e informando acerca da

exportação do tabaco e da interpretação que devia dar-se a algumas

disposições do respectivo regulamento.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. Tem annexos 4 documentos e

entre elles uma representação da «Mesa da Inspeccão,» assignada

por Wencesláu Pereira da Silva, Amaro de Sousa Coutinho e João

Martins dos Rios. 932—936

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da eleição dos Inspe-

ctores da Intendencia dos assucares e dos tabacos (Mesa da Inspeccão),

participando que a Camara elegera Manuel de Saldanha e Domin-

gos Lucas de Aguiar, os proprietários dos engenhos o Capitão de

Infantaria Amaro de Sousa Coutinho e os homens de negocio João

Martins dos Rios e informando sobre as duvidas que se tinham le-

vantado sobre a sua elegibilidade.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. Tem annexos 5 documentos e

entre elles a certidão da escriptura de dote feita por Simão da

Affonseca Pita e sua mulher D. Antonia Luiça de Vasconcellos

Villas Boas a favor de Amaro de Sousa Coutinho, marido de sua

filha D. Aldonça Maria de Lapenha. 937—942

Ofkicio do Vice Rei Conde de Athouguia participando a chegada da Ga-

lera A Sacra Família, do mestre Manuel Gomes Bayão e a Náu

S. Francisco Xavier, do Capitão de Mar e Guerra Caetano Corrêa

de Sá e informando 
que 

a bordo desta estavam o Coronel de Infan-

taria Barão de Vielorie, o Capitão Francisco Rodrigues Duarte e o

Fisico mór Bernardo d'Almeida Torres.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. Tem annexos 5 documentos e

entre elles a copia de um officio do Vice Rei da índia Marque\

recommendando vigilancia sobre o Barão de Vielorie (ou Baroly)

por haver ordem de prisão contra elle. 943—948

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando que o Provedor

Mór da Fazenda pagára a despeza da Capella Mór da Egreja Matriz

de S. Pedro do Fanado da Villa do Bom Successo das Minas Novas

do Arassuahy, como fôra superiormente ordenado em virtude do

requerimento do respectivo Vigário, o Padre Jacinto Soares de

S. Miguel.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. Tem annexos 2 documentos.

949—95I

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da demora que deviam

ter na Bahia os navios da» frotas e informando sobre o carrega-

mento destes navios e de outros procedentes do Rio de Janeiro.

Bahia, 28 de fevereiro de 1754. Tem annexos 5 documentos.

952—957

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca do processo crime intentado a requerimento pelo Coronel

Domingos Fernandes de Sousa contra Victorino Pereira da Silva.

Bahia, 1 de março de 1754. Tem annexos 3 documentos.

958—961
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Officio do Provedor Morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa.

informando acerca das reparações e fornecimentos de que carecia a

Náu da índia S. Francisco Xavier, do Capitão Caetano Corrêa de

Sá, para continuar a viagem para o Reino.

Bahia, 2 de março de 1754.

Tem annexos 2 documentos. ;ae2a vias.

962—967

Officio do Chanceller da Relação sobre os concertos da Náu S. Francisco

Xavier, a que se referem os documentos anteriores.

Bahia, 2 de março de 1754. 968

Officio do Intendente Geral do Ouro e Casa da Inspécção, Wencesláo Pe-

reira da Silva, acerca do carregamento dos navios das frotas e da

eleição dos Inspectores da Meza, Amaro de Souza Coutinho e João

Martins dos Rios, a que outros documentos anteriores se refe-

rem.

Bahia, 3 de março de 1724.

Tem annexos 5 documentos e entre elles uma representação e a

certidão de varias resoluções da Me\a da Inspécção sobre os refe-

ridos assumptos. 969—974

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre

a falta de sacerdotes que havia no seu Arcebispado e mostrando a

necessidade de que fossem para ali os do Reino.

Bahia, 5 de março de 1754. 975

Officio do Arcebispo da Bahia participando terem desapparecido da Ci-

dade todos os religiosos extrangeiros, de maneira que só podia en-

viar pela primeira náu o Padre Fr. Felix Peixoto, da Ordem da San-

tissima Trindade, o único a quem fora possível intimar a ordem

regia que os mandava regressar ao Reino.

Bahia, 5 de março de 1754. 976

Officio do Arcebispo da Bahia informando acercado máu comportamento

do Padre Fr. D. Antonio Rodrigues da Silva.

Bahia, 6 de março de 1754. 977

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do re-

querimento de Victorino José Fernandes Neves relativo ao ar-

rendamento que fizera a José Rodrigues da Costa da serventia do

logar de Juiz da Balança da Alfandega e da arrecadação do ta-

baco.

Bahia, 14 de março de 1754.

O requerimento está instruído com i3 documentos, compre-

hendendo vários attestados, a certidão do rendimento annual do

officio de Jui\ da Balança da Alfandega da Bahia, etc.

978—992

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da licença cjncedida a
alguns clérigos do Reino para residirem nàs cidades onde houvesse

Prelados, com a condição de estes velarem pela sua vida e costu-

mes.

Bahia, i5 de março de 1754. 993

9
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da Ordem regia que
mandára annullar a sentença da Relação da Bahia, proferida contra

os Officiaes da Camara de Villa Rica, nas Minas Geraes e pela qual
fôra determinado que na falta de dinheiro as despezas de justiça
fossem pagas pelos rendimentos da Camara.

Bahia, i5 de março de 1754.

Tem annexo um documento. 994—ggb

OfTiCJo do Chanceller da Relação Manoel Antonio da Cunha Sottomaior,

justificando o seu procedimento n'um incidente que se dera com o

cairegamento dos navios das frotas.

Bahia, i5 de março de 1754.

Tem annexos g documentos 096—ioo5

Duplicados dos ns. 996 e 999 a ioo5. 2a via. iooõ—ioi3

Carta do Arcebispo da Bahia na qual se refere aos horríveis effeitos que
uma prolongada secca estava produzindo, ao Padre Nicoláo Soares

Nogueira, a D. Thereza de Jesus Maria que pretendia conservar-se

no Recolhimento da Misericórdia, etc.

Bahia, 18 de março de 1754. 1014

Gabta de Manuel de Mattos Pegado de Serpa, para Diogo de Mendonça

Còrte Real, communicando-lhe as providencias tomadas para soccor-

rer e abastecer a charrua hollandeza Meerflict, de que era capitão

Rodrigo Rodrigues Kleinhaut.

Bahia, 21 de março de 1754.

Tem annexos 2 documentos 1 o 15 —1017

OFFieto do Governador Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça

Corte Real, participando que dera as necessarias ordens para que
Feliciano Velho Oldemberg podesse facilmente adquirir todas as

madeiras de que carecesse para a construcção dos navios, destinados

ao commercio da índia, China e Costa do Coromandel cuja ne-

gociação lhe havia sido concedida por dez annos.

Bahia, 25 de março de 1754. 1018

Officio do Governador Conde de Athouguia, informando acerca de uma

representação dos Officiaes da Administração do Tabaco do Casa

da Inspecção da Bahia, na qual pediam melhoria de vencimentos.

Bahia, 25 de março de 1754.

Tem annexos 4 documentos e entre elles a copia da portaria de

28 de fevereiro de 1741, ordenando que todos os officiaes da arre-

cadação do tabaco pagassem donativo dos seus provimentos e a

relação dos ordenados, ajudas de custo e outros emolumentos,

que recebia cada um dos officiaes da Casa da Inspeccão da Bahia.

1019—1023

Ôfficio do Conde de Athouguia acerca do fornecimento de utensilios para
â projectada casa de Fundição na Capitania de Pernambuco.

Bahia, 26 de março de 1754. 1024

Ôfficio do Governador Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça

Corte Real acerca de um conflicto entre o I adre Fr. Felix Peixoto,
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Religioso Trino da S.S. Trindade e o Capitão de Auxiliares Fran-

cisco Vieira da Silva.

Bahia, 26 de março de 1734.

Tem annexo um documento. 1025—1026

Carta do Arcebispo da Bahia participando que o Padre Fr. Felix Peixoto

não podia embarcar para Lisboa, como lhe fòra ordenado, por mo-

tivo de doença.

Bahia, 27 de março de 1754. 1027

Attestado do medico Antonio Ribeiro Sanches, certificando estar grave-
mente doente Fr. Felix Peixoto.

Bahia, 26 de março de 1754.

(Annexo ao n. 1027) 1028

Attestado do Cirurgião Antonio da Rocha Neves, certificando, como o

anterior, a grave doença que estava soffrendo o Padre Fr. Felix

Peixoto.

Bahia, 26 de março de 1764.

(Annexo ao n. i02jj. 1029

Carta particular de Antonio de Araújo dos Santos para Diogo de Men-

donça Côrte Real.

Bahia, 28 de março de 1754. io3o

Officio de Antonio Corrêa de Sá, Commandante da Náu S. Francisco

Xavier, dando noticia da sua viagem desde Gôa, de onde partira a

9 de fevereiro de 1753, até á Bahia onde fundeara a 20 de feve-

reiro.

Bahia, 29 de março de 1754. io3i

Officio da Mesa da Inspecção da Bahia acerca da exportação do tabaco

e descrevendo a fôrma como se verificava a sua qualidade e estado de

conservação.

Bahia, 29 de março de 1754.

Tem annexos 2 documentos e é assignado por \\ encesláo Pe-

reira da Silva, Amaro de Sousa Coutinho e Joaquim Martins dos

Rio s.

«...Estes homens, assim como todos os mais que costumáo escolher tabaco,

tem observado por único meio, desde que principiou a havel-o neste Estado,

picar cada hura rolo com huraa faca para isso prevenida, metendo-a até o cen-

tro e pelo cheiro que exala, vem a conhecer a qualidade do gênero e do estado

actual em que se acha ; a mesa ainda com mais escrupulo inventou e mandou

praticar de novo, que todo o rolo do tabaco, que se offerecesse a exame e se

duvidasse da sua qualidade ou mal se distinguisse pelo pique da faca, se descoza

e abra pela cabeça donde se tira primeira, segunda e terceira amostra das voltas

da corda e por esta maneira se averigua e conhece perfeitamente a qualidade
e estado em que se acha o tabaco e assim se regula a escolha ou refuga a par-
tida do que está capás de aturar e ser embarcado...»

IO32—1034

Officio da mesa da Inspecção para Diogo de Mendonça Côrte Real, pe-
dindo providencias acerca da exportação do tabaco e que garan-
tissem o respeito e obediencia ás ordens emanadas da Mesa e
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queixando-se do atrazo que havia no pagamento dos salarios a va-

rios operários.

Bahia, 29 de março de 1754.

Tem annexos 4 documentos. io35—1039

Officio do Intendente Geral do Ouro, Wencesláo Pereira da Silva, acerca

dos diversos assumptos a que se referem os seguintes annexos.

Bahia, 29 de março de 1754. 1040

Exposição que o desembargador Intendente Geral Wencesláo Pereira da

Silva fez perante a Mesa da Inspeeção sobre os meios que se deviam

empregar para a prompta expedição das frotas,

Bahia. i5 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1040). 1041

Certidão do termo da resolução tomada pela Mesa da Inspeeção da Bahia

sobre a carregação e partida dos navios das frotas.

Bahia, i5 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1040). 1042

Representação da Mesa da Inspeeção dirigida ao Vice Rei Conde de Athou-

guia pedindo instrucções e providencias para a execução do Alvará

de 29 de novembro de 1753, relativo ao carregamento e partida dos

navios das frotas.

Bahia, i5 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1040). 1043

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, dirigido á Mesa da Inspeeção,

em resposta á representação antecedente.

Bahia, 16 de fevereiro de 1754.

Copia. [Annexa ao n. 1040). 1044

Informação da Mesa da Inspeeção acerca da venda e exportação do tabaco.

Bahia, 4 de março de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1040), 1045

Ordem regia determinando que só fosse embarcado para a Costa da Mina

o tabaco de intima qualidade.
Lisboa, 9 de setembro de 1740.

Copia. (Annexa ao n. 1040)

...E porque sou informado que todo o tabaco que vem para este Reyno he
de terceira e intima qualidade, embarcando-se para a Costa da Mina o melhor,
sem embargo das minhas ordens, com grave prejuízo da minha fazenda, o que
procede da pouca exactidão com que se fazem os exames, não cumprindo os
officiaes dessa arrecadação com aquelle zello, cuidado e vigilancia com que
devem exercer as suas occupaçoeps, faltando inteiramente a ellas e vos recom-
mendo muito eficazmente não consintaes que para a dita Costa da Mina se em-
barque tabaco algum sem que primeiro por homens peritos seja julgado de ter-
ceira e Ínfima qualidade...

1046

Termo das resoluções tomadas pela Mesa da Inspeeção sobre o exame,

apuro e classificação dos tabacos e assucares.

Bahia, 24 de Julho de 1752.

Copia. lAnnexo ao n. 1040). 1047
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Representação da Mesa cia Inspecção dirigida ao Vice Rei Conde de

Athouguia, pedindo que lhe fosse consignada verba para paga-
mento das despezas.

Bahia, 28 de julho de 1752.

Copia. [Annexa ao n. 10401. 1048

Informação do Escrivão cia Fazenda Antonio Pereira da Silva, sobre a

representação precedente.
Bahia?: de julho de 1752.

Copia. (Annexa ao. n. 1040). 1049

Informação do Provedor Mór da Fazenda Manoel Antonio da Cunha

Sottomaior, sobre a mesma representação.

Bahia, 2 de agosto de 1752.

Copia. (Annexa ao n. 1040) io5o

Despacho do Vice Rei Conde de Athouguia determinando a fôrma de se

pagarem provisoriamente as despezas da Mesa da Inspecção.

Bahia, 5 de agosto de 1752.

Copia. (Annexo ao n. 1040). io5i

Representação da Mesa da Inspecção, mostrando a impossibilidade que tinha

encontrado para obter dinheiro, para o pagamento das suas despezas.

Bahia, 16 de outubro de 1752.

Copia. (Annexa ao n. 1040). 1062

Certidão do Escrivão da Intendencia Geral do Quinto do Ouro e Mesa da

Inspecção do assucar e tabaco da Bahia, Simão Gomes Monteiro

certificando não ter encontrado nenhum homem de negocio que se

promptificasse a emprestar o dinheiro preciso para as despezas da

Mesa da Inspecção.

Bahia, 7 de outubro de 1752.

Copia. (Annexa ao 11. 1040). io53

Representações (2) da Mesa da Inspecção do assucar e do tabaco da Ba-

hia, dirigidas ao Rei, queixando-se de não haver dinheiro para o pa-

gamento das suas despezas e pedindo providencias a esse respeito.

Bahia, 11 de agosto e 20 de outubro de 1752.

(Annexas ao n. 1040). 1054—io55

Officio do desembargador Intendente Geral do Ouro, Wencesláo Pereira

da Silva, dirigido ao Ouvidor de Pernambuco, informando-o das

novas providencias regias destinadas a regular em beneficio do com-

mercio a navegação e partida das frotas e esclarecer varias disposi-

ções do regimento das Casas de Inspecção dos assucares e tabaco,

estabelecidas no Brasil.

Bahia, 12 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 104.0;.

...Por noticias autenticas que de Lisboa vierão a esta Meza se alcança a
certeza da pouca sahida do açúcar e tabaco pela carestia que tem chegado nos
annos antecedentes, sem que aos nossos fabricantes convença a razão de não se-
rem eiles sós no mundo os que sabem e costumam fabricar estes dois generos
e que perdidos estes por falta de sua constante reputação e f)rompta extracção

para fóra do Reino, he infalível a total decadencia deste Estado, ponto que
tam alto tem sobido e chegado a occupar o Real pensamento do nosso Soberano,
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que piadosamente obrigou a quitar a metade dos direitos que cobrava de
hum e outro gênero, diminuindo por este modo, considerável parte do ren-
dimento do seu erário e que sendo isto íiotorio aos vassalos do Brazil que são
os mais prejudicados, se mostram tam endurecidos e duvidosos dos benefícios

que a Real benignidade lhes concede applicando-lhes saudaveis meyos e ar-
bitrios tendentes todos á sua conservação e duracção dos seus effeitos ou he ce-

gueira, dos olhos ou preoccupaçáo dos sentidos.
Os Estrangeiros Inglezes e Francezes, que também hoje occupam huma gra-

de parte da America, experimentando a carestiaa que sobiram os nossas açúcares
e tabacos, uzando da sua industria tentarão a fortuna de plantar e fabricar os
mesmos generos nas suas colonias e com effeito a conseguirão tanto á medida
dos seus desejos e interesses que de poucos annos a esta parte não só desprezão
e não dão entrada nos seus Paizes aos nossos açúcares e tabacos senão fabricão
os seos com tanta abudancia, que livremente os transportam para onde que-
reme com elles abastecem quasi todos os portos do Norte e mediterrâneo e neste
caso que remedio temos nos para os embaraçar e enfraquecer os progressos das
suas fabricas, mais que ferilos pelos mesmos fios e por os preços dos nossos ge-
neros num tal equilíbrio a respeito dos dos Estrangeiros, que só por casos fortui-
tos e especiaes deixarão de ter consumo e extração para fora do Reino...»

Io56

Extractos de uma carta do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereirada

Silva, para o Intendente de Goyaz, Anastacio da Nobrega, eda resposta

deste, sobre a creação de uma casa de fundição no arrayal de S. Felix.

Bahia, 19 de fevereiro e Goyaz, 26 de Setembro de 1753.

(Annexos ao n. 1040). 10D7—io58

Officio do Intendente Geral do Ouro, Wencesláo Pereira da Silva, para o

Intendente de Goyaz, sobre o estabelecimento da casa de fundição

do arrayal de S. Felix.

Bahia, 2 de janeiro de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1059

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, ordenando que o Intendente

Geral do Ouro desse certas informações sobre a nova casa de fundi-

ção do arrayal de S. Felix, na Capitania de Goyaz.

Bahia, 11 de março de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1060

Extracto de um officio do Governador das Minas de Goyaz, dirigido ao Go-

vernador da Capitania do Rio de Janeiro e relativo á casa de fundi-

ção do arrayal de S. Felix.

(.Annexo ao n. 1040). 1061

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, dirigido ao Vice

Rei com as informações que este lhe havia pedido sobre a casa de

fundição de S. Felix.

Bahia, 11 de março de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1062

Officio do Intendente de Goyaz, Anastacio da Nobrega, para o Intendente

Geral do Ouro da Capitania da Bahia, Wencesláo Pereira da Silva,

informando-o das diligencias que empregara para reduzir a Cobrança

do quinto na comarca de Goyaz, á capitação de quota certa e annual.

Villa Boa, 5 de julho de 1753.

Cópia. [Annexo ao n. 1040). io63

Extracto de uma carta do Intendente de Goyaz, Anastacio da Nobrega,
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participando que partia com o Governador para os Arrayaes da Capi-

tania a promover a quotisação, destinada á creação da casa de fun-

dição de S. Felix.

Vílla Boa, dc 26 de setembro de 1753.

(Annexo ao 11. 1040). 1064

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para o lnten-

dente de Goyaz, em resposta ao officio antecedente e elogiando os

seus serviços.

Bahia, 3i de janeiro de 1754.

Copia. (Annexo ao n 1040). io65

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para o Provedor

da Fazenda e Registo do Ouro das Minas Novas do Arassuahi, Pe-

dro Leolino Mariz queixando-se da diminuição, que se estava dan-

do na cobrança do quinto do ouro e das innumeras fraudes que se

commettiam.

Bahia, 19 de outubro de 1752.

Copia. (Annexo ao n. 1040) 1066

Officio do Provedor da Fazenda Pedro Leolino Mariz em resposta ao an-

tecedente.

Villa do Bom Successo, 11 de novembro de 1753.

Copia, f Annexo ao n. 1040) 1067

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para o Provedor

Pedro Leolino Mariz, sobre o mesmo assumpto dos documentos

anteriores.

Bahia, 20 de dezembro de 1753.

Copia. (Annexo ao n. 10401. 1068

Officio do Ouvidor da Capitania de Pernambuco, João Bernardo Gonzaga

para o Intendente Geral da Bahia informando-o de uma tomadia de

ouro em pó, feita a Manuel Luiz Barreira.

Recife, 3o de novembro de 1753.

Copia. IAnnexo ao n. 1040) 1069

Officio do Intendente Geal Wencesláo Pereira da Silva, para o Ouvidor

Geral de Pernambuco, em resposta ao officio antecedente.

Bahia, 10 de dezembro de 1753.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1070

Portaria do Vice Rei Conde de Athouguia ordenando que a Mesa do

Negocio da Cidade da Bahia expozesse os motivos em que se fun-

dára para eleger João Martins dos Rios para deputado da Casa da

lnspecção do assucar e do tabaco.

Bahia, 3o de janeiro de 1754.

Copia. IAnnexa ao n. 1040). 1071

Officio do desembargador Intendente Geral do Rio de Janeiro, João Alva-

res Simões, para o Intendente Geral da Bahia, sobre a apprehensão

do ouro feita a Manuel Luiz Barreira, na Capitania de Pernambuco.

Rio dc Janeiro, 3i de janeiro, de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1073
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Officio do Provedor e Fiel do Registo do Ouro da Morityba, para o Inten-

dente Geral da Bahia, queixando-se do destacamento militar lhe não

prestar o devido auxilio nas buscas, rondas e outras diligencias para
evitar os descaminhos do ouro.

Morityba, 12 de março de 1754.

Copia. < Annexo ao n. 1040). 1073

Officio de D. José Miralles, Tenente Coronel de Infantaria do Regimento

novo da Praça da Bahia, para o Tenente Coronel Antonio Alvares

de Araújo Soares, Provedor do Registo do ouro da Morityba, acerca

do assumpto a que se refere o documento antecedente.

Bahia, 10 de fevereiro de 1754.

Copia. {Annexo ao n. 1040) I074

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para o Provedor

do Registo da Morytiba em resposta ao seu officio anteriormente

referido.

Bahia, 25 de março de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1040). 1073

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, sobre a remessa de 20 mil cruzados annuaes, destinados á Pro-

vedoria de Pernambuco.

Bahia, 29 de março de 1754. 1076

Carta regia determinando que a Casa da Moeda da Bahia remettesse todos

os annos á Provedoria de Pernambuco, a quantia de 20 mil cruzados,

para pagamento dos fardamentos em divida.

Lisboa 18 de setembro de 1753.

Copia. [Annexa ao n. iojõ). 1077

Extracto de um officio do Governador da Capitania de Pernambuco

para o Vice Rei Conde de Athouguia, sobre o mesmo assumpto dos

anteriores documentos.

Recife, 11 de janeiro de 1754.

Copia (Annexo ao n 1040) 1078

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando o rendimento do

imposto do ouro, dinheiro, diamantes, e outras pedras preciosas en-

viadas para o Reino pelo navio de licença N. Senhora das Neves e

Sant'Anna, do capitão Pedro de Araújo dos Santos.

Bahia, 29 de março de 1734.

Tem annexo um documento. 1079—1080

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Corte

Real, sobre o córte, compra e remessa de madeiras que deviam em-

baixar para o Reino.

Bahia, 29 de março de 1754.

Tem annexos <V documentos e entre elles as relações das madéi-

ras compradas a Manuel de Sou\a, Antonio Fagundes, Capitão

Francisco Xavier e Ângelo Corrêa, moradores nas Alagoas, com a

nota dos respectivos preços.
1081 —1089
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Officio do Intendente Geral Wencçsláo Pereira da Silva, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, informando acerca de um requerimento dos

officiaes da Casa da arrecadação do tabaco, allegando excesso de tra-

balho e pedindo melhoria de vencimentos.

Bahia, 3o de março de 1754.

Tem annexos i3 documentos e entre elles a nota do donativo que

pagava cada official da Casa da arrecadação do tabaco, a relação

dos mesmos officiaes com a designação dos respectivos vencimentos,

a informação do Guarda Mór do tabaco José Joaquim de Lalanda

de Barros, etc. 1090—uo3

Officios (2) do Vice Rei Conde de Athouguia, o primeiro sem importancia

e o segundo participando que remettia preso para Lisboa o commis-

sario Manuel de Mendonça, ao cuidado do Capitão Pedro Araújo

dos Santos

Bahia, 3o de março de 1754.

O 2° officio tem annexos 2 documentos. 1104—1107

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando a Diogo de Men-

donça Côrte Real, que enviava para Lisboa a bordo da Náu ATa. S".

das Neves o coronel de Infantaria Barão de Viélorie, sob prisão e ao

cuidado do Capitão Pedro de Araújo dos Santos.

Bahia, 3o de março de 1754.

Tem annexos 8 documentos e entre elles uma certidão do me-

dico dr. Bernardo de Almeida Torres attestando que o Barão de

Viélory soffrera um insulto apopletico e que o seu estado de saúde

exigia o seu immediato regresso ao Reino. 1108—1116

Officio do Arcebispo da Bahia referindo-se a uma representação dos Offi-

ciaes da Camara de Villa Nova d'Elrei do Rio de S. Francisco, pe-
dindo para não ser confirmado Vigário o Padre Joaquim Marques

de Oliveira.

Bahia, 20 de abril de 1754.

Tem annexos um abaixo asssignado a favor do Padre Marques

de Oliveira e duas representações contra, sendo uma d'ellas do Ca-

pitão Mór de Villa Nova cCElrei Antonio Lui\ Fialho e 4 documentos

relativos á syndicancia quefôra confiada ao Vigário João Cardoso

de Sousa. 1117—1124

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonço

Côrte Real, agradecendo ter sido nomeado o Conde dos Arcos

( Governador das Minas de Goyaz ), para lhe succeder no cargo de

Vice Rei do Brasil e participando que desejava regressar ao Reino

na primeira frota. Refere-se também aos escravos de Moçambi-

que chegados ao Rio de Janeiro, á posse do Desembargador da

Relação Francisco Antonio Berquó da Silveira, á escassa co-

lheita do assucar e do tabaco, por causa da falta de chuvas, etc.

Bahia, 22 de abril de 1754 1125

Carta de D. Antonio Rollim de Moura, para o Vice Rei Conde de Athou-

guia, informando-o do desenvolvimento da Villa Bella de Matto

Grosso.

Villa Bellá, 2 de agosto de 1753. Copia. (Annexa ao n.

1125. )

A. B. 3l IO
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« Meu Primo e Senhor... O estabelecimento desta Villa tem continuado,
ainda que com limitado augmento comtudo sempre mayor do que u esperava
da grande distancia destas minas da pouca (sic), que nellas se acha e da terrível
opinião que ha por toda a parte do seu clima e com effeito me vay já parecendo
povoação pelas cazas, que se vão levantando e por conter hoje assim as logeas,
como os officios mais percizos para a vida humana. Até os mesmos ares parece
se tem humanizado com a communicação, porque são poucas as doenças que este
anno se tem padecido nesta Villa de cujo beneficio participo eu também ha-
vendo muitos mezes me não repetem as cezões, pelo que me acho com mais for-

ças para empregar-me no serviço de V. Ex." ao que desejo me não poupe...»

1126

Carta do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, participando-lhe a chegada da frota e agradecendo ter sido

nomeado seu successor, o Conde dos Arcos.

Bahia, 24 de abril de 1754 1127

Okficio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Còrte

Real, em que se refere a creação da Villa da Barra do Rio Grande

do Sul, a proposito de communicar as providencias que tomára para
evitai" que alli corresse ouro em pó como moeda, contra as expressas

determinações do Regimento.

Bahia, 24 de abril de 1754.

« II.™° Ex."" Snr. Pela copia da carta do Conde dos Arcos e das mais que me
remetteu ficará V. Ex.cl* informado do aviso, que me fez e recebeo, de que na
Barra do Rio Grande do Sul corre ouro em pó e se tem por certo ser extraviado
das Minas Geraes e Paracatú e que indo o Ouvidor da Comarca da Jacobina, Hen-
rique Corrêa Lobato crear em Villa a dita Povoação, mandara fixar editaes para
que o ouro em pó corresse alli pelo preço de mil e duzentos a oitava, para que
cessasse com esta determinação a duvida que entre aquelles moradores havia
em o receberem.

Como esta resolução he toda contraria ao disposto no Regimento, por ficar
aquella povoação fóra do gyro mineral, em que só ha esta liberdade, ordeney
logo ao dito Ouvidor mandasse recolher os editaes e evitasse pelo meyo mais
efhcaz e prompto semelhante practica... »

1 128

Carta do Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, para o Conde de

Athouguia, participando-lhe o caso a que o documento anterior se

refere.

Arrayal de Trahiras, 8 de fevereiro de 1754. Copia. ( Annexa ao

n. 1128.) 1129

Carta de João Velho Affonso para o Conde dos Arcos, sobre o mesmo

assumpto dos documentos antecedentes.

Tabatinga, 28 de agosto de 1753. Copia. ( Annexa ao n.

1128. 113o

Carta de Damião José de Sá, Alleres de Dragões incumbido das rondas nos

certões ao Norte da Villa Boa de Goyaz, para João Velho Affonso,

informando acerca do referido assumpto.

Tabatinga, 4 de setembro de 1753. Copia. ( Annexa ao n.

1128. 1131

Carta do Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, para JoãoVelho Affonso,

em resposta á sua carta antecedente.

Arrayal de Papoarn, 25 de outubro de 1753. Copia. I Annexa

ao n. 1128. 1132
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Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, informando-o dos serviços que estava prestando na

Bahia e que lhe davam direito a uma futura recompensa.

Bahia, 3o de abril de 1754. 1133

Officio do Arcebispo da Bahia, consultando sobre o numero de freiras que

podiam ser admittidas no novo convento de Sta Ursula de N. Sa. da

Soledade e Coração de Jesus.

Bahia, 1 de maio de 1754. /a e 2a vias.

«Ex.mo e R.mo S.°'' Por duas vias recebo a resposta que V. Ex." foi servido
dar-me á carta que lhe escrevy em 27 de março do anno preterito sobre vários

particulares do novo Convento de S. Ursula de N. S." da Soledade e Coração de
Jesus. Nella me diz V. Ex.% que S. Magestade resolvera que eu de nenhuma
sorte consentisse que por nenhum principio se augmente o numero de 5o
freyras neste Convento, com que foy creado por Provisão de i3 de janeiro de
i~35. Devo dizer a V. Ex." que esta Provisão e este numero foy concedido ao Con-
vento de S.1" Ursula de N. S.r" das Mercês e não ao Recolhimento da Soledade
e Coraçãode Jesus, porque só depois de quatro annos teve sere nome, por haver

principiado no fim do anno de 38. E como o mesmo Senhor por mão de V. Ex.a
foy servido approvar o numero de 40 neste Convento, de que lhe dey parte na

primeira conta lavrada em outubro de 732, peço a V. Ex." me tire desta duvida...»

1134—ii35

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando ter demittido o Des-

embargador João Luiz Cardozo Pinheiro dos logares de Pro-

curador da Corôa, Fazenda e Promotor da justiça, por incompativeis

com o que exercia de Ouvidor do Crime.

Bahia, 3 de maio de 1754. 1136

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do provimento do Desem-

bargador João Elyseude Sousa no logar da vara da correição do

eivei, na vaga do Desembargador Jorge Salter de Mendonça.

Bahia, 4 de maio de 1754. za e 2a vias. 1137—1138

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Còrte

Real, acerca da disputa que havia entre Francisco Manuel da Silva,

João Lopes Fiúza Barreto e Manuel Ferreira da Costa, marido, genro
e filho de D. Thereza Jesus Maria, por causa de partilhas no in-

ventario por morte do primeiro marido d'esta.

Bahia, 7 de maio de 1754. Tem annexos 4 documentos e entre

elles um termo de responsabilidade assignado por João Lopes Fiu\a

Barreto e Manuel Ferreira da Costa. 1139—1143

« Escriptura de transacção e amigavel composição, que entre sy fazem Ma-

nuel Ferreira da Costa e sua mulher D. Catharina Josefa de Araújo

Azevedo, João Lopes Fiúza Barreto e sua mulher D. Luiza Thereza

de Sant'Anna, com Francisco Manuel da SiLva por seu bastante

procurador Antonio Mendes do Rego»

Bahia, 3i de maio de 1753. ( Annexa ao n. 1 i3g. 1144

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, remettendo a conta prestada pelo
Thesoureiro Geral do Estado do Brasil Pedro Francisco Lima, sobre

as despezas effectuadas na Bahia com a Náu S. Antonio e Justiça,

que servira de comboio á ultima frota.

Bahia, 13 de maio de 1754.

Tem annexa a referida conta. 1145—1146
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Corte

Real, participando o fallecimento do Desembargador dr. Bernardo

de Araújo Velho, poucos dias depois de haver tomado posse do seu

logar na Relação.

Bahia, 31 de maio de 1754. iae2avias. 1147—1148

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, sobre o serviço dos Armazéns

Reaes.

Bahia, 5 de junho de 1754. Sem importando,. 1149

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia remettendo a informação judi-
ciai, a que mandára proceder sobre o procedimento do Desembar-

gador João Luiz Cardoso Pinheiros nos differentes logares que
accumulava illegalmente com o de Ouvidor Geral do Crime, de que
era proprietário.

Bania, 8 de junho de 1754. 115o

Auto de devassa a que se refere o documento anterior.

Bahia, 20 de maio de 1754. Annexo ao n. 115o.

Depuzeram como testemunhas nesta investigação judicial, João Vieira de
Macedo Sousa, advogado; Francisco Xavier Moniz, Escrivão da Ouvidoria Geral
do Crime; Miguel Caetano de Abreu, idem; Antonio Pereira da Silva, Official
Maior da Fazenda Real; Antonio Pinheiro da Silva, Official Maior da Secretaria
do Governo; Manuel de Almeida Mar, Sargento Mór; Bernardo Franco da Silva,
Escrivão dos Aggravos da Relação; José Pereira de Sousa Feijó, Cavaileiro Pro-
fesso na Ordem de Christo e Guarda Mór da Relação e Manuel Domingos de
Portugal, Coronel do Regimento Velho.

1151

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, sobre o requerimento do

Beneficiado Affonso Corrêa de Sousa, exigindo ao Mosteiro de

S. Bento da Cidade da Bahia o pagamento de certa quantia.
Bahia, 10 de junho de 1754

Tem annexos 6 documentos. 1152—1158

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do pro-
cedimentü do Desembargador Jorge Salter de Mendonça nos lo-

gares que exercera na Bahia de Ouvidor Geral do crime, do

eivei, Desembargador dos Aggravos e Conservador dos Moedei-

ros.

Bahia, 10 de junho de 1754. 1159

Auto de investigação judicial a que o Vice Rei Conde de Athouguia man-

dara fazer, para averiguar o modo de proceder do Desembargador

Jorge Salter de Mendonça nos differentes cargos que desempe-

nhára.

Bahia, 7 de maio de 1754. (Annexo ao n. 115g. )

Depuzeram como testemunhas neste auto, o dr. Luiz Ventura Alvares
de Carvalho, advogado; Francisco Xavier Moniz e Miguel Caetano de Abreu,
Escrivães da Ouvidoria Geral do Crime; Francisco Xavier da Costa, Mes-
tre de Campo dos auxiliares da Bahia; Pedro Ferreira Lemos, tabcllião;
Bernardo Francisco da Silva, Escrivão dos Aggravos; José Pereira de Sousa
Feyo, Guarda Mór da Relação e Manuel Domingues Portugal, Coronel do Re-

gimento Velho.

II60
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Officio do Arcebispo da Bahia acerca de assumpto relativo á successão

do Governo do Estado do Brazil.

Bahia, 11 de junho de 1754. Ia e 2a vias.

Sem importância. 1161 —1162

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando acerca do procedi-
mento do Desembargador Luiz da Cunha Varella, nos logares que
exercera na Bahia de Juiz da Corôa, Desembargador dos Aggravos,

Ouvidor Geral do Civel e Conservador dos Moedeiros.

Bahia, 12 de junho de 1734. 1163

Auto de investigação judicial a que o Vice Rei Conde de Athouguia

mandára proceder para averiguar a forma como o Desembarga-

dor Jorge Salter de Mendonça desempenhára os cargos acima re-

feridos.

Bahia, 25 de maio de 1754. ( Annexo ao n. 1163. 1164

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando que prestára todo o

auxilio ao Desembargador da Relação Antonio Ferreira Gil, no des-

empenho de uma diligencia a que este tinha de proceder na Pro-

vedoria da Fazenda.

Bahia, i5 de junho de 1734. /a e 2a vias 1165—1166

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia relativo ao carregamento dos

navios das frotas e das ordens que regulavam a sua partida para o

Reino.

Bahia, 17 de junho de 1754. 1167

Officio do Commandante da frota, Antonio Pereira Borges sobre o mes-

mo assumpto do documento anterior.

Bahia, 28 de maio de 1754. Copia. (Annexo ao n. iiG-j.j 1168

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte

Real, participando-lhe haver falta de Desembargadores na Relação,

por haver fallecido Bernardo de Araújo Velho e terem sido man-

dados recolher ao Reino Joaquim Rodrigues Campello, Francisco

Marcelino de Gouvêa e Raymundo Coelho de Mello.

Bahia, 19 de junho, de 1754. 1169

Representação do Intendente Geral do Ouro da Bahia, Wencesláo Pereira

d.a Silva, consultando sobre a interpretação das disposições da lei

de 3 de dezembro de ijão, que regulava a cobrança do imposto do

5o do ouro, relativas ás penalidades em que incorriam aquelles a

quem fossem apprehendidas barras de ouro, que não tivessem sido

fundidas nas Reaes Casas de fundição.

Bahia, 20 de junho de 1754. 1170

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, acerca dos des-

caminhos e tomadias do ouro.

Bahia, 22 de junho de 1754.

Tem annexos 2 documentos. 1171—1173

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acerca da cultura do linho e plantação de amoreiras para
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creação dos bichos da seda, referindo-se também a uns engenhos

para descascar arroz.

Bahia, 25 de junho de 1754. 1174

Officio do Vice-Rei Conde de Athouguia, informando acerca das dis-

posições em que estavam as Camaras para acceitarem o enca-

beçamento em quantia certa para o pagamento do imposto dos

quintos das minas dos seus districtos e o rendimento da Casa da

fundição da Jacobina.

Bahia, 25 de junho de 1754.

« ... (A Casa da fundição da Jacobina ) rendeu em 2 annos, 8 mezes e
29 dias, desde 26 de julho de 1732 em que começou a laborar athé 27 de
abril proximo passado 5oi marcos, 2 onças, 5 oitavas, 6 grãos e 8 quintos
do ouro... »

1 175

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, relativo á resolução que tomára

de mandar sahir das Minas da sua jurisdicção os officiaes de ourives

e outros officios' que assistiam n'ellas com prohibição do regimento

e ás ordens regias que recebera acerca da saboaria, de que era do-

natario o Conde de Castello Melhor.

Bahia, 25 de junho de 1754. 1176

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real,ácerca dos descaminhos que houvera na cobrança do donativo

para os casamentos reaes, da exportação de cavallos para o Reino de

Angola e da exportação de madeiras para o Reino.
• Bahia, 25 de junho de 1754. 1177

Carta do Governador do Reino de Angola, D. Antonio Alvares da Cunha,

para o Vice Rei Conde de Athouguia, agradecendo-lhe uns presen-
tes de doces e os cavallos destinados ao Real serviço.

S. Paulo d'Assumpção, s. d. 1754. (Annexa ao n. 1 / 77 )

... Passo, Exmo Snr. com o rigor e trabalho deste clima no qual tudo he no-
eivo á saúde e agora estou no principio de ter mais em que cuidar, porque me
fazem certo haver minas de ouro no certão, o que no ultimo de março mandey
averiguar; se assim fôr não faltará que fazer; no fim d'este mez poderei saber
a realidade destas avulças noticias, que presentemente aqui correm como infa-
liveis, pelo que no primeiro navio darei a V. Ex". conta do que na verdade hou-
ver a este respeito.

Os cavallos que V. Exa. tem mandado são muito bons e se fôr possível que
em cada hum navio venhão dous e mais será muito util ao real serviço...»

I 178

Officio do Commandante da frota Antonio Pereira Borges, acerca do car-

regamento de madeiras para o Reino.

Bahia, 1 de junho de 1754. Copia. (Annexo ao n. 11 77.) 1179

Relação das madeiras que este presente anno de 1754 se remettem dos Ar-

mazens dos materiaes da Corôa para Náos, por conta e risco da

Real Fazenda para os da Côrte e Cidade de Lisboa, á ordem do Pro-

vedor dos Armazéns da Guiné e índia.

Bahia, 2 de julho de 1754. {Annexa ao n. 117".) 1180

Carta de Pedro Leolino Mariz, para Diogo de Mendonça Côrte Real, na
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qual se refere aos descaminhos do ouro, á descoberta de diamantes

e de minas de salitre.

Villa do Bom Successo das Minas novas, 27 de junho de 1734.

1181

Officio do Chanceler da Relação, Manuel Antônio da Cunha Sottomaior,

informando acerca de uma representação de Appollinario José da

Silveira Collaço, em nome dos Mamposteiros Menores da Redem-

pção dos Captivos, pedindo para que fossem respeitados os seus

privilégios e o recurso para o Mamposteiro mór.

Bahia, 3o de junho de 1754.

Tem annexos 4 documentos e entre elles a provisão regia de 25

de janeiro de 1727, que regulava o assumpto. 1182—1186

Requerimento de Francisco Fernandes Maciel, de 14 annos, exposto em

casa de Plácido Maciel, pedindo folha corrida afim de embarcar

para Lisboa.

( Bahia, 4 de julho de 1754. 1187

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, par-
ticipando-lhe estar completamente restabelecido Fr. Felix Peixoto

e o seu embarque para Lisboa na primeira frota, apesar do grande
desgosto de desamparar sua mãe. 1188

Bahia, 12 de julho de 1754.

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

referindo-se á nomeação de Thomaz de Villa para commissario da

frota e informando que se não cobrava emolumento algum das vis-

torias effectuadas nas Náus da índia e Fragatas de guerra.
Bahia, 12 de julho de 1754.

Tem annexo um documento. 1189—1190

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca da ajuda de custo de 3oo

mil reis annuaes, que fóra mandada abonar ao Chanceller da Rela-

ção, Manuel Antonio da Cunha Sotto Maior, pela accumulação do

serviço de Provedor mór da Fazenda.

Bahia, 12 de julho de 1734. 1191

Provisão regia mandando dar posse a Manuel de Mattos Pegado de Serpa

do logar Provedor Mór da Fazenda da Bahia.

Lisboa, 21 de novembro de 1732. Copia. (Annexa ao n. iigi.)

I 192

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Córte Real, re-

ferindo-se a um Recolhimento de mulheres, fundado no sertão por
uma ti]ha do Mestre de Campo da Conquista João da Silva Guima-

rães e pedindo instrucções a este respeito.

Bahia, 14 de julho de 1754.

« Ex.m° Rev."'° S."r Bastantes annos ha, que de palavra e por letra tenho rece-
bido e tomado varias informações sobre hum Recolhimento de molheres, de que
he fundadora e governante huma D. Isabel Maria, tilha do Mestre de Campo da
Conquista João da Sylva Guimarães, que ha muitos annos, que ajuizo por mais de
vinte, que com alguns homens brancos e escravos vive entranhado naquelles ser-
tões, sem comercio de outras creaturas racionaes, inantendo-se do que trabalha
e de algumas porções de ouro, que os Governadores deste Estado lhe tem man-



80

dado dar para descobrimentos que lhes representa e segura muito capazes, para
o que tem dom especial. Está sito este Recolhimento na parte mais remota deste
Arcebispado, apartado 4 legoas da mais vizinha povoação, e em lugar solitário,
montuoso e tanto que me seguram causa horror.

Pellas primeiras noticias me náo resolvi mais que a não desprezalas, vendo

porem que cada vez eráo mais as recolhidas, e queviviáo náo só recolhidas, mas
clausuradas, vestidas uniforme no habito de S. Anna e que em breve tempo
cresceria muito o material daquella obra e numero das recolhidas, pellos muitos
mineyros, que procura vão recolher suas filhas no tal recolhimento, me resolvi
a mandar fazer a diligencia, que consta da ordem e da portaria inclusa, porem
logo que esta chegou áquelle sertão, se fes manifesta de sorte que me escreveo
esta molher, o que até aqui não havia feyto, nem outro algum requerimento,
a carta que mais remetto com attestação e abaixo-assignados.

Não estranho já esta manifestação, por ser uso practico e universal em todos
os sertões e minas, que se tem introduzido em huns pella cobiça e em outros

pello temor, de que os mattem.

E se isto succede a respeyto de ordens e procedimentos, contra pessoas par-
ticulares, não he muito succeda no presente caso, por verter contra todo aquel-
le Districto e muitos outros, pello interesse que tem naqueile receptaculo para
as suas obrigações... Pello sitio ser indigno e abominavel para aquella fun-
dação acho em consciência que se náo pôde tolerar...»

1193

Representação de D. Isabel Maria, fundadora e directora do referido Re-

colhimento, justificando a sua fundação e o estado em que se en-

contra va.

Minas Novas, 2 de março de 1753. íAnnexa ao n. 1 ig3.) 1194

Attestado de Pedro Leolino Mariz, Mestre de Campo, Commandante das

Minas Novas do Arassuahy, acerca de D. Isabel Maria e do seu Re-

colhimento.

Villa de N. S.a do Bom Successo, 28 de fevereiro de 1754. (An-
nexo ao n. 1 ig3.) 1195

Attestado de varias pessoas, certificando o bom comportamento de D. Isabel

Maria.

Villa do Bom Successo e Minas do Araçuahy, 19 de janeiro de

1754. (Annexoao n. ug3. 1196

Auto de investigação a que procedeu o Padre Nicoláo Pereira de Barros,

Vigário da Matriz de Santo Antonio e N. S.a do Bom Successo do

Corvello, por ordem do Arcebispo da Bahia, sobre o Recolhimento

fundado nos limites da freguezia do Fanado.

Bahia, 6 de junho de 1754. (Annexo ao n. iig3.) 1197

Ofkicio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Diogo de Mendonça Côrte Real, 
participando 

haver prestado
todo o auxilio ao Desembargador Antonio Ferreira Gil, encarregado

de uma syndicancia a diversas contas do tempo em que serviu o

Thesoureiro Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, i5 de julho de 1754.

Tem annexos 2 documentos, contendo varias copias da corres-

pondencia trocada sobre o assumpto. 1198—1200

Carta do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, dirigida

a Elrei D. José, informando-o de varias providencias que adoptára

para evitar os descaminhos do ouro.

Bahia, 19 de julho de 1734.
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Tem annexos 4 documentos, sendo um d^elles a carta regia de 5

de março de 1 "36, ordenando ao Vice Rei do Brasil, Conde das

Galvêas, que procedesse ás devassas necessarias para o descobri-

mento dos crimes de moeda falsa, descaminhos do ouro, marcas

falsas, fundições clandestinas etc. 1201 — i2o5

Carta do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, sobre o provimento da Capella de Nossa Se-

nhora da Penha de França.

Bahia, 20 de julho de 1754 1206

Representação do Intendente Geral da Bahia, Wencesláo Pereira da Sil-

va, dirigida a Elrei D. José, consultando se o ouro extrahido na

Costa da Mina e importado no Brazil devia ou não pagar o imposto

do quinto.
Bahia, 20 de julho de 1754.

« ... He certo que a lei fundamental da cobrança do quinto só obriga a pa-

galo de todo o ouro produzido e extrahido das minas deste Estado; logo não
he devido do ouro criado e conduzido de fóra delle das terras de diferente do-
minio; e por isso se está vendo praticar sem escrupulo e passar sem obrigação
de pagar quinto todo o ouro nacido e extrahido das minas de Castella, sendo
manifestado e reconhecido por tal e que por algum caso fortuito passa para
aquelle Reino pelos portos de mar deste Estado.

No vasto certão da costa occidental de África se descobre muyto ouro em

pó e por isso lhe chamáo a Costa da Mina-, toda aquella terra, excepto algum

pequeno pedaço da marinha, se acha e esteve sempre povoada de Varias nu-

vens de negros gentios, que a habitão e dominão como senhorios delia por di-

reito das gentes e nunca foram conquistados pelos brancos, porque nunca pas-
sarão estes dos limites das prayas do mar, aonde só chegão a comerciar com
os negros da terra, que ali os vão buscar e levar escravatura, marfim, madeira e
ouro em pó, o qual por nacido e conduzido por negocio de Pais estranho, parece

pelo mesmo fundamento asima ponderado, que não está sujeito ao quinto, como

está o que se cria e extrahe das terras deste Estado Brasilico.
Se o dezembargador Intendente Geral do Rio de Janeiro quiz levar e resol-

ver aquelle negocio por outro principio, supondo que da Costa da Mina se não

extrahia e conduzia ouro para este Estado, antes d'aqui se levava por negocio e

tornava a trazer para o livrar do quinto por modo furtivo; parece que isto se

está convencendo com a evidencia do facto, pois a experiencia está mostrando

haver e vir muyto ouro nativo daquelle continente de África e 9 considerada

razão da mora e risco do mar a que se expunha quem para a Gosta da Mina
levava ouro em pó e o tornava a trazer para o Biasil a fim de livrar e lucrar

vinte por cento do quinto, quando empregando o valor desse mesmo ouro a

risco ou em effeitos do licito e principal negocio daquella navegação podia

ganhar quadruplicado avanço de cento por cento no troco e resgate de escravos

daquella terra, conduzindo-os e vendendo-os n'esta cidade por exhorbitantes

preços...»
1207

Sentença do Desembargador Intendente Geral do Ouro do Rio de Janeiro,

Joaquim Alvares Simões, mandando cobrar o 
quinto 

do ouro proce-
dente da Costa da Mina e introduzido no Brasil pelos portos da sua

Capitania.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1754. Copia. (Annexa ao n. 120J)

1208

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça' Côrte

Real, participando-lhe que Fr. Felix Peixoto partiria em breve para

Lisboa, a bordo da Galera 5.» do Bom Successo, ao cuidado do Ca-

pitão Francisco Barbosa de Sousa.

Bahia, 20 de julho de 1754. 1209

A. B. 3l
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Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior

participando ter tido umaconferencia com o Arcebispo e Reitor do

Collegio da Companhia de Jesus, acerca do assumptoa que se re-

fere o documento seguinte.

Bahia, 20 de julho de 1754. 1210

Officio de Diogo de Mendonça Corte Real, participando ao Chanceller da

Relação que fora ordenado ao Reitor do Collegio da Companhia de

Jesus da Bahia, que alli tivesse um cofre para guarda dos diplomas

que regulassem a forma de successão do Governo, na falta do Gover-

nador.

Salvaterra de Magos, 24 de fevereiro de 1754. Copia. (Annexa
ao n. 1207 ).

«S. Magestade foy servido mandar fazer huma via de suceção para o Governo
desse Estado, que vae remetida ao Reytor do Collegio da Companhia cfessa
Cidade, ao qual ordena o mesmo Senhor que mande fazer huma caixa com tres
cha\es entregando huma ao Arcebispo e outra a V. M." ficando o mesmo Rey-
tor com a terceyra e que se conserve a dita caixa no mesmo Collegio, para
cazos semelhantes e as chaves nos mesmos lugares, do dito Bispo, de V. Mercê
e do dito Reytor e nos seus successores, ficando em cada sucesão hum dos
termos na dita caixa remettendo hum a esta Secretaria de Estado.

E que a dita via de sucesão se abra no caso que faleça o Conde Vice Rei
ou no dia que elle partir para este Reyno, sendo a dita abertura na prezença
de V. Mercê, Chanceller edito Reytor, que assignarão o termo delia...»

121 I

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, continuando a accusar

alguns dos seus collegas da Relação de falta de probidade no exer-

cicio das suas funcções e agradecendo ter sido provido na vara

eivei.

Bahia, 22 de julho de 1754. za, 2a e 3a vias. 1212—1214

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, na

qual se refere á deficiencia dos rendimentos da Mitra para pagamento
das passagens dos frades, que forão mandados recolher ao Reino, ás

boas qualidades do desembargador do Paço Antonio José da Fon-

seca, á successão do Governo interino por não haver ainda noticia da

chegada do novo Vice Rei, o Conde dos Arcos, á remessa á Mesa da

Consciência de uns novos Estatutos da Sé da Bahia c á concessão que

pedira para augmentar o numero de religiosas do Convento da

Conceição.

Bahia, 23 de 
julho 

de 1754. 7 a n" vias. A 7a via tem antiexo

um documento. Os Estatutos da Sé tnccniram-se encadernados na

Collecção dos Códices. 2 ex. 120—1217

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, dirigida a Elrei D. José,

dando conta da syndicancia, que lhe fòra ordenada, para averiguar

as irregularidades de alguns desembargadores da Relação e quei-
xando-se das ameaçase intrigas que estes lhe moviam.

Bahia, 23 de julho de 1754. /a e 2a vias. 1218—1219

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, encarregando-o de entregar a Elrei D. José a carta an-

terior e participando-lhe a prisão do Escrivão da Fazenda João Dias

da Costa e do Escrivão do Thesouro Manuel Fernandes da Costa.

Bahia, 25 de julho de 1724. 1220
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Representação da Mesa da Inspecção da Bahia, acerca da navegação e com-

mercio da Costa da Mina.

Bahia, 27 de julho de 1754. 1221

Officio do Chanceller da Relação, Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

informando acerca dos requerimentos de Francisco Vieira da Silva,

que lhe estão annexos.

Bahia, 27 de julho de 1754. 1222

Portaria regia, assignada porDiogo de Mendonça Côrte Real, mandando

o Chanceller da Relação da Bahia informar sobre o assumpto a que
se referem os requerimentos seguintes.

Belém, 3o de novembro de 1753. (Annexa ao n. 1222) 1223

Requerimentos (2 ) do Capitão de Auxiliares Francisco Vieira da Silva

pedindo procedimento criminal contra Fr. Felix Peixoto, pelos in-

sultos que lhe dirigira no exercício de suas funções de almotacé.

S. d. (1753 ).(Annexos ao n. 1222 ). 1224—1225

Auto de inquirição de testemunhas a que procedeu o Chanceller da Re-

lação da Bahia, sobre os factos a que se referem os documentos ante-

cedentes.

Bahia, 22 de julho de 1754. ( Annexo ao n. 1222 ). 1226

Officio do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, remet-

tendo as contas das despezas da Casa da fundição de Jacobina, pagas

pela Fazenda Real e informando que não havia verba consignada a

esse pagamento.
Bahia,28 de julho de 1754.

Tem annexos 3 documentos. 1227—123o

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acerca do requerimento que lhe fizera José Machado Pinto,

Contratador Geral do Tabaco, para a partida do Patacho N.a S.a do

Rosário, que de ha muito se achava carregado e informando que a

longa secca produzira uma grande mortandade no gado bovino o

que prejudicava enormemente os transportes dos assucares e tabacos.

Bahia, 28 de julho de 1754.

Tem annexos 3 documentos. i23i —1234

Carta do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa par-
ticipando a Diogo de Mendonça Côrte Real não ter chegado ainda a

Náo da índia N.a S.a da Caridade e S. Francisco de Paula, nem ter

noticia de haver arribado.

Bahia, 29 de julho de 1754. 1235

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Corte

Real, informando acerca dos motivos que retardavam a partida dos

navios da frota, sendo um d'elles a falta de bois para os transportes

por terem morrido muitos em consequencia da enorme secca, o que
tinha provocado varias representações dos capitães dos navios, dos

commerciantes, da Mesa da Inspecção, etc.

Bahia, 29 de julho de 1754.

Tem annexos i3 documentos. 1236—1249
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Carta do Governador da Colonia Luiz Garcia de Bivar, para o Vice Rei

Conde de Athouguia, communicando-lhe varias noticias interes-

santes.

Colonia, 8 de junho de 1754. (Annexa ao n. 1236).

« 111.mo Ex.m° S." Recebi a carta de V. Ex.a escripta a 3o de novembro do anno

passado pela Corveta JV.' S", Santo Antonio e Almas, que chegou a este porto
a 21 de janeiro do prezente anno, a que faço resposta p'ela mesma corveta, segu-
rando a V. Ex." o grande sentimento que me cauzou a noticia de haver tantos
mezes que padecia o ataque de gotta e o mal da sarna que produz a terra, de
cujas queixas desejo ver V.Ex." livre e assistido de saúde perfeita : a minha ao

presente he boa, porem no mes de outubro padeci de huma doença tão perigosa,
que estive no risco de perder a vida, mas como o Dr. José Mini a conheceu logo,
me applicou os últimos re médios com que tive o bom successo de salvala, para' 
poder offerecela ao serviço de V. Ex.*, pois terei pela maior honra, queira dar
exercício á minha obediencia.

Agradeço a V Ex* a promptidão com que me mandou satisfazer a letra pela
Fazenda Real a Manuel Botelho de Paiva, para o pagamento das madeiras que
lhe encommendey comprasse para os Armazéns de S. M., das quaes já remetteu
algumas, mas as que devia embarcar no navio de Manuel Ferreira dos Santos,
como V. Ex." me aviza, athé o dia de hoje não tem aqui chegado e me tem feito

grande falta a sua demora, pela precizão que tinha dellas para o concerto das
embarcaçoens e factura de carros para a presente expedição e por isso rogo a
V- Ex.' se sirva de ordenar se faça este transporte com a brevidade possível
por ser assim conveniente ao Real serviço.

Os índios das Aldeyas do Uruguay que ainda se conservão suble-
vados, em o dia 23 de fevereiro atacarão a nossa guarda da Forqueta do Rio
Pardo, composta de 60 homens de que era commandante o Tenente Francisco
Pinto, o qual fazendo-lhes togo com huma peça de artilharia carregada de
baila meuda, os obrigou a retirar deixando no campo 21 mortos e levando
bastantes feridos, que largarão lanças, flexas, e ponches e da nossa parte forão
3 os mortos e 2 os feridos e o Tenente com hum braço passado de uma flecha,
o que sendo prezente ao Tenente Coronel Pascoal de Azevedo que governa o
Rio Grande, mandou logo soccorrer a guarda com 60 granadeiros, 20 Paulistas,
hum Esquadrão de Dragoens e duas peças de artilharia de ameudar, encarre-

gando o governo de todo este corpo ao Tenente Coronel de Dragoens Thoma|
Lui% Osorio.

Depois recebemos a estimavel noticia de que estando o dito Tenente Coronel
no posto da mesma Guarda levantando terra para fortificar huma fortaleza deno-
minada \,ictoria, em o dia 29 de abril se avizinharão a ella os Índios das mesmas
aldeas, rezolutos a batela com 4 peças de artilharia do calibre de huma linha e
depois de 2 horas de combate sahio da Fortaleza o Tenente Coronel referido e o
Tenente Francisco Pinto, com huma companhia de Granadeiros e alguns Dra-

goens a desálojalos, o que conseguirão com a felicidade de se retirarem os índios
deixando nas mãos das nossas tropas, 2 peças de artilharia, 4 armoens das mes-
mas, hum saco de bailas de mosquete, huma bandeira, huma caixa de guerra,
28 arcos, 3i aljavas cheias de flexas, 10 formas de fazer bailas, 11 cavallos, 7
lanças, duas meyas luas, 6 índios mortos e 53 prizioneiros e da nossa parte so
morrerão dous soldados.

Em 29 de março se juntarão em conferencia na Ilha de Martim Garcia os
dous Senhores Commissarios principaes das Divizoens de Limites desta America
e o General D. José de Andonaegue, Governador de Buenos Ayres, que veio pe-
dir auxilio ao General Gomes Freire de Andrada, que lhe concedeu e se ajus
tarãoem hir atacar os índios das Sete Missões rebeldes, marchando logo o meu
General pelo Rio Grande a atacar a Aldea de Santo Ângelo e Andonaegue
desde o Arroyo das Gallinhas passaria á Aldêa de S. Nicoláu signalando o
dia prefixo para o ataque a i5 de julho e que conforme o successo se regularia

o que ao diante devião obrar.
Estamos na esperança de que vendo-se os índios atacados por düas

partes com tropas reguladas que governão dous Generaes, tão scientes da

arte militar e de tão conhecido prestimo, cedão de sua teima e pessão
perdão. v

Se assim o fizerem em breve tempo poderemos ver o fim desta'expedição

na qual já começo a trabalhar, porque a evacuação desta Praça hade ser huma
das mais laboriosas que se pode imaginar...

P. S. O meu general sahio desta Praça para o Rio Grande a 22 de abril e

o General Andonegue também marchou a 23 de mayo para as Missões, sem que
lhes sirva de obstáculo a grande invernada que levão. .
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Era o i° deste mes faleceo o Coronel Manuel Botelho de Lacerda e deixou
on\e filhos efilhas em idades muy avançadas ».

125o

Duplicado do doe. n. 1236. 2a via. Tem annexos 12 documentos

1251 —1263

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, remettendo-lhe a seguinte carta do Governadór de Angola

relativa á descoberta de minas d'ouro nas margens do Rio Lombige

e varias amostras de minério que lhe havia enviado Lourenço

Antonio Bragança.

Bahia, 29 de julho de 1754.

« ... As minas de ouro nas margens do Rio Lombige, não só são já certas,
mas de grande pinta se continuarem como o principio que tiverão...»

I2^4

Carta do Governador do Reino de Angola, D. Antonio Alvares da Cunha,

para o Vice Rei Conde de Athouguia participando-lhe o appareci-

mento de minas d'our.o nas margens do Rio Lombige.

S. Paulo d'Assumpção de Loanda, 24 de junho de de 1754.

(Aqnexa ao n. 1264}./ 1265

Carta de Lourenço Antonio Bragança, para o Vice Rei Conde de Athou-

guia, participahdo-lhe a descoberta de minas de prata e remettendo-

lhe amostras de minério.

Pau-apique, 24 de maio de 1754. Copia. (Annexa ao n. 1264).

« ... 111."" e Ex."" Snr. Ao depois que me auzentei da 111.™* Cása do 11"" Ex.m°
Snr. Conde de S. Vicente, entrou a fortuna a fazer divorcio commigo, por cujo
motivo me inclinei nesta parajem aonde habito a tantos annos a explorar estes
certões, particularmente chegando a esta parte o Mestre de Campo João da
Silva Guimarães, que com a sua Bandeyra cultivey esta parte na diligencia de
buscar estas encantadas minas de prata, que em outros séculos prometteo a S. M,

que Deus guarde, Melchior Dias Moreyra, conhecido por antenomazia o Muri-
beca '

E como neste mes de mayo entrando para huma destas partes, que explorei
naquelle tempo revistei huma Serra com a minha pequena comitiva que levava
e nella achey muitos serviços de Minas antigas e em huma dellas essas pedras
mais claras que a V. Ex.* remeto em hum saquinho de seda pequeno, como
também essa pedra que em sy mostra algum metal, que vem a ser a de que se
compõe a mesma serra.

E distante desta parte oito ou dez legoas descobri hum riacho com as pedras
mais turvas e essas alambriadas, que remeto a V. Ex."... »

1266

Informação do Ensaiador da Casa da Moeda da Bahia, Manuel Alvares

Guimarães, affirmando que, pelo exame a que procedera, nenhuma

das amostras enviadas por Lourenço Antonio Bragança continha

prata e classificando as outras pedras de topazios brancos.

Bahia, i5 de julho de 1754. (Annexa ao n. 1264). 1267

Officio do Commandante da Frota Ântonio Pereira Borges, informando

Diogo de Mendonça Côrte Real dos motivos que determinavam a

demora no carregamento e partida dos seus navios.

Bahia, 3o de julho de 1754. 1268

Officio do Desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça
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Côrte Real, referindo-se a vários furtos e descaminhos na Fazenda

Real e á syndicancia de que fôra encarregado o Desembargador

Antônio Ferreira Gil nas contas do Thezoureiro Domingos Car-

doso dos Santos.

Bahia, 3o de julho de 1754. 1269

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando ter chegado á Bahia

o Bacharel Paschoal de Abranches Madeira e ter em seguida tomado

posse do novo logar de Juiz de Fora do Villa da Cachoeira, em que
fòra provido.

Bahia, 3o de julho de 1754. 1270

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia paritipando ter sido preso e

seqüestrado Pedro Moniz Barreto, Thezoureiro do Donativo Real,

por alcance e falsificação de documentos.

Bahia, 3i de julho de 1754. /a e 2a vias 1271 —1272

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia participando ter reprehendido

como lhe fôra ordenado, o Juiz do Crime Francisco Xavier Pereira

Brandão, por ter dado uma sentença iniqua contra 4 escravos do

Padre Velloso Paes.

Bahia, 3i de julho de 1754.

Tem annexos 4 documentos 1273—1277

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, acerca da syndicancia na Relação da Bahia de que fôra encar-

regado o Desembargador do Paço Antonio José da Fonseca Lemos

e participando ter intimado os Desembargadores Jorge Salter de

Mendonça, Luiz da Cunha Varella, João Luiz Cardoso Pinheiro,

João Rodrigues Campello, Francisco Marcellino de Gouvêa, Ray-

mundo Coelho de Mello e o Juiz dos Órfãos Domingos Joaquim

Pote á embarcarem immediatamente para o Reino, como fôra supe-

riormente ordenado.

Bahia, 31 de julho de 1754. Tem annexos 6 documentos. 12 78—1284

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, informando ser falsa uma par-

ticipação do Intendente Geral acerca de determinada ordem que este

dizia ter sido dada ao Commandante do Registo da Moritiba.

Bahia, 3i de julho de 1754.

Tem annexos 3 documentos sendo um delles a copia da Provisão

do Vice Rei Conde de Athouguia, de 2g de junho de ij5i, fa\en-
do mercê ao Tenente Coronel Antonio Alvares de Araújo Soares

do logar de Provedor do Registo do Districto de S. Pedro de Mo-1

ritiba. 1285—1288

Duplicados dos n.os 1285 a 1288 2a via. 1289—1292

Carta do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte

Real participando-lhe que a frota devia partir para o Reino no dia 7

de agosto e que n'ella embarcaria, aproveitando a licença que lhe

tinha sido concedida, de se ausentar ainda antes da chegada do seu

successor.

Bahia, 3i de julho de 1754.

Tem annexo um documento. 1293—1294.
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Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando que, a pedido do

Desembargador Antonio Ferreira Gil, encarregára o Alferes d'In-

fantaria Francisco da Cunha, de prender os Officiaes da Fazenda

Real, Manuel Fernandes da Costa e João Dias da Costa e que

para o logar de Escrivão, que este ultimo desempenhava, nomeára

interinamente, á requisição do Provedor Mór, Antonio Pereira da

Silva.

Bahia, 2 de agosto de 1754. 1295

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia acerca das despezas que a Fa-

zenda Real fazia com os preparativos e abastecimentos dos navios das

frotas.

Bahia, 3 de agosto de 1754.

Tem annexo um documento. 1296—1297

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, para Diogo de Mendonça Corte

Real, no qual se refere á nova Casa de fundição no Arrayal de S.

Felix no Districto das Minas de Goyaz e á chegada de Francisco

Xavier da Silveira, nomeado Director da Fortaleza de Ajudá, na

Costa da Mina.

Bahia, 3 de agosto de 1754. 1298

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto Maior

para Diogo de Mendonça Côrte Real, communicando o auxilio que

prestára ao Desembargador Antonio Ferreira Gil na syndicancia a

que este estava procedendo e informando acerca do alcance do The-

soureiro Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, 4 de agosto de 1754. 1299

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto Maior,

acerca da exportação de madeiras para o Reino.

Bahia, 4 de agosto de 1754.

Tem annexos 3 documentos. i3oo—i3o3

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, participando a Diogo de Men-

donça Côrte Real vários actos de desobediencia praticados pelo

Provedor da Casa da Moeda da Bahia, Francisco Xavier Vaz Pinto,

que arbitrariamente mandára proceder á ampliação do edifício

Bahia, 6 de agosto de 1754.

Tem annexas as copias de 2 portarias do Conselho Ultrama-

rino, que o Provedor Va\ Pinto desacatou. 1304—i3o6

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia remettendo os mappas dos Re-

gimentos, pagos e Batalhão de Artilharia da guarnição da praça da

Bahia e o mappa da carga que levavam os navios da frota.

Bahia, 6 de agosto de 1734. 1307

Mappa do Regimento de Infantaria de que he Coronel Lourenço Mon-

teiro.

Bahia, i de agosto de 1754. (Annexo ao n. i3o~). i3o8

Mappa do Regimento de Infantaria de que he Coronel Manuel Domingues

Portugal.

- Bahia, 3 de agosto de 1754. [Annexo ao n. i3oj). 1309



88

Mappa do Batalhão da Artilharia de que he Tenente General João da

Rocha.

Bahia, 4 de agosto de 1754. (Annexo ao n. i3oj). i3io

Mappa geral dos navios, que em 7 de de agosto de 1754 vão na Frota da

Cidade da Bahia comboyados pela Capitania iV.a S.a das Necessida-

des, de que he Commandante Antonio Pereira Borges e pela Náu

da índia S. Francisco Xavier e Todo Bem de que he Capitam de

mar e 
guerra, 

Caetano Corrêa de Sá .

Bahia, 6 de agosto de 1754. (Annexo ao n. i3oj).

Contem os nomes dos navios que compunham a frota, os nomes

dos commandantes e a relação especificada da carga, composta de

66.o55.i 18 rs em dinheiro, 22.128 oitavas de ouro em pó, assucar

tabaco, afanados, sola, coiros em cabello, mel, farinha, coquilho,

madeira de vignatico, Jacarandá, etc. Eram 20 os navios que for-
mavam a frota. i3ii

Carta do Reitor do Collegio da Companhia de Jesus Thomaz Linceo, par-
ticipando ter cumprido todas as ordens que recebera acerca da

guarda dos documentos relativos á successão do Governo e que,
tendo partido nesse dia para o Reino o Vice Rei Conde de Athou-

guia, tomára posse o Governo interino, composto segundo as ordens

de S. M., pelo Arcebispo D. José Botelho de Mattos, Desembar-

gador Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior

e Coronel Lourenço Monteiro.

Bahia, 7 de agosto de 1754. Ia 2a vias. 1312—1313

Officio do Provedor Mor da Fazenda, acerca da remessa de madeiras

que fazia pelos navios da frota, destinadas ás obras do Paço Real

da Còrte.

Bahia, 7 de agosto de 17S4.

Tem annexa uma relação. 1314—1315

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado de Serpa acerca do

fornecimento das provisões de que carecera a Náu de guerra N.a S.a

das Necessidades e informando sobre as diligencias empregadas para
o conseguir.

Bahia, 7 de agosto de 1754.

Tem annexos 4 documentos. 1316—i32o

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia para Diogo de Mendonça Côrte

Real , participando a sua partida para o Reino e a posse do Governo

interino, por não ter ainda chegado o seu successor o Conde dos

Arcos, D. Marcos de Noronha, ex-Governador de Goyaz.

Bahia, 7 de agosto de 1754.

Tem annexos 3 documentos.

« Hoje sete do corrente pela manhãa se abrio a via de successão que se
achava no Collegio da Companhia em um cofre fechado, com tres chaves, de

que estavão entregues o Arcebispo, o Reytor do mesmo Collegio e o Chanceller
da Relaçam.

Fòrão declarados para interinamente governarem este Estado o Reverendo
Arcebispo desta Dioceze, o desembargador desta Relação Antonio da Cunha
Sottomaior e o Coronel mais antigo Lourenço Monteiro, os quaes todos vierão
ao palacio da rezidencia dos VV. Reys jurar homenagem na forma do estylo e
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em observancia delle lhes fui dar posse e larguei o governo no Templo da
Sé.

Tendo aquelle acto a assistência dos Ministros da Relaçam, Senado da Ca-
mera, Prelados das Religioens, Officiaes militares e da Fazenda e nobreza da
terra, se distinguio em o não testemunhar o dezembargador Intendente do Ouro
Wencesláo Pereira da Silva... que deixou de ser presente a esta acçáo como
devia.

I 32 I—-I 324

Carta do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

participando a remessa de madeiras a bordo da charrua sueca do

commandante Erasmus Ramm.

Bahia, 4 de novembro de 1754. 13^5

Officio do Commissario da Fragata de guerra N. S. das Necessidades

dando conta das despezas deste navio durante a viagem que fizera á

Bahia, comboiando a frota e informando acerca dos fornecimentos

das provisões que alli recebera.

( Lisboa), 18 de outubro de 1734.

Tem annexo um documento. 13a6—1327

Officio do Commandante da frota Antonio Pereira Borges, participando
ter chegado da Bahia com 73 dias de viagem, tendo d'alli partido só

no dia 8 de agosto por ter o Vice Rei embarcado na vespera a hora

a que já 
não havia maré para largar.

(Lisboa), 19 de outubro de 1754. i328

Relatojuo do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto-

maior, dirigido a EIrei D. José. sobre o alcance do Thesoureiro

Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, 20 de outubro de 1734

Tem annexos 5 documentos. i32g—1334

Officio do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior acerca da

prisão do Escrivão da Fazenda João Dias da Costa e do seqüestro de

seus bens, como cúmplice do alcance do Thesoureiro Domingos

Cardoso dos Santos, amrmando que o julga innocente.

Bahia, 3i de outubro de 1754.

Tem annexos 10 documentos.

«... Este official ( João Dias da Costa) pelo que tenho experimentado he na
minha opinião e 11a de todos que fallarem verdade de procedimento inculpavel;
razão porque estou, emquanto não vir o contrario, em que padece innocente e
só por ter servido ao mesmo Senhor com a honra e inteireza que deve; o que
não experimentaria se consentisse nos descaminhos da Fazenda Real obrados
pelodescaminhadores que eu hoje conheço sua capacidade...»

1335—1343

Officio do Governo interino da Bahia, participando ter carregado madeira,

a charrua sueca Gram Almirante, do Capitão Erasmus Ramm,

que em breve partiria para Lisboa.

Bahia, 3de novembro de 1764,

Tem annexos 4 documentos, sendo um delles a relação de toda

a tripulação da charrua. '1346—i35o

Representação do Vereador da Camara da Bahia Francisco Xavier de

Araújo Lasso, protestando contra a extraordinaria exportação de

A. B. 1^1 12
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tarinfaa de mandioca que se estava f-zendo para a Costa da Mina e

Reino de Angola, com grave prejuízo da alimentação do povo.
Bahia, 6 de novembro de 1754.

«Senhor. O lugar que exerço actualmente de primeiro vereador da Camara

desta Cidade da Bahia e a obrigação que por isso me impõem a ley de zelar os
ff-uitos da terra e o bem commum deste povo, me precizão a por na Real Pre-

sença de V. M., que sendo o maior e de que mais carece o dito povo, o alimento

quotidiano, que he a farinha que produz a mandioca, por ser este o seu pão, de

que vivem e sustentão e com tal affeição a elle, que na sua falta lastimossissi-

naamente se observa que os naturaes e muito principalmente os rústicos, mu-

lheres, meninos e escravos ainda que outro de trigo ou milho succeda haver (o que
sóhe por preços muito altos, a que a pobreza não chega) clamão se lhes dê a dita

farinha, para com o dito pão a comerem; e a falta disso estão sempre famintos

e em termos de perecerem; de todo este bem o costumam privar os senhorios

dos navios, que navegão desta Cidade para a Costa da Mina e Angola, a íesgate

de escravos, extrahindo em cada um anno milhares e milhares de alqueires da

dita farinha, parte para sustento dos ditos escravos e outra parte para negocio

neste Reyno âe Angola, onde a vendem por altíssimos preços, que em muitas

dobras excedem aquelles, porque a comprão nesta Cidade e este tão extraor-

dinario interesse lhes fomenta a ambição, carregando navios delia para seme-
lhante commercio, tão prejudicial ao povo...»

I 35 I

Aevará regio suscitando a ohservancia da lei de i5 de fevereiro de 1688

obrigando os habitantes da Capitania da Bahia á plantação da man-

tíioca.

Lisboa, 27 de fevereiro de 1701. Copia. (Annexo ao n. i35i j.

Eu Elrei faço saber aos que este Alvará de declaração em forma de ley

virem, que havendo consideração a me representarem os officiaes da Camara da

Bahia de Todos os Santos em carta de 14 de julho de 686, que a mayor parte do

provimento da farinha se conduzia de mar em fóra das tres Capitanias do Ca-

mamú cuja navegação impedia muitas vezes o rigor do tempo e se experimentava

grande falta deste mantimento, ticando nas occasioens do inimigo de todo impe-

dida a entrada das embarcaçoens ; e tendo também respeito ao que sobre esta

matéria me informa o Governador Mathias daCunha e a resposta do Procurador

de Minha Fazenda a quem se deu vista: Mandei estabelecer huma ley em i5 de

fevereiro de 1688, de que se passou alvará em 20 do mesmo mez e anno, que os

Moradores do reconcavo da dita Cidade da Bahia, des legoas ao redor delia

fossem compellidos a plantarem cada anno 5oo covas de mandioca, por escravo

que tiverem de serviço e particularmente os que lavrão por engenho as canas

e os que plantão tabaco e possuem terras para o poderem fazer.

E porquanto em consulta do meu Conselho Ultramarino de 27 de outubro

de 1700 me constou haver-se relaxado esta ley de maneira, que não só se deixa

de plantar o dito numero de covas de mandioca, mas nem ainda a fabricão os

moradores do Reconcavo para o sustento de suas famílias, donde rezulta notável

falta deste mantimento e damno publico dos moradores daquella capitania pelo

exorbitante preço, a que tem subido e das mais das Conquistas, que experi-

mentão a mesma indigercia ; sendo também motivo de se retardarem as

frotas, por lhes faltar para a viagem o sustento; antes assim os ditos mora-

dores do Reconcavo, principalmente em Maragogipe e Saubara, Campinhos,

Cappanema e mais partes circumvezinhas, como os das ditas tres Capitanias

do Camamú se divertirem para outras plantas, tendo muitos delles novamente

gado de criação, que impedem aos outros lavradores que o não tem, fazerem

roças de mandioca, com o temor de lhas destruírem e a vir a ser inútil a

providencia das ditas terras, que sempre forão as mais próprias para produ-

zirem mandioca, que se costumavão plantar nellas para sustento commum. E

âuerendo 
Eu em conservação dasditas Conquistas e utilidade dos meos vassallos

ar o ultimo remedio a tão considerável damno: Hey por bem ampliar e decla-

rar a dita ley e mando que não somente tenha effeito em as ditas dez legoas do

Reconcavo ao redor da Bahia, mas em toda a parte onde chegar a maré, correndo

as ditas dez legoas da margem dos rios pela terra a dentro e que em nenhum dos

ditos sitios, nem as ditas 3 Capitanias do Camamú haja a innovaçao de gado de

criar e só lhes seja licito terem o do serviço, fazendo-os as pessoas que tiverem

pasto fechado, com cêrcas tão fortes, que não possa sahir a tazer pre|uizo em as

roças e lavouras visinhas e que toda a pessoa que não tiver de 6 escravos para
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sima, não plante canas, antes juntando-se dous ou mais com as suas fabricas a

plantarem canas por sociedade, fazendo mayor numero de escravos j-untos, não
tendo cada hum de per sy mais de 6 escravos, não serão relevados de plantarem
também mandiocas, na forma ordenada aos senhores de engenho, lavradores
de cana e tabacos, que tiverem terras para isso capazes, porque feuns e outros
hão de plantar tantas covas em numero que commodamente possão com a terça

parte do rendimento dellas sustentar sua familia e fabrica da sua fazenda -e as
duas partes destinem para vender ao povo: E que os Governadores e Capitães
mores na parte que a cada hum tocar e se poder em seo distrito acco-rnodar esta
ley, confirão com os Ouvidores geraes e das Comarcas e Officiaes das Camaras
dellas esta matéria, para que inviolavelmente toda a pessoa de qualquer qua-
lidade e condição que seja, se não escuze de plantar na forma referiaa ; e ha-
vendo para os homens de negocio, que navegão e comercêão com pataxo e su-

maças para a Costa da Mina, sitios capazes aonde possão fazer a planta que
baste para o mantimento da viagem, sejão obrigadas a faz«r roças e para melhor

execução e observância desta ley, os Ouvidores das ditas conquistas, em as

Cidades, Vil Ias das suas Comarcas em as devassas geraes da correição pergun-
tarão se com efleito se observa esta ley e tomarão as denunciaçoens que lhes 4ef

qualquer do Povo (não sendo inimigo) e sem remissão condemnarão ao* culpa-

dos em trinta dias de cadêa e em 20 mil reis de multa...

i352

Posturas (3 ) da Camara da Cidade da Bahia, obrigando os donos das em-

barcações, que mantinham o commercio com a Costa da Mina, a

plantarem a mandioca necessaria para o consumo das suas viagens.

s. d. Copias. (Annexas ao n. i35i.) 1353;—1355

Informação da Mesa da Inspecção ácerca de um requerimento do Procu-

rador do Contracto Geral do Tabaco, Joaquim Ignacio da Cruz,

pedindo que não fosse permittido aos navios das Esquadras e4a

navegação da Costa da Mina o carregarem tabaco da nova colheita

sem que fosse escolhido o preciso para a carga dos navios de licença

e frota por conta do contracto.

Bahia, 11 de novembro de 1754.

Tem annexos 7 documentos, comprehendendo varias requeri-

méritos do contractador geral José Machado Pinto. 1356—1363

Carta de Diogo Alvares Guimarães para Diogo de Mendonça Côrte Real,

avisando-o de que o Capitão de navio José Alvares transportava

para Lisboa ouro subtrahido aos direitos.

Bahia, 1 de agosto de 1754. 1364

Officio do Provedor Mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, informando acerca das des-

pezas feitas com as reparações e fornecimentos de diversos navios.

Bahia, 2 de agosto de 1754. 1365

Certidão das importâncias despendidas com as Fragatas de guerra 2Va. S.a

da Gloria e N.3- S.ã do Vencimento e S. José, sob a administração

do Comissário Thomaz de Villa Nova.

Bahia, 17 de maio de 1754. (Annexa ao n. i365.) 1366

« Relação dos materiaes que este prezente anno de 1754 se derão destes

Armazéns dos Materiaes da Corôa ao Commissario da Fragata N.

S.a das Necessidades Thomaz Villa Nova, comboio da presente
frota para o apresto e preparo delia. »

Bahia, 17 de julho de 1754. (Annexa ao n. i365.) i36j
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Certidão da despeza feita no anno de 1751 com a Fragata de guerra .ÍV>

S.3 da Gloria, sob a administração do Commissario Victorino

Monteiro Machado.

Bahia, 26 de julho de 1754. ( Annexa ao n. i365. 1368

Certidão da despeza feita com a Fragata de guerra Santo Antonio, que
comboiou a frota em 1753.

Bahia, 20 de junho de 1754. [Annexa ao n. i3ü5.) i369

Carta do Commissario da frota Thomaz Villa Nova, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, informando-o dos concertos que precisara
fazer na Náu Na. Sa. das Necessidades.

Bahia, 2 de agosto de 1754. 1370

Carta de D. José Caetano Sottomaior, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, communicando-lhe que pelo commandante da frota lhe envi-

ára fie presente «um frasco de arêa de malacacheta dourada, para

poeira de cartas que novamente se descobrio no Rio das Contas »

Bahia, 4 de agosto de 1754. 1371

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca de remessas de madeiras para o Reino, destinadas á constru-

cção de navios.

Bahia, 4 de agosto de 1754.

Tem annexos 3 documentos. i3j2 —1375

Carta do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, acerca do alcance do The-

soureiro Domingos Cardoso dos Santos, remettendo as copias de

dois documentos relativos á prisão e seqüestro dos bens do Escrivão

João Dias da Costa.

Bahia, 4 de agosto de 1754. \3j6—i3]8

Officio do Desembargador do Paço Antonio José da Fonseca Lemos,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, referindo-se á su.spensão da

cobrança do donativo para os casamentos reaes, aos destalques na

Fazenda Real, ás devassas ordenadas sobre actos irregulares prati-
cados por alguns desembargadores, que tinham determinado a sua

suspensão e a sua immediata partida para o Reino.

Bahia, 5 de agosto de 1754. 1379

Officio do desembargador Antonio José da Fonseca Lemos, ampliando as

informações sobre alguns dos assumptos a que se refere o docu-

mento antecedente.

Bahia, 5 de agosto de 1754. i38o

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, acerca do embarque de madeiras

para Lisboa, destinadas á construcção de navios.

Bahia. 5 de agosto de 1754.

Tem annexo um documento, contendo a copia de vários.

1381 — I382

Carta do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

participando ter sido paga ao P.e Filippe de Almeida, Procurador'
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do Collegio da Companhia, a despeza feita com a construcção do

cofre destinado a guardar os papeis relativos á successão do

Governo.

Bahia, 5 de agosto de 1754.

Tem annexo o respectivo documento. 1383—1384.

Carta do Governador e Capitão General das Ilhas de S. Thomé e Príncipe,

D. José Caetano Sottomaior, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

pedindo para lhe enviar com brevidade ordem para seguir para o

seu governo e recommendando-lhe o Capitão José de Abreu

Marques, que pretendia ser promovido a Capitão Tenente.

Bahia, 6 de agosto de 1754. i'ã e 2" vias. 1385—1386

Officio do Vice Rei Conde de Athouguia, remettendo a relação das

madeiras que eram enviadas para Lisboa pelos navios da frota.

Bahia, 6 de agosto de 1754.

Tem annexa a relação. 1387—1388

Carta do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, sobre o mesmo assumpto do documento

anterior.

Bahia, 6 de agosto de 1724.

Tem annexos 2 documentos, sendo um delles a relação de fer-
ramentas e instrumentos destinados á Casa de fundição de Pernam-

buco. 1389—i3gi

Officio da Governo interino da Bahia participando a D:ogo de Mendonça

Côrte Real, a abertura do Cofre que se encontrava no Collegio da

Companhia de Jesus e continha o diploma regio que regulava a

successão do Governo na ausência do Vice Rei.

Bahia, 7 de agosto de 1754. 1392

Auto da abertura e novo encerramento do cofre a que se refere o docu-

mento antecedente.

Bahia, 7 de agosto de 1754. (Annexo ao n. i'íg2.) 13g3

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, par-
ticipando-lhe a posse do Governo interino realizado na Sé com toda

a solennidade.

Bahia, 7 agosto de 1754. 094

Auto da posse do Governo interino, a que se refere o documento ante-

ccdente.

Bahia, 7 deagosto de 1754. (Annexo ao n. i3g4-)

« Aos sete dias do mes de agosto do prezente anno de mil setecentos e
sincoenta e quatro nesta Cidade do Salvador Bahia de todos os Santos e Templo
da Sé se acharão presentes o 111.""" Ex.™ Senhor Conde de Athouguia V. Rei e
Capitão General de mar e terra deste Estado, Juiz de fóra, Vereadores, Procu-
rador do Senado da Gamara, Ministros da Relação, Provedor mór da fazenda

Real e da Alfandcga e mais Ministros, Officiaes de Guerra, Fazenda e Justiça,
Prelados das Religioens, nobreza, Cidadoens e Povo desta Cidade. E havendo

eu José Pires de Carvalho Albuquerque, Secretario d'Estado do Brasil lido

perante todos a carta de S. M. firmada pela sua Real mão de 18 de fevereiro

do presente anno, porque foy servido nomear ao dito 111.'™° e Ex.m° Conde de

Athouguia, no lugar de V. Rey deste Estado ao Conde dos Arcos Dom Marcos

de Noronha, actuàl Governador de Goyaz e que como este não podia ser avisado
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nem chegar tempo de lhe largar o Governo antes da partida da frotta e da
sua parte tinha representado ao mesmo Senhor a necessidade de voltar nella

para o Reino, lhe concedia a licença pedida e que largasse o Governo ás pessoas
que se achassem na via da sucessão, a qual sendo por mim lambem lida no
mesmo acto, por se acharem nomeados nella o Ex.mo e Rev.mo Senhores Arcebispo
D. José Botelho de Mattos, o Chanceller da Rellação Manuel Antonio da Cunha
Sottomaior e o Coronel Lourenço Monteiro, que se achavão prezentes e por
haverem já tomado preito, homenagem e juramento nas mãos do dito 111.mo e
Ex.™ Snr. Conde de Athouguia, com às solemnidades do estillo lhes fes o mesmo
Senhor entrega do Governo deste Estado e se houverão por empossados delle...

1295

Officio do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Còrte Real, referindo-se entre outros assumptos

ao augmento do rendimento do quinto cobrado nas casas de fun-

dição, á descoberta de minas de ouro no Reino de Angola e muito

perto da Cidade de Loanda, á posse dos novos membros da Mesa

da Inspecção dos assucares e tabacos, Sebastião Gago da Gamara e

Manuel Alvares de Carvalho, ás difficuldades que havia para o

carregamento regular dos navios das frotas, etc.

Bahia, 7 de agosto de 1754.

Tem annexos 25 documentos relativos aos diversos assumptos

de que trata o officio e entre elles cartas do Intendente Geral do Rio

de Janeiro João Alvares Simões, do Intendente da Fundição de Jaco-

bina Lui\ de Tavora Preto, do Intendente de Gova\ Anastacio

da Nobrega, do Jui\ de fóra da Cachoeira, Paschoal de Abranches

Madeira, do Commandante da frota Antonio Pereira Borges repre-

sentacões da Mesa de Inspecção, da Mesa do Negocio e uma inqui-

ricão de testemunhas sobre o apparecimento das minas de ouro em

Angola. 1396—1425

Carta particular do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Còrte

Real, communicando ter nomeado um seu protegido para o logar

de Capellão da Capella de N.a S.a da Penha de Itapagipe.

Bahia, 5 de outubro de 1754. 1426

Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Còrte Real, com-

municando-lhe a partida do Vice Rei Conde de Athouguia, a grande
opposição que havia na Freguezia de Villa Nova d'Elrei do Rio S.

Francisco contra o Vigário Joaquim Marques de Oliveira e as ordens

que sobre este facto enviara ao Governador da Cidad e de Sergipe

d'Elrei e a chegada a Pernambuco do novo Prelado coadjuctor

daquella Diocese, etc.

Bahia, 16 de outubro de 1734. 1427

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mondonça Còrte Real, refe-

rindo-se á escolha de S. Francisco Xavier para Padroeiro da Cidade

da Bahia, explicando as diligencias que empregara para averiguar a

historia d'este facto.

Bahia, 17 de outubro de 1754.

« 111.'"" e Ex.™ Snr. Não dey athe ao presente parte a V. Ex. do recurso

que fiz á Santa Sé Apostolica em louvor do glorioso S. Francisco Xavier, e em
satisfação dos louvores, com que esta cidade lhe tinha faltado, por me parecer,
que de semelhantes matérias só deve o Prelado dar conta depois de conseguir a

graça.
Passados bastantes annos de rezidencia neste Arcebispado ouvy fallar,

bem acaso, em huma grave epidemia, que nelle se padecera no anno de 1686,
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nas deprecações que se fizerão e na eleyção ultimamente que se faz do glorí-
oso S. Francisco Xavier de Padroeyro desta cidade da Bahia, o que me incitou a
entrar no conhecimento da matéria e averiguada ella, me constou de documentos

ue se acharão nas camaras Eccleziastica e Secular, que a eleyção do ditto
anto em Padroeyro desta Cidade, se havia feyto e celebrado com toda a solemni-

dade e conseguido do Pontífice Bulla de approvação e de El-Rey D. Pedro de
glorioza memória, não só ratificação, mas ordem para no Collegio em todos os
annos se celebrar huma festa ao ditto Santo á custa da Real fazenda, que he o
com que se lembrava esta Cidade da promessa que a vozes havia feyto.

A' vista do que entrey na deligencia de fabricar huma Pastoral, mas por
ajuizar com algum fundamento, que sem embargo da Pastoral poderia ainda
haver quem duvidasse do que nella se mandasse, me resolvy, para tirar todo a
duvida, a recorrer a Roma com uma expressão legalisada de tudo o que se
havia passado, de que rezultou o mandar-me a declaração que remetto incluza:

já fiz publicar por Pastoral, que cuido aceytarão todos com gosto e algum alvo-
roço. V. Ex.ci" o fará assim presente a S. Magestade, que Deus guarde e man-
dar-me, em que lhe possa dar gosto... »

1428

Declaratio Congregationis Sacrorum Rituum. Romae. 1754. Imp. (Annexo
ao n. 1428.).

«Bahien. Cum Reverendissimus ArchiepiscopusCivitatis Bahiee, alias Sanctis
Salvatoris nuncupatte occasione controversiae in sua civitate exortae circa com-
memorationem faciendam inter communia suffragia de Sanctissimo Salvatore
Titulari Civitatis prredictae, ejusque Cathedralis, ac de Sancto Francisco Xaverio
Patrono Principali ritè electo, et coníirmato ejusdem Civitatis per supplicem
libellum humilimè supplicaverit Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae
Xiy. pro solutione sequentium duorum dubiorum, ac Sanctitas Sua preces ora-
toris Sacrorum Rituum Congregationi remiserit, praedicta dúbia ab Emminen-
tissimoet Reverendissimo Domino Cardinali Tamburino Socrorum Rituum Con-

gregationis Praefecto, et Ponente in ea proposita fuerunt, nempe :
I.—An Archiepiscopo prceedicto liceat declarare per literas Pastorales,

Sanctissimum Salvatorem non esse Patronum, sed semper fuisse, et esse Titii-
lavem Civitatis Bahiensis, ejusque Cathedralis; adeoque imposterum pro Titu-
Iam habendum, et colendum sub eodem ritu, quem nunc habet, et semper hubuit,

quam diü Patronus existimabatur?
II.—An cidem liceat declarare per literas Pastorales, Sanctum Franciscum

Xaveriitm esse Patronum pricipalem Civitatis Bahiensis rite constitutum;
adeoque imposterum pro Patrono Principali habendum, et colendum sub eo
ritu, qui Patronis Principalibus Civitatum conceditur; ita ut infra annum in
Officio Divino quando dicuntur suffragia Sanctorum, de eo ut Patrono Princi-

pali fieri debeat commemoratio loco competenti, et prceterea in Missa, quando
dicitur Oratio A cunctis sub litera N. ejus nomen exprimi debeat?

Et Sacra eadem Congregatio, audito prius voto ab Apostolicarum Ccere-
moniarum Collegio scriptis exarato typisque vulgato rescribendum Censuit.

Ad I. Licere Prout in dúbio.
Ad II. Pariter licere prout in dúbio, dummodo non omittatur in metropo-

litana commemoratio Sanctissimi Salvatoris tamquam Titularis ejusdem. Et ita

declaravit, Die 16. Februarii 17S4. D. F. Card. Tamburinus Prcefectus ».

1429

Informação do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto-

maior, sobre os desfalques na Fazenda Real de que era accusado o

Thesoureiro Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, 20 de outubro de 754.
Tem annexos 5 documentos. 1430—1435

Informação do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto-

maior dirigida a Elrei D. José sobre os desfalques na Fazenda,

incriminados ao Thesoureiro Domingos Cardoso dos Santos e

outros, como cúmplices, entre os quaes se encontrava o Escrivão
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Manuel Fernandes da Costa, que na sua opinião era victima irres-

ponsavel dos factos praticados pelo principal accusado.

Bahia, 26 de outubro de 1754.

Tem annexos 10 documentos. 1436—1446

Representação do Intendente Geral do ouro Wencesláo Pereira da Silva,

dirigida a Elrei D. José, referindo-se ao ouro procedente da Costa

da Mina que entrava no Brazil, ás buscas que mandára fazer para
evitar o contrabando, e a uma importante apprehensão feita a bordo

de uma galera de Francisco Xavier de Almeida, queixando-se do

Provedor e Officiaes da Casa da Moeda não cumprirem as ordens

que lhes dera para a analyse e classificação do ouro apprehendido e

pedindo providencias que obrigassem esses funcionários a obede-

cerem-lhe.

Bahia, 28 de outubro de de 1734.

Tem annexos 3 documentos. 1447—>1450

Informação do Intendente geral Wencesláo Pereira da Silva, dirigida

a Elrei D. José, sobre o apparecimento de moeda falsa.

Bahia, 3o de outubro de 1754. 1451

Informação do Intendente geral Wencesláo Pereira da Silva dirigida a Elrei

D. José, sobre uma reclamação do Intendente de Sabará, contra a

Casa da Moeda da Bahia, por alii se negarem a fazer os ensaios do

ouro que lhe remettia.

Bahia, 3i de outubro de 1754.

Tem annexo um documento. 1432—1453

Okficio do Chanceller da Relação Manuel Anonio da Cunha Sottomaior,

acerca da prisão e seqüestro de bens do Escrivão João Dias da

Costa.

Bahia, 3i de outubro de 1754. 1464

Okficio do Chanceller da Relação, Manuel Antonio da Cunha Sotto-

maior, para Diogo de Mendonça Còrte Real, remettendo-lhe o

seguinte auto de devassa a que procedeu e pelo qual se averiguou

o corrccto e regular procedimento do Vice Rei Conde de Athouguia

para com os navios estrangeiros durante o seu governo.
Bahia, 3i de outubro de 1754. 1455

« Treslado da devassa que tirou o desembargador Chanceller e Gover-

nador deste Estado Dr. Manuel Antônio da Cunha Sottomaior, do

Conde de Athouguia, Vice Rei que foi deste Estado do Brazil».

Bahia, 2 de setembro de 1754. (Annexo ao 11. 1455. )
Comprehende os depoimentos de 31 commerciantes da Bahia.

1456

Carta do Intendente Geraldo Ouro Wencesláo Pereira da Silva, dirigida

ao rei acerca da nova Casa de fundição no Arrayal de S. Felix,

na comarca de Goyaz, elogiando o respectivo Intendente Antonio

Luiz Lisboa.

Bahia, 3i de outubro de 1754. 1467

Okficio do Intendente da Casa de fundição de S. Felix, Antonio Luiz
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Lisboa, remettendo a relação do ouro que se fundira naquella casa

no mez de julho, o primeiro da sua laboração.

S. Felix, 5 de agosto de 1754. (An nexo a o n. 145-].)

A relação segue o texto do officio. 1458

Carta do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, dirigida a Elrei

D. José sobre o apparecimento de moeda falsa.

Bahia, 6 de novembro de 1754. 1459

Carta do Ouvidor e Intendente da Comarca da Jacobina Henrique Corrêa

Lobato, para o Intendente Geral da Bahia, participando-lhe a des-

coberta de moeda falsa na Vi 1 la do Urubú e as diligencias que em-

pregára para averiguar a sua origem.

Rio das Contas, 12 de outubro de 1754. Copia, ( Annexa ao

n. i45q ). 1460

Carta do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva para o Intendente

da Jacobina, em resposta á carta antecedente.

Bahia, 6 de novembro de 1754. Copia. (Annexa ao n. i45g.)

1461

Carta regia dirigida ao Governador e Capitão General do Rio de Janeiro

Gomes Freirde Andrade, mandando abrir uma devassa permanente

para descoberta do fabrico de moeda falsa.

Lisboa, 3o de outubro de 1733. Copia, f Annexa ao n. i45g.)

1462

« Auto da devassa que mandou fazer o dezembargador Geral do Ouro

Wencesláo Pereira da Silva, para averiguar a falsidade de huma

moeda de ouro, que por tal se reconheceu na Casa da Moeda. »

Bahia, 23 de setembro de 1754. Copia. (Annexa ao n. 14^9-1

1463

Carta do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, dirigida a Elrei

D. José remettendo-lhe o documento seguinte e informando-o que
era desnecessário conservar na Cachoeira o destacamento militar,

depois de alli estar o novo Juiz de fóra Paschoal Abranches Ma-

deira, ao qual faz as mais lisongeiras referencias.

Bahia, 8 de novembro de 1754. 1464

« Regimento que se deve observar no registo do ouro de Sam Pedro da

Moritiba, assim pelo seu Provedor, como pelo commandante dò

Destacamento, que o vay auxiliar, em tudo quanto pertence ao Real

serviço » (a) Wencesláo Pereira da Silva.

Bahia, 20 de outubro de 1754. Copia. (Annexo ao n. 1464.)

1465

Representação do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, dirigida

ao Governo Geral, acerca da requisição de forças militares para os

serviços da Intendencia Geral do ouro.

Bahia, 16 de agosto de 1754. Copia. (Annexa ao n. 1464) 1466

Officio do Secretario de Estado Diogo de Mendonça Córte Real para
Wencesláo Pereira da Silva, em resposta á carta anterior.
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Salvaterra de Magos, 4 cie fevereiro de 1754. Copia. (Annexo

ao n. 1464.) 1467

Carta regia dirigida ao Vice Rei Conde de Athouguia, censurando-o por
certas ordens que fizera transmittir ao Com mandante do Regimento

da Moritiba e ordenando que prestasse ao Intendente Geral do. Ouro

todo o auxilio de que carecesse para o desempenho de suas funcções.

Salvaterra de Magos, 4 de fevereiro de 1734. Copia. [ Annexa

ao n. 1464.) 1468

Extracto das disposições do Regimento das Intendencias do Ouro, relativas

á jurisdicção dos Intendentes.

(.Annexo ao 11. 1464). 1469

Certidão passada pelo Escrivão da Intendencia geral do Rio de Janeiro

Pedro Fagundes Varella sobre o que se achava estabelecido naquella

Capitania a respeito do auxilio prestado pelas tropas nos serviços da

Intendencia.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1464). 1470

Representação do Guarda Mór do Tabaco José Joaquim de Lalanda de

Barros, dirigida ao Intendente Geral do Ouro da Bahia, queixando-se
da falta de pessoal e da sua má remuneração.

Bahia, i3 de agosto de 1754. Copia. (Annexa ao 11. 1464). 1471

Despacho do Governo interino da Bahia sobre o assumpto a que se referem

os documentos anteriores.

Bahia, 20 de agosto de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 1464). 1472

Representação da Mesa da Inspecção da Bahia, dirigida ao Rei, sobre as

irregularidades que se praticavam no carregamento dos navios que
faziam o commercio para a Costa da Mina.

Bahia, 8 de novembro de 1754. 1473

Carta regia determinando a forma de se effectuaro carregamento dos navios

do numero da Costa da Mina.

Lisboa, 1 de dezembro de 1752.

Copia. [Annexa ao n. i4j3). 1474

Alvará de licença para Simão Pinto de Queiroz navegar para a Costa da

Mina a sua galera Santo Estevão e iV.a S." do Bom Successo e Penha

de França, de que era Capitão André' Alvares Maciel.

Bahia, 12 de setembro de 17D4.

Copia. (Annexo ao n. i4"3j. 1475

Requerimento do Capitão José de Sousa Reis pedindo licença para carre-

gar o seu navio e partir para a Costa da Mina.

S. d. (1754). [Annexo ao n. i4j3j. 1476

Requerimento de Simão Pinto de Queiroz e João Antonio Monção, acerca

do carregamento dos seus navios, destinados á Costa da Mina.

S. d. (1754) (Annexo ao n. i4~j3í. 1477
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Despacho da Mesa da Inspecção da Bahia, sobre o assumpto a que se refe-

rem os documentos'antecedentes.

Bahia, 14 de outubro de 1754. Copia. (Annexo ao n. I4y3). 1478

Carta regia determinando que o julgamento dos aggravos e appellações dos

despachos do Superintendente do tabaco seja da competencia da Junta

da Administração do tabaco.

Lisboa, 18 de setembro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. i4~j3). 1479

Portaria regia commettendo á Mesa da Inspecção o regulamento da nave-

gação da Costa da Mina.

Lisboa, 21 de janeiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 1473). 1480

Certidão do Escrivão da Intendencia geral do ouro, Simão Gomes Mon-

teiro, acerca do carregamento dos navios da Costa da Mina.

Bahia, 4 de novembro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. i4j3) 1481

Representação da Mesa da Inspecção ácerca dos assumptos a que se refe-

rem os documentos anteriores.

Bahia, 8 de novembro de 1754. 1482

Officio do Intendente geral Wenceslão Pereira da Silva, para Diogo de Men-

donça Còrte Real, recopilando resumidamente os diversos assumptos

de cartas e officios anteriores e referindo as extraordinarias despezas

que se faziam com as Casas de fundição e Intendencias do ouro.

Bahia, i3 de novembro de 1734. 1483

Carta do Desembargador Antonio Ferreira Gil, para Diogo de Mendonça

Corte Real, informando-o das diligencias que continuava a empre-

gar na investigação do alcance do Thesoureiro geral Domingos Car-

doso dos Santos e Manuel Fernandes da Costa.

Bahia, 14 de novembro de 1754. 1484

Officio do Governo interino da Bahia informando ácerca do manifesto que
se fizera do dinheiro remettido para Lisboa pela charrua sueca Gran

Almirante e do producto do respectivo imposto.

Bahia, 14 de novembro de 1754.

Tem annexa a respectiva relação. 1485—1486

Procuraçao de D. Antonia Josefa de Sousa Pereira, constituindo seu pro-
curador principal Plácido Fernandes Maciel, advogados os drs. Ma-

nuel Dias, João Vieira de Macedo e Joaquim Lopes de Araújo Lassos

e solicitadores Manuel de Brito e Francisco Xavier Quaresma.
Bahia, 24 de novembro de 1754. 1487

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

acerca da restituição de direitos ao contratador André Marques, or-

denada pelo accordão que annullára o despacho do Provedor da Fa-

zenda, que indevidamente os mandára pagar.
Bahia, 2 de dezembro de 1754.

Tem annexos 2 documentos. 1488—1490
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Relatorio geral do Desembargador Antônio Ferreira Gil, sobre a syndi-

cancia a que procedeu para a averiguação do alcance do Thesoureiro

Geral Domingos Cardoso dos Santos e Escrivão Manuel Fernandes

da Costa, tendo como cúmplices o Contador Luiz Teixeira de Car-

valho Sottomayor, o Escrivão da Fazenda João Dias da Costa e

Antonio Francisco Barbosa.

Bahia, 14 de novembro de 1754.

Tem annexos i3 documentos e entre elles a certidão de um pro-
cesso crime instaurado contra Valerio da França Pontes, Almoxa-

rife dos mantfmentos. 1491 — Ó04

Carta de Thomaz da França participando a sua chegada á Bahia no dia 10

de fevereiro, descrevendo a viagem, arribada a Moçambique por
causa de um grande temporal e communicando ter assumido em

4 de janeiro o commando da Náu, por haver fallecido n'esse dia o

Capitão de Mar e guerra, Joaquim Pedro Roquette.

Bahia, 3 de março de 1755. i5o5

Officio do Governo nterino da Bahia, para Diogo de Mendonça Còrte

Real, participando a chegada da Nau da índia N. S.a da Caridade e

S. Francisco de Paula, de que era capitão de mar e guerra Joaquim

Pedro Roquette, fallecido durante a viagem, entrando a Náu a cargo

do Piloto Thomaz da França. Communica também que depois do

exame a que procederam os peritos estes declararam estar a referida

náu condemnada para a navegação e incapaz de receber qualquer
concerto. 1

Bahia, 4 de março de 1755.

Tem annexos 5 documentos e entre elles o termo da chegada da

náu, antes das vistorias, etc. 15o6—1511

Duplicado do doe. n.° i5o6. 2a via.

Tem annexos 5 documentos. 1512—Ó17

Carta do Desembargador Antonio Ferreira Gil, (para Diogo de Mendonça

Còrte Real), referindo-se, entre outros assumptos, ao alcance do

Thesoureiro Domingos Cardoso dos Santos e ao restabelecimento do

Desembargador João Eliseu de Sousa da grave doença que soffrera.

Bahia, 4 de março de 1735. t5i8

Carta dos Vereadores Rodrigo da Costa de Almeida e Antonio Gomes Fer-

rão Castelbranco (para Diogo de Mendonça Còrte Real) remetten-

do-lhe a seguinte representação e pedindo-lhe para a apresentar a

Elrei.

Bahia, 5 de março de 1755. Ó19

Representação dos Vereadores Rodrigo da Costa de Almeida e Antonio

Gomes Ferrão Castelbranco, protestando contra a resolução da Ca-

mara da Bahia, tomada por maioria, de ser pedido a Elrei o estabe-

lecimento naquella Cidade dos Padres da Congregação de S. Felippe

Nery de Pernambuco.

Bahia, 5 de março de 1755.

[Annexa ao n. i5ig).
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«... Esta Cidade, Senhor, tem doze communidades religiosas, das quaes sete
são de Religiosos, quatro de Religiosas, e hum recolhimento, que já anda
fazendo diligencia para se fazer professo. Das de Religiosos só quatro vivem de
suas rendas, que vem a ser, dous do Carmo, os P. P da Companhia e os P. P.
Bentos, que não muito distante d'aqui tem outra caza, com que seaugmenta o seo
numero a i3 conventos, alem do Hospício da Palma dos Agostinhos descalços; os
outros tres são de Mendicantes e sem exagerar cousa alguma podemos afirmar
a V. M. que toda esta multidão de gente conventual he não só inútil á Cidade,
masoneroza: os Mendicantes, porque he necessário sustentallos; e os outros

porque por via de heranças ou de compras absorvem continuamente em si todo
o cabedal dos moradores. O mesmo representamos a V. M. a respeito das

Religiosas, porque não havendo no Brasil bens estáveis, com que possão esta-
belecer-seas rendas dos seos conventos, andam buscando todas quantas proprie-
dades de cazas haver podem para cada Convento ir empregando algum dinheiro

do muito que se dispende em tomarem as Religiosas o habito, professarem e fa-
zerem as testas dos seos institutos alem das lieranças o que tudo inclue em si

huma ruina próxima e inevitável desta Cidade, para a qual concorrem também

não pouco as ordens 3.", herdeiras quasi certas dos homens de negocio.

Nestes termos, ainda que S. M. seja servido de consentir no estabelecimento

que pretendem os Padres de Oratorio deve ser sempre com a clausula de não

adquirirem de novo bens alguns de raiz ou se os adquirirem, sejam obrigados o
vendellos dentro de hum anno na formada ley, porque de outro modo em lugar

de serem úteis, virão accrescentar os graves prejuízos, que aqui se experimentão

com tantas communidades...»

l520

Carta do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, 
para 

Diogo de

Mendonça Côrte Real, communicando-lhe varias noticias, que rece-

bera, sobre as viagens de diversos navios e que em 22 de agosto

partira de Moçambique para Gôa o Vice-Rei da índia Conde de Alva.

Bahia, 5 de março de 1755. 15a 1

Carta de Alexandre Xavier da Silva, sobre a Náu N. S.a da Caridade e S.

Francisco de Paula que fôradada como incapaz para navegar.

Bahia, 5 de março de iy55. i522

Carta do piloto Thomaz da França para Diogo de Mendonça Còrte Real,

pedindo-lhe para ser embarcado em outra Nau, visto ter sido dada por

incapaz a de N.3S.eda Caridade e S.Francisco de Paula, onde andava.

Bahia, 5 de março de 1755. 1523

Requerimento do Piloto Thomaz da França e mais officiaes da Náu Nz. Sa.

da Caridade e S. Francisco de Paula, sobre o mesmo pedido do

documento anterior.

Bahia, S. d. (1755.) 1524

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, cônsul-

tando sobre o destino que devia dar-se ao casco, apetrechos e carga

da Náu N.a $¦" da Caridade e S. Francisco de Paula, que pelo seu

estado tinha sido condemnada a desarmar.

Bahia, 5 de março de 1755. i525

Portaria do Governador e Capitão General Affonso Furtado de Mendonça,

referindo-se á carta regia de 6 de maio de 1671, que n'um caso ana-

logo ao referido no documento anterior, mandava avaliar e vender o

casco e as ferragens do navio arruinado e quando não houvesse com-

pradores se queimasse o casco e se armazenassem as ferragens.

Bahia, 9 de junho de 1671.^

Copia. [Annexa ao n. 1525). i526
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Carta regia dirigida a Roque da Costa Barreto, determinando que a carga

das Náus da índia, que por qualquer motivo não podessem seguir

viagem passasse para as navios da Juntado Commercio geral ou para
os navios de licença.

Lisboa, 17 de março de 1679.

Copia. (Annexa ao n. i525). 1527

Alvará regio, em consulta do Conselho da Fazenda, determinando que a

carga dos navios da índia arribados á Bahia, fosse entregue a seus

donos, prestando estes fianças e as declarações que aponta.

Lisboa, 2 de abril de 1709.

Copia. (Annexo ao n. iS-jS). 1628

Carta do Vedor da Fazenda Marquez de Fronteira, dirigida ao Provedor

Mór da Bahia, ordenando que a carga dos navios arribados e que não

podessem seguir viagem, fosse enviada para o Reino pelos navios do

comboio, fragatas da Coròa e mercantes.

(Lisboa), 11 de março de 1711.

Copia. [Annexa ao n. i525). 1529

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, acerca do mesmo assumpto de que trata o

officio antecedente.

Bahia 5 de março de 1755.

Tem annexos 4 documentos. j.a e 2.a vias. 153o— 1539

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, acerca da Nau Ar.a S.a da Cari-

dade e S. Francisco, da sua viagem, arribada, estado de ruína, visto-

rias, etc.

Bahia, 5 de março de 1755.

Tem annexos 8 documentos. /a e 2a vias. 1540—1557

Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, na qual
se refere entre outros assumptos á precaria situação dos lavradores

do assucar e do tabaco, aos novos estatutos da Sé, ao convento da

Conceição da Lapa, á doença do Coronel Lourenço Monteiro, (que
diz ter 80 e tantos annos), aos bons serviços que estava prestando o

Desembargador Antonio José da Fonseca Lemos, á passagem dos

Marquezes de Tavora pela Bahia, etc.

Bahia, 6 de março de 1755.

« ...N'esta casa com grande gosto e honra minha ficão hospedados os 111.m"
e E.""" Sr." Marquezes de Tavora, que saindo deGôaa 21 de dezembro, entrarão
neste porto a i'i ae março, não só colmados de felicidades e victorias, mas assis-
tidos da mais perfeita saúde. Como o procedimento deste Vice-Rei em todos os
sentidos seja notorio a V. Ex." não he cançallo com a individuaçáo delle, mas o
certo he que deste calibre são muy poucos os que tem passado a Gôa... »

1558

Carta do Reitor do Collegio da Companhia de Jesus da Bahia Thomaz

Linceo, para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre o desejo que
Elrei manifestara de que o cofre dos depositos geraes do Estado

ficasse sempre guardado no seu Collegio.

Bahia, 24 de março de 1755. 155g
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Officio do Vice-Rei da índia Marquez de Tavora, para Diogo de Men-

donça Corte Real, em que se refere ao fallecimento do Capitão de mar

e guerra Joaquim Pedro Roquette, aos louvores que recebera de KIrei

pelos serviços que prestara no exercício do seu cargo e a vários funcci-

onarios francezes e inglezes que se encontravam na índia, a uma nova

Feitoria hollandeza, etc.

Bahia, 25 de março de 1755.

«... Estimo, como devo ter acertado com o gosto de S. M. Fidelissima nas
cautellas que tive com o Governador General dos Francezes Mr. Dupleix, de

quem não posso dar a V. Ex." individuaes noticias porque a Náo, que tinha hido

buscar madeira ao porto de Galicut, que era a que as podia trazer, não tinha
chegado a Gôa, quando eu de lá sahy, porem supponho que o dito Dupleix, se
não foi alguma nova política, que ainda agora náo percebo, se perturbou
comas novas disposições de Mr. Goudeux. porque conservando nos em boa
correspondência me não escreveu e só o fez Madame Dupleix á Marquesa de
Tavora, cuja carta me remetteo o Governador de Mahi e supponho que a sua
idéa he de não voltar para a índia sem hir a esse Reyno, porque dizia na Carta,

que as ordens que Mr. Dupleix acabava de receber a fazião hir para Europa
respirar novos ares, e que isso a punha na esperança de a ver, porque tinha
noticias de que a Marquesa de Tavora se recolhia tãobem a Portugal. Eu vy

huma carta particular do irmão de hum conselheyro de Pondicheri, em que dizia

que Mr. Goudeux tinha chegado com um numeroso soccorro, que Mr. Dupleix
hia para a Europa tão apressadamente, que nem tivera tempo de reconhecer o

estado dos seus negocios e que Mr. de Lery Director da Feytoria Chandernagor
em Bengalla era nomeado para o governo de Pondicheri e que Mr. Goudeux
emquanto se demorasse na Asia seria nella o Commandante General de todos os

domínios da Companhia e dizia o author da carta, que entendia, que os pro-

gressos das armas se trocarião com os do commercio, porque para isso se vião

)á varias disposições.
Dos Inglezes sey, que de oito Náos que elles diziam terem-se expedido de

Inglaterra para a Asia só huma tinha chegado a Bombay, tendo ido as mais para
Madrasta. Poucos dias antes de eu partir de Gôa tive noticia de que o General de
Bombay estava com grande cuydado em ter o Maratá dado licença aos Hollan-
dezes para construírem huma Feitoria no Cassabê de Bassaim, que he assim

chamado o sitio, onde os moradores daquella Praça tem hortas; e por ordem do

mesmo Maratá forão notificados os habitantes da Ilha de Bombay para que não

executassem nenhuma (sicj do General inglez, porque o seu mando era restricto

para dentro da praça, por ser unicamente o lugar que a Nação Portugueza cedera

á Britannica.
Este estabelecimento dos Hollandezes tão bem nos deve dar cuydado e eu

assim o disse ao meu Successor, porque o Maratá tinha arrendado o corso da

Costa do Norte a hum Bragmene seu subdito em trezentas mil rupias cada
anno, e não duvido que os Hollandezes para adiantarem as suas pretenções lhe

forneção marinheyros, armas e munições de guerra; se assim succeder, para
segurança das Praças de Dio e Damão será indispensável entretermos na Costa
do"Norte a Armada, que em todos os annos do meo Governo tive naquella Costa

e talvez seja necessário reforçalla mais, mas do que para isso pode ser precizo
cuydo que não deixará de dar conta o Conde de Alva...»

i56o

Procuração judicial de Filippe Marques de Oliveira, constituindo seus

advogados os drs. Antonio de Costa Agra, Leandro Alvares de

Sá e Amaral e Joaquim Vieira de Macedo e seus procuradores Fran-

cisco Rodrigues Cavalheiro, Manuel de Brito e Francisco Xavier

Quaresma.
Bahia, 23 de março de 1755. 1561

Carta particular do Marquez de Tavora para Diogo de Mendonça Corte

Real agradecendo-lhe o ter sido exonerado do logar de Vice-Rei da

índia.

Bahia, 26 de março de 17J5. i562
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Officio do Vice-Rei da índia Marquez de Tavora, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, no qual refere ter chegado a Gôa o seu successar Conde

de Alva, a sua partida da índia e chegada á Bahia, as licenças conce-

didas a diversos officiaes para irem ao Reino, vários successos da

índia, etc.

Bahia, 27 de março de 1755.

«... pela (carta) que tive de V. Ex* fiquei sabendo que Elrei, meu Senhor,
usando da sua real benevolencia me tinha feito a honra de deferir as minhas su-

plicas mandando me render daquelle Governo.
Pela mesma carta de V. Ex.a fiquei sabendo que o meu successor era o

Conde de Alva e tive logo noticia de que elle se achava com muito boa saúde a
bordo da Náo N. S.* das Brotas, de que he Capitam de Mar e Guerra Gaspar
Pinheiro da Camara Manuel e sendo a mesma que estava á vista da barra vejo
surgir nella pelas 3 horas da tarde do dito dia i5. Logo que ficou surta fui a
bordo buscar o meu successor e o conduzi ao Collegio dos Reis Magos na
fôrma doestillo; no dia 20 lhe entreguei com a formalidade costumada o Go-
verno do Estado da índia, composto do que eu tinha recebido e da parte que lhe
acresceo na conquista que fiz ao Rey de Sunda das Praças de Piro e Ximpim,
achando-se tudo em socego, porque fiavia pouco tempo, que tinha concluido num
vantajoso tratado de suspensão de armas por tempo de seis mezes com o mesmo
Rei, como será presente a S. Magestade Fidelissima pela Carta n.° 1, em que lhe
dava conta pela Pérsia deste novo ajuste, o que náo 

pude 
conseguir, porque

mandando-a no navio pertencente a Nicoláo Grenier voltou duas vezes arribado
a Gôa, obrigado do tempo e ultimamente tornando a sahir quazi nos fins de
setembro, já não hia a Surrate a tempo de se incontrarem as caravanas que cos-
tumão passar a Alepo.

O emissário que o Bonsuló tinha jnandado a pedir-me a paz havia sete mezes

que se achava em Gôa tractando desta dependencia. De Nana tinha também rece-
bido cartas em que não só me protestava a continuação de boa amisade, mas
também me pedia que na guerra eme eu tinha com o Sunda quizesse fazer-lhe
a attenção de poupar as aldêas de Mordol, Manque% e Quida que ficam na Pro-
vincia de Pondá e são pertencentes a hum cabo poderoso do mesmo Maratá
chamado Ramachandra Malara.

O Angaria que me tinha declarado a guerra me escreveo também pedindo
me que me esquecesse de toda a má inteligência que entre nós tivesse havido
e que quizesse continuar-lhe não só a minha amizade, mas também a pro-
tecção do Estado para o soccorrer com as forças delle contra os seus inimigos

quando o necessitasse.
Com o Nababo de Saunur e Dessai de Quitur, que são poderozos e confinão

comnosco pelas partes de Gates me conservava em boa correspondência e
não perdi nunca a precisa com as Naçoens Européas que na Azia se acham estabe-
lecidas... Quando o meu Successor chegou á índia estava eu tractando com o
Bonsuló a paz, como já assima digo e com esperanças muito bem fundadas de a
concluir com utilidade do Estado e com muita decencia, o como eu a fazia foi
declarado na instrucção que lhe dei; elle concluio esta paz com condiçoens diffe-
rentes das com que eu a concedia e como hade dar conta do ajuste que fez me

parece desncecessario repetillo...»

1563

Mensagem de Manuel Alvares de Carvalho, agradecendo os louvores que
Elrei D. José lhe mandára endereçar pelos seus serviços, como vogai

da Mesa da Inspecção.

Bahia, 27 de março de 1755. 1564

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

participando a chegada á Bahia da Náu da índia Na. Sa. das Brotas,

commandada pelo Capitão de mar e guerra Gaspar Pinheiro da

Camara Manuel e informando dos concertos que precisára.
Bahia, 28 de março de 1755.

Tem annexos os autos da chegada e da vistoria 1565—1567
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Officio do Governo interino participando a chegada á Bahia da Náu da

índia N. S. das Brotas, conduzindo a bordo o Vice Rei da índia,

Marquez de Tavora e a partida para o Reino da Náo 2V> S.* das

Neves e Santa Anna, commandada pelo Capitão Pedro de Araújo

dos Santos.

Bahia, 28 de março de 1755.

Tem annexos 3 documentos. 1568—1571

Officio do Vice Rei da índia Marquez de Tavora, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, referindo-se á concessão feita a Feliciano Velho Oldem-

berg para exercer durante 10 annos o commercio da Asia e infor-

mando acerca do commercio de Moçambique, da sua producção etc.

Bahia, 28 de março de 1755.

« Em carta de 24 de março de 1734, que recebi de V. Ex." 11a índia, me dizia
V. Ex." que Feliciano Velho Oldemberg,.a quem Elrei meu Senhor tinha conce-
dido por tempo de dez annos o comercio da Azia na forma das condiçõens que
V. Ex." me remetteo offerecia cem mil xerafins para aquelle Estado em cada anno

pagos em Gôa pelo comercio de Mossambique, comprehendendo-se nesta quan-
tia pertencer-lhe também os direitos da Alfandega do mesmo Mossambique,

porem que o dito Senhor não quizera por 
ora admittir proposição alguma sobre

este particular, sem que primeiro tenna informaçoens dos estabelecimentos que
foi servido mandar fazer naquella Costa de África oriental e me declara V. Ex.a
também que S. M. Fidelissima era servido, que eu mandasse tirar huma relação
de todas as dividas que se devem deste comercio de Mossambique e que soubesse
o folgo das pessoas mais capazes que ha naquelle Estado para arrendarem o
ditto comercio, do que poderiáo dar por elle sem comprehender o direito de
Alfandega, para que o mesmo Senhor' com estas instrucçoens possa tomar neste

articular á ultima rezoltição em beneficio deste comercio e do Estado da
ndia.

A deligencia de tirar a conta das_ dividas do comercio de Mossambique
era preciso fazerse em Gôay Dio e Damão e como para isso precizava mais tempo
que o de cinco dias, que estive no Governo depois do meu successor chegar a
Gôa, registei esta ordem que V. Ex.' me mandou na Secretaria d'Estado e logo

que elle começou a governar lha communiquei para que a executasse e sei que
passou as ordens necessarias, tantoem Gôa, como nas Praças do Norte afim de se
tirarem extractos, que se lhe havião remeter pelas fragatas que tinhão ido ao
Norte, suponho que para dar conta com elles pela Náo de viagem que determi-
nava expedir. 1

Quanto a haver pessoas na índia que tenhão cabedaes competentes para
poderem arrendar o comercio de Mossambique, não conheço naquelle Estado
nenhuma que por si só possa emprehender este contracto. Acha-se em Gôa
Antonio Moreira, sobrinho <ie Monsenhor Moreira, que quando eu vim para
a índia tinha acabado de ser feitor em Senna e se recolheo daquelle lugar com
algum cabedal, o qual eu considero que está já mui deminuto, 

porém adquirio
naquelle sitio bastame conhecimento do seu comercio e por elle soube que o
Coronel Felippe de Valadares, que he sem duvida o homem mais rico qúe hoje
tem a índia, mostrara desejo de fazer huma sociedade com elle e com D Luiz
Caetano de Almeida, para fazerem este arrendamento, porém como para isto era

precizo terem algumas conferências, não pôde havellas por se impossibilitar
Z). Lui\ Caetano de hum estupor que lhe deu, do qual se não tinha ainda resta-
belecido quando sahi da índia.

V. Ex." me não declara na sua carta se os cem mil xerafins que Feliciano
Velho offerece são livres do pagamentos das tropas que guarnecem toda a Capi-
tania de Mossambique, cujo pagamento antes do soccorro que se lhe mandou
importava em 8o mil cruzados eesta duvida algum embaraço me faz, porém digo
a V.Ex.* que sendo o principal patrimonio das Praças de Dio e Damão os direitos

que recebem dos navios que mandão a Mossambique e não tendo os moradores
de Gôa hoje outro nenhum comercio, parece-me que não pode convir o arren-
damento se não dos generos que Elrey meu Senhor tinhalhe agora vedado

para a sua real fazenda, sendo o rendeiro obrigado a comprar em Mossam-
bique o que lhe fôr necessário da carga dos navios de Dio, Damão e Gôa,
sem que lne seja permitido conduzillos em outra nenhuma embarcação a Mos-
sambique adonde o comercio deve ficar livre, como athe agora o tem sido

porque de outro modo experimentarão os moradores de Mossambique hum grave
prejuízo e os portos 

"da 
índia huma total ruina.

A. B 3l
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Se Elrey meu Senhor quer beneficiar aquella Conquista, para tirar delia os
lucros que pode dar, tendo desde logo hum subsidio annoal mais avultado que o
de cem mil xerafins, intendo eu, que isto se pode conseguir deixando aquelle
comercio livre aos seus vassallos por alguns annos com a cominação de que lhe

pagassem em Mossambique dez por cento de todos os generos que se introduzirem

para dentro ou se extraírem para fóra e que o marco de oiro pague dez cruzados
e só o trigo e o arroz que se conduzir a Mossambique seja livre de direitos, para
que á terra lhe não falte nunca os mantimentos ae que necessita, e me parece
que nesta matéria não pode haver nenhum escrupulo, porque o menor comercio

que ali se faz deixa de utilidade cento por cento e em alguns generos me consta

que o lucro he de 400 e Soo por 100 e nestes mesmos annos em que o comercio
tôr livre a mayor utilidade que S. M. pode fazer áquella Conquista he mandarlhe

em cada anno hum navio com os casaes de gente que se poder transportar, a

qual eu intendo que se pôde tirar ou das Ilhas ou da pobreza que anda nessa
Côrte pelas portarias dos Conventos e para que o mesmo Senhor possa tomar
nisto a rezolução que lhe parecer mais util á sua Real fazenda, me seja licito dar
aqui noticia do que pude examinar no tempo que estive na Índia.

A carregação que ha muitos annos se manda de Mossambique para Senna

por conta da fazenda real he 5ooo massos de velorios e quinhentos bares de
fato, mas consomem se outras'tantas quantidades, sem embargo de que no
tempo prezente se achão os rios de Senna, em tal decadencia, por falta de habi-
tantes que em Quilimane, Senna, Maniquete, Tete, Manó e Zumbo, em todas
estas povoaçoens se não achão mais do que 3o athe 35 Portuguezes, comprehen-
dendo cazados e solteiros, os quaes vivem em tal dezordem, que muitos delles

possuem 4 e 5 propriedades de terras, que cada uma dellas he mayor que
qualquer das Províncias desse Reino e por isso parece preciza huma repartição
de todas as referidas terras pelas famílias que de novo entrarem para os rios
com a obrigação de as cultivarem, para que seja mayor a abundancia de
mantimentos e fructos e quando houver mais moradores com que os negros

possão freqüentar o comercio poderá elle ser mayor porque haverá consumo

para toda a quantidade de fazenda que se quizer introduzir.

Dos Rios de Senna são iníiinitas as utilidades que se podem tirar, porque se

podem extrair 80 bares de marfim em cada anno que comprados com fato custarão
21.600 cruzados em razão da differença que o mesmo fato tem em Mossambique
e Senna e vendido o bar deste marfim em Mossambique pelo preço corrente de
mil cruzados, importa o lucro dos 80 bares 68400 cruzados.

Todo o paiz de Senna produz muito e bom tabaco, porem os cafres náo
costumão cultivar mais do que aquella quantidade que intendem lhes pode ser
necessaria para o seu uzo; se houver gente que trabalhe nesta cultura poder-
se ha extrahir em cada anno 400 candis e cada um delles custará a i5 cruzados,
e sendo comprado com o fato, transportando-se os dittos 400 candis a Gôa e ven-
dido ao rendeiro do tabaco à razão de õocruzadoso candil, preço porque o
mesmo rendeiro costuma pagar o que transporta da Costa do Malabar, importão
os dittos 400 candis 60.000 cruzados, abatidos seis que ha de custar em Senna
íicão de lucro 54.000 cruzados

Produz todo aquelle paiz excellente algodão, mas também he preciso quem
anime aquella cultura: se assim se fizer poder se hão extrair em cada anno mil
bares, que custarão cada hum a 5o cruzados; computado este preço com o do
fato que vai para dentro importará a compra em 34000 cruzados; transportados
estes mil bares de algodão a Bengalla produzirão pelo preço que lá costuma ter
36o mil cruzados e abatido desta quantia 54000 que he o valor do fato com que
se hade comprar este genero ficão de lucro 3o6 mil cruzados.

Pôde haver muita conveniência em huma fundição, para fundir ferro, por-
que em muitos lugares ha abundancia delle, porem adonde convirá mais o esta-
belecimento da ditta fundição será junto ao rio pequeno em hum sitio chamado
o Sagavit- por ser mais fácil a conducção.

Também será conveniente outra fundição para cobre, porque ha naquelles
sitios muito e na Azia ha occazioens em que tem tanto valor como o oiro.

Considero que Elrei meu Senhor pode tirar grande utilidade de estabelecer
huma Casa de moeda em Tete ou em Senna, na qual se deve receber o oito

pelo pezo daquelles rios e por cada pasta dar se ao dono mil xerafins que
importão 3oc mil reis em moeda corrente, porque assim se evitará a grande
confusão e prejuízo que se experimenta nos taes rios na variedade de pezos falsos
em que são prejudicados, tanto os que compram como os. que vendem e rece-
bendo a Casa da moeda o tal oiro por pezo de pasta, no avanço do toque e

valor ficará para a fazenda real em cada pasta i5o cruzados livres athe do

pagamento dos officiaes da Casa da moeda e na decadencia em que Senna se

acha actualmente ainda assim se intende que entrará em cada anno na referida
otficina da moeda hum milhão, cuja quantia pôde dar livre para a fazenda real
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i5o mil cruzados, com o que se evitará também os roubos que já se praticão, de
misturarem arêa e latão no ouro que se extrae para fóra.

Tive noticia de que em toda a jurisdicção de Tete havia grande quantidade
de salitre, porem isto não o affirmo, porque não tive tempo para bem o exa-
minar.

Mil bares de fato que actualmente se consomem nos rios dão muita utilidade,
sendo resgatados com oiro, porque os dittos mil bares comprados pelo preço de
fóra que he 270 cruzados, transportados dentro se vende á razão de 480 cruzados

que em mil bares he o seu custo 270 mil cruzados e deixão de lucro 210 mil.
Se o comercio por este modo se fôr augmentando será de grandíssima im-

portancia cuidar em fazer algumas fortificaçoens no Reino de Manica aonde já
a houve e também no lugar chamado as Feiras de Ambarará e no Zumbo, e

que dentro nestas fortalezas hajão povoaçoens nossas e que ali assistão comis-
sarios porque nestes tres lugares se dará consumo a mil bares de fazenda que
produzirão hum milhão de pardáos e considerado o preço da compra se lucrarão
36o mil pardáos.

O porto de Sofalla deve seguir a mesma natureza dos rios de Senna ou

para se vedar ou para se arrendar, porque he porto aquelle por onde se podem
introduzir fazendas nos mesmos rios.

Para que o comercio se possa freqüentar he precizo que haja abundancia de
embarcaçoens; em Quilimane ha madeiras para se fabricarem todas as que se

quizerem fazer, e para que se saibão construir será necessário que se mande hum
constructor e que ao General vá ordem para que conserve sempre certo numero
de escravos naquelle serviço, para que aprendão a fazello e mandando se mestres
de outros officios se fação aprender também aos cafres, assim como aqui no
Brazil fazem os Senhores de Engenhos em todos os officios que se necessita nos
mesmos Engenhos.

Com grande sentimento meu sei, que a Elrey meu Senhor lhe não podem hir
boas noticias do soccorro que mandei para Mossambique e devo dizer a V. Ex

que para a conquista de Senna nenhumas tropas são tão próprias como as com-

panhias de Sipaes, porque são as que mais facilmente penetrão os mattos; no
transporte deltas considero alguma dificuldade, porque sipaes moiros não con-
vem pelo cuidado que tem em fazer propagar a sua maldita seita, as dos

gentios que não tem este risco serião muito boas, mas he empreza muito difíi-
cultosa pello horror que elles tem a separarem-se do lugar em que nascerão e
isto me impacientava mais que tudo na índia, porque para fazer os rendimentos
das Praças que ficãô vizinhas a Gôa para onde as guarniçoens vão por fóra da
barra, me era necessário muitas vezes as companhias de sipaes prezas : sem
embargo de tudo isto intendo que aplicando o Vice Rei da índia o cuidado neces-
sario poderá formar algumas companhias de Sipaes canarins e que estas são as

que se poderão mandar para Senna adonde farão muito bom serviço, ainda que
não sejão numerozas, porque os pretos daquellas partes tem bem pouco conhe-
cimento do uzo da polvora e quaesquer tiros de espingarda ou de laitoca os poem
em respeito.

Toda noticia que dou a V. Ex.1 nesta carta intendo que será util ao serviço
de Elrei meu Senhor, para qualquer resolução que for servido tomar...»

1572

Carta do Desembargador Antonio Ferreira Gil (para Diogo de Mendonça

Corte Real), sobre assumptos de interesse particular.
Bahia, 29 de março de 1755.

073

Carta particular de Francisco Xavier da Silva, [para Diogo de Mendonça

Côrte Real) dizendo estar á espera de receber a sua patente e as

instrucções regias para seguir para a sua missão na Costa da Mina.

Bahia, 29 de março de 1735.

1574

Carta do desembargador Antonio Ferreira Gil, (para Diogo de Mendonça

Côrte Real), referindo-se á devassa a que estava procedendo para
descobrimento dos desfalques na Fazenda Real e agradecendo os

louvores que o Rei lhe mandára endereçar pelos seus serviços.

Bahia, 29 de março de 1753. 1575
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Carta do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, remettendo varias informações

sobre os ordenados e emolumentos que vençiam os diversos funcio-

nariosda Provedoria Mor da Fazenda Real.

Bahia, 29 de março de 1755. 1376

«Relação dos ordenados, propinas e emolumentos que consta n'esta Prove-

doria mór levão o Provedor mór, Procurador da Fazenda Real e

Officiaes da dita, cujos ordenados são pagos pela folha geral desta

Capitania e pela consignação ou rendimento do contracto dos Dizi-

mos».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexo ao n. i5y6).

Designação dos funcionários que formavam o quadro da Prove-

doria da Fazenda ; 1 Provedor mór da Fazenda Real — 2 Escrivão

da Fazenda Real— Contador geral 
— Escrivão dos Contos — Escri-

vão dos feitos da Fazenda— Thesoureiro geral—Escrivão do The-

souro — Almoxarife dos Armazéns dos materiaes da Coroa — Escri-

vão deste Almoxarifado— 6 officiaes do Escrivão da Fazenda — Aju-

dante do Thesoureiro — Requerente das causas da Corôa, Fazenda

e Fisco Real — Porteiro da Casa da Fazenda e Contos — Meirinho

das execuções da Fazenda Real ¦— Escrivão da vara d'este Ministro
—Patrão Mór — Almoxarife dos Armazéns dos materiaes do Pre\i-

dio do Morro de S. Paulo — Almoxarife das armas, Casa da polvo-
ra, e munições de guerra 

— Escrivão d'este Almoxarifado — Almo-

xarife dos armazéns da Farinha e mantimentos — Escrivão d'este

Almoxarifado. \brjr]

«Lista dos emolumentos que vence o Provedor mór da Fazenda Real».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexa ao n. i5j6). i5y8

«Lista dos emolumentos que vence o Escrivão da Fazenda Real e se não

acham declarados no Regimento de i5 de Abril de 1709».

Bahia, 22 de março de 1755.

(Annexa ao n. 15j6). 1579

«Propinas de cera e de luto que vence o Contador geral pelas festividades

religiosas e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

(.Annexa ao n. i5j6). i58o

«Propinas de cera e de luto que vence o Escrivão dos Contos pelas festivi-

dades religiosas e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

: [Annexa ao n. i5y6). 1581

«Propinas de cera e de luto que vence o Escrivão dos Feitos da Fazenda

pelas festividades religiosas e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexo ao n i5j6). i582

«Lista das.propinas que vence o Thesoureiro Geral d'este Estado, por rate-

, ação dos contractos dos subsídios dos vinhos, agoas ardentes do
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Reino, azeites doces e sahidas dos escravos e das propinas de cera e

de luto pelas festividades religiosas e fallecimento das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexa ao n. i5j6). 1583

Lista das propinas que vence o Escrivão do Thesouro d'este estado, por
rateação dos contratos do Donativo das caixas e rollos de tabaco, da

chancellaria, do subsidio dos vinhos, azeites doces e agoas ardentes

do Reino, dízimos do tabaco e das propinas de cera e de luto pelas
festividades religiosas e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

íAnnexa ao n. i5j6). 1584
t

Lista das propinas de cera e de luto que vence o Almoxarife dos Armazéns

dos materiaes da Corôa, pelas festividades religiosas e fallecimentos

das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

(.Annexa ao n. i5y6). 1585

Lista das propinas de cera e de luto que vence o Escrivão dos Armazéns e

Almoxarifado dos materiaes da Corôa, pelas festividades religiosas

e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexa ao n i5j6). 1586

Lista das propinas que vencem os officiaes do Escrivão da Fazenda Real

nos diversos contratos e das propinas de cera e de luto, pelas festi-

vidades religiosas e fallecimento das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

(Annexa ao n. i5j6) 087

Lista das propinas de cera e de luto que vence o Ajudante do Thesou-

reiro geral pelas festividades religiosas e fallecimentos das pessoas
reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexa ao 11. 1576). 1588

Lista das propinas de cera edeluto que vence o Requerente das Causas da

Corôa, Fazenda e Fisco Real nos diversos contratos e das propinas
de cera e de luto pelas festividades religiosas e fallecimentos das

pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

{Annexa ao n. i5j6) 1589

Lista das propinas de cera e de luto que vence o Porteiro e Guarda livros

da Casa da Fazenda, Contos e Thesouro, pelas festividades religiosas

e fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

íAnnexa ao n. i5y6). 1590

Lista das propinas que vence o Meirinho das execuções da Fazenda Real

pelas festividades religiosas e casamentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

[Annexa ao n. i5j6). 1591
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«Lista das propinas de cera e de luto que vence o Escrivão da vara do Mei-

frinho das execuções da Fazenda Real pelas festividades religiosas e

. fallecimentos das pessoas reaes».

Bahia, 22 de março de 1755.

(Annexa ao n. i5j6). 1592

Carta de João de Mello para Diogo de Mendonça Côrte Real, na qual se

refere á sua viagem até a Bahia, dando diversas noticias sobre vários

navios, sobre os Marquezesde Tavora, doença do Coronel Lourenço

Monteiro, etc.

Bahia 3o de março de 1755. 15g3

Representação de Sebastião Gago da Camara, vogai da Mesa da Inspeçção

dos Tabacos e Assucares, mostrandoa conveniência de ser permittida
a reeleição dos vogaes d'essa Mesa, pois que só a pratica podia habi-

lital-os a bem desempenharem as suas funcções.

Bahia, 3o de março de 1755. 094

Carta do Inspector Geral Wencesláo Pereira da Silva, para Sebastião Gago

da Camara, ácerca da sua eleição para vogai da Mesa da Inspec-

cão.

Bahia, 10 de junho de 1754.

(Annexa ao n. iSq4). 1595

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, na qual se refere ao seu regresso

ao Reino, a chegada á Bahia dos marquezes de Tavora e do Briga-

deiro Columbano Pinto da Silva, etc.

Bahia, 3o de março de 1755. 1596

Carta do Provedor Môr da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, referindo-se especialmente aos

ordenados e emolumentos dos empregados da Fazenda Real e quei-
xando-se do pouco que recebia.

Bahia, 3o de março de 1755. 097

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, infor-

mando ácerca do manifesto do ouro, dinheiro e pedras preciosas
embarcadas na Náu N. S,a das Neves e Santa Anna e do producto do

respectivo imposto de 1 0/°.

Bahia, 3o de março de 1755.

Tem annexo um documento. 1598—1599

Officio do Provedor da Casa da Moeda da Bahia, Pedro Fernandes Souto,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca de um exame nos livros

e papeis naquella repartição, a que tinha de proceder o Desembar-

gador Antonio José da Fonseca Lemos.

Bahia, s. d. (abril de 1755). 1600

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

do pagamento dos ordenados e outras despezas da Casa da Inspeçção

dos Tabacos e Assucares.

Bahia, 3 de maio de 1755.

Tem annexo um documento. ia e 2a vias. 1601 —1604
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Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da exportação de cavallos para o Reino de Angola.

Bahia, 4 de maio de 1755.

Tem annexo um documento. 1* e 2* vias. i6o5—1608

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

do Convento Ursulino do Coração de Jesus e N. Sa. da Soledade.

Bahia» 11 de maio de 1755. i3 e 2* vias. 1609—1610

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real,

ácerca da autorisação que havia sido concedida a Fr. Bonifácio de

Santissima Trindade, Religioso menor da Regular observancia, para
ir ao Brasil visitar seuspaes e alli aggregar-se a algum Convento.

Bahia, 14 de maio de 1755. 1611

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre

o Recolhimento, de que era Directora D. Isabel Maria, filha do mestre

de Campo João Silva Guimarães.

Bahia, 14 de maio de 1755. 1612

Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real ácerca

do provimento do logar de Chantre da Sé e dos embargos apresen-

tados pelo Conego Miguel Honorato Giraldes.

Bahia, 18 de maio de 1755. 1613

Informação secreta do Arcebispo da Bahia, sobre o Padre Antonio da Silva

Porto.

Bahia, 18 de maio de 1755. 1614

Relatorio do Desembargador Antonio José da Fonseca Lemos, sobre a

syndicancia que procedera para averiguar as irregularidades e con-

trabandos que havia no commercio da Costa da Mina, indicando os

meios de os evitar.

Bahia, 25 de maio de 1755.

«...O meio mais adequado para evitar os ditos prejuizos e dezordens será
a liberdade deste comercio para todos,os que o quizerem fazer e mandar embar-
caçoens ao dito resgate, abolindo-se não só a methodo das esquadras, mas
ainda o do numero dos navios, porque supposto seja muito antigo o das 24 em-
barcaçoens daquelle comercio com prohibição de outras; os fundamentos, que
para isso houve e constão das ordens, porque assim se determinou, de que vão
as copias juntas, consistião em que coma total liberdade deste comercio se pode-
ria pellos portos da Costa da Mina transportar muito tabaco para os Reinos
estrangeiros da Europa em prejuízo do contracto geral do Reino e que para o
fornecimento deste faltaria o tabaco necessário, entendendo-se, que a porção do
dito genero, que em aquellas ordens se taxou e só se permittia hirem as 24
embarcaçoens, era o que bastava para prover de escravos o Estado, que nesse

tempo só necessitava aelles para o serviço particular dos seus moradores e para
as fabricas de Engenhos e lavouras que so havia por não estarem ainda descu-
bertas as minas; mas ao presente, em que ha notoria necessidade de mais escravos

para o serviço das minas e por virtude do dito Regimento da Alfandega do ta-
baco se prohibe o transporte para o Reino do de terceira qualidade, por cuja
causa fica muito sem outra sahida que a da Costa da Mina, cessão totalmente
aquelles fundamentos e não menos o do transporte para os Reinos estrangeiros

que he impraticável depois que o Conde de Sabugosa, sendo Vice Rei deste
Estado, para occorrer aquelle prejuízo, prohibio por ordem de 9 de outubro de

172D, de que vai a copia junta, o levarem-se para os ditos portos da Costa rolos

de tabaco de mais de 2 arrobas e meia cada hum e assim se tem observado
athe o prezente, porque no pequeno corpo d'aquelles rolos não pode o tabaco

conservar muito tempo a sua substancia e bondade e com pouca demora, que
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tenha nos ditos portos da Costa se seca e fica reduzido a palha, o que não suce-
dia nos rolos grandes, que hiáo antes da dita prohibição. Além de que antes do
methodo das esquadras não se observava com tanto rigor a prohibição de mais
navios alem dos do numero e os Vice-Reis com facilidade concediáo licenças

para navios dispersos a muitos senhorios, que lh'as pedião, pello que e pella
liberdade da sahida, que tinhão os navios do numero, não era praticavel o refe-
rido monopolio e hião desta Cidade em cada anno mais de doze navios e por isso
traziáo escravos de todas as qualidades e se podião os lavradores e senhores de
engenho aproveitar dos mais inferiores, que compravãocom maior commodidade
e erão os que bastavão para aquelles serviços, o que ao prezente não podem
fazer, porque os ditos senhorios pella melhor reputação do tabaco nos poucos
navios que elles unicamente mandão aos ditos portos, fazem nelles as carre-

gaçoens dos escravos escolhidos e melhores com intuito do maior lucro na
venda delles aos mineiros pellos altos preços, a que os lavradores e senhores de
engenho não podem chegar, nem os dito senhorios lhes querem vender, por
reservarem todo o lote delles para os mineiros, como he notorio; e com a dita
liberdade do comercio virão escravos de todas qualidades e em mais abundancia
e por preços mais moderados, terá maior sahida o tabaco e se não perderá muito
como agora sucede e se animarão mais os lavradores áquella cultura eos senho-
res de engenho á das suas fabricas, que he impossível conservem, se durar o

presente sistema deste comercio e finalmente terá á fazenda Real maior utilidade
nos direitos daquelles generos, em que tem havido considerável perda depois do
dito methodo...»

1615

Carta regia ordenando ao Desembargador Antonio José da Fonseca Lemos,

que proçedesse ás investigações necessarias para se informar dos

descaminhos e contrabando que se praticavam no commercio da

Costa da Mina.

Salvaterra dos Magos, 16 de fevereiro de 1754.

Original. [Annexa ao n. i6i5). 1616

Auto da investigação testemunhai a que procedeu o Desembargador Anto-

nio Jose' da Fonseca Lemos, em cumprimento do que lhe fôra orde-

nado pela carta regia antecedente.

Bahia, 20 de março de 1755.

(Annexo ao n. i6i5). 1617

Carta regia dirigida ao Governador e Capitão General do Estado do Brasil

sobre a exportação de tabaco para a Costa da Mina.

Lisboa, 12 de março de 1698.

Certidão. (Annexa ao n. 1615). 1618

Carta regia dirigida ao Governador e Capitão General do Brasil, determi-

nando que só podesse embarcar para a Costa da Mina e Rio de

Janeiro a quantidade de tabaco que se achava superiormente auto-

risada

Lisboa, 8 de janeiro de 1695.

Certidão. (Annexa ao n. i6i5). 1619

Carta regia dirigida a D. João de Lencastre, Governador e Capitão General

do Estado do Brasil, sobre a arrecadação do tabaco.

Lisboa, 20 de janeiro de 1700.

Certidão. (Annexa ao n. 1615) 1620

Carta regia dirigida a D. João de Lencastre, Governador do Estado do

Brasil sobre á exportação do tabaco para a Costa da Mina.

Lisboa, 20 de janeiro de 1701.

Certidão. iAnnexa ao n i6i5'. 1621



113

Alvará regio dirigido ao Superintendente do Tabaco da Capitania da Bahia,

Alexandre Botelho de Moraes, determinando a livre exportação do

tabaco de intima qualidade.
Lisboa, i de abril de 1712.

Certidão. (Annexo ao n. 1615). 1622

Portaria do Vice Rei do Brasil, Vasco Fernandes César de Menezes,

determinando que os rolos de tabaco que se exportassem para
a Costa da Mina, não tivessem de peso, mais de 2 duas arrobas e

meia.

Bahia, 9 de outubro de 1725.

Certidão. (Annexa ao n. i6i5). 1623

Officio da Mesa da Inspecção da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, sobre uns incidentes que se haviam dado com a partida de

alguns navios da frota.

Bahia, 26 de maio de 1755.

/a. e 2a. vias. A primeira via tem annexos g documentos e entre

elles as copias de correspondência trocada entre o Governo interino,

a Mesa da Inspecção e o Commandante da Frota, João de Mello.

O officio é assignado por João Bernardo Gonzaga, Guilherme

de Oliveira e Silva, e Caetano Camello Pessoa. 1624—1633

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, in-

formando ácerca de um requerimento de Pedro Francisco Lima,

Thesoureiro Geral do Estado do Brasil, sobre liquidação de con-

tas.

Bahia, 3 de junho de 1755.

Tem annexos 7 documentos. /a e 2a vias. 1634—1649

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre a

ajuda de custo annual que fôra concedida ao Chanceller da Relação,

Manuel Antonio da Cunha Sottomaior.

Bahia, 3 de junho de 1755. iae2avias. i65o—1651

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da prisão de vários individuos accusados do crime de moeda falsa,

na comarca de Jacobina.

Bahia, 5 de junho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. /a e 2a vias. i652—1659

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, partici-

pando que tinham sido dadas as necessarias ordens para o forneci-

mento dos contingentes militares que o Intendente Geral do Ouro

requisitasse para auxiliar os serviços da Intendencia.

Bahia, 5 de junho de ij55. ia e 2" vias. 1660—1661

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, infor-

mando sobre a situação em que se encontrava o arcediago Manuel

Gonçalves Sotto.

Bahia, 5 de junho de 1755. /a e 2a vias. 1662—1663

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da suspensão de vencimento do Tenente da Companhia do Sargento

A. B. l5

\
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mór do Regimento novo da guarnição da Bahia, João dos Santos

Ala, durante o tempo em que estivesse ausente no Reino.

Bahia, iode junho de 1755. /a e 2a vias. 1664—1665

Officio do Governo interino participando ter transmittido ao Ouvidor de

Piauhy as ordens regias que mandavam suspender a demarcação que
se estava fazendo nas terras de sesmarias pertencentes aos herdeiros

Garcia dAvila e Domingos Affonso Certão.

Bahia, 10 de junho de 1755- ia e 2a vias. 1666—1667

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre

as ordens transmittidas ao Commissario da Frota.

Bahia, 10 de junho de 1755. /a e 2a vias. 1668—1669

Officio do Governo interino sobre a prisão de vários frades.

Bahia, 12 de junho de 1755. ia e 2a vias. (Sem importancia).

1670—1671

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Còrte Rea), remet-

tendo-lhe vários attestados relativos ao Padre dr. Joaquim Marques

de Oliveira, Vigário de Santo Antonio de Villa Nova Real d'Elrei.

Bahia, 14 de junho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. 1672—1675

Officio do Governo interino participando ter transmittido ao Mestre de

Campo Pedro Leolino Mariz, commandante das Minas do Aras-

suahy, as ordens regias sobre a exploração do salitre.

Bahia, 19 de junho de 1755. ja e 2a vias. 1676—1677

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, partici-

pando ter chegado a Nau da índia iV.a S a da Conceição, comman-

dada pelo Capitão de mar e guerra Antonio Carlos Furtado de Men-

donça e informando ácerca dos reparos de que precisava.
Bahia, 19 dejunho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. /a e 2a vias. 1678—1685

Officio do Governo interino informando ácerca de um requerimento do

Capitão e Officiaes da Náu N. S.a da Caridade e S. Francisco de

Paula, pedindo para embarcarem na Náo da índia N. S.a da Con-

ceiçáo, commandada pelo Capitão de Mar e guerra Antonio Carlos

Furtado de Mendonça.

Bahia, 20 de junho de 1755.

Tem annexos 4 documentos. /a e 2a vias. 1686—1695

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Còrte Real, infor-

mando ácerca das experiencias que se tinham feito na cultura do

linho e plantação de amoreira.

Bahia, 20 dejunho de 1755.

Tem annexa a informação de Domingos Pinheiro Requião,

testamenteiro do Coronel Lourenço Monteiro. /a e 2a vias.

«... Sendo chamado a esta Secretaria Manuel Alvares de Moraes, para me
informar da producção que tivera a sementeira do linho canimo, disse que com
effeito o cemeára náo só em terras do districto desta Cidade, mas fóra delia;

porem que não produzira cousa alguma e que pela experiencia que tinha de
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semelh.an.te cementeira, intendia, não nasceria por ser a semente velha e que
tomaria por sua conta para cemear com muito cuy.dado, quando d'esse Reyno
viesse outra qme fosse nova, em alguma vazilha de vidro bem tapada para livrar
<ia corrupção.

E no que respeita a amoreyras, que vierão d'esse Reyno e se transplantarão
na rossa do Coronel Lourenço táonteyro, pegarão todas mas de sorte não engros-
sarão, que me diz o dito Manuel Alvares, que as foi vêr, que o tronco não passa
da grossura de huma vide de parreyra sem crescimento, antes se tem alastrado
pella terra, por cuja cauza tem seccado a maior parte dellas e as que perjna-
nessem se achão com a folha tão aspera que quasi não tem semelhança com a
das amoreiras...» (Doe. n.° 1966).

«Como testamenteiro que sou do Coronel Lourenço Monteyro estou entregue
de todos os seus bens e entre elles de huma rossa em que se acham plantadas
as amoreyras que vierão de Portugal, as quaes se achão no estado seguinte.
Seis pés estam plantados á beyra de hum riacho em logar sualhoso sem sombra
ou couza que lhe faça mal e coatro pés estam plantados em terra alta e enxutta
porém humas e outras se acham tão mal medradas que paresse seccaráo todas,
como já tem feito a mayor parte dellas, porquanto as que existem não tem
feito roda nem cresem para cima, antes estão alastradas na terra e com a folha
tão aspera que não tem semelhança de amoreyras, o que se presume ser por
cauza do clima, por ser o desta terra muito frio e os ares muito quentes...» (Doe.
n. 1697).

1696—11699

Officio do Governo interino participando ter chegado do Reino, a bordo

do navio Santo Antonio e Santa Quiteria do Capitão Antonio Corrêa

d'Qliveira, o Padre Fr. Bonifácio da Santíssima Trindade, com au-
thorisação para se incorporar nas Províncias de Santo Antonio do

Brasil ou da Conceição do Rio de Janeiro.

Bahia, 20 de junho de 1755. /a e 2a vias. 1700—1701

Officio 4o Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real infor-

mando ácerca dos vencimentos do Secretario e Officiaes da Secre-
taria do Governo.

Bahia, 20 de junho de 1755.

Temannexos 8 documentos. 1702—1710

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,
sobre a Náo N.a S.a da Conceição, commandada pelo Capitão Anto-
nio Carlos Furtado de Mendonça.

Bahia, 24 de junho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. /a e 2a vias. 1711 —1718

Informação do Arcebispo da Bahia, D. José de Mattos Botelho, ácerca de
uma representação de Fr. Francisco de S. José e Sousa., Prior do

Convento de N.a S.a do Monte do .Carmo, contra os Provinciaes Fr.
João de São Bento e Fr. Antonio de Santa Eufrazia, accusando-os

de varias irregularidades.

Bahia, 25 de junho de 1755.

«... Mas não ha duvida que os Religiosos deste Convento e de toda a Pro-
vincia vivem mais larga e licenciosamente, do que lhes permittem os seos Insti-
tutos, mas^ também a não tenho, em que o Padre Prior Capitulante Fr. Francisco
de S. José e Sousa nesta conta que deo a V. M., procedeo não só levado, mas
cego da paixão, pois todo o zelo que a si abroga em fazella consistio em falta
r.era-lhe os vogaes em termos, que quando se suppunha sairia Provincial, se vio
sem votos para o ser...

Devem-se mais atalhar os excessivos gastos, que fazem os Conventos e
suas fazendas os Provinciaes e Visitadores nas visitas, que são obrigados a fazer-
lhes, evitando-se a demaziada pompa e ostentação nas .conduções, abolindo-se
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o abominavel abuso e pratica escandaloza de lhes prestarem os conventos e
fazendas visitadas não só o viatico em dinheyro, que lhes he necessário para
passarem ao immediato Convento e juntamente o mantimento, cavallos, e
escravos, que com excesso lhes dão com notorio prejuízo dos ditos Conventos e
fazendas delle...»

!7r9

Autos de investigação testemunhai que o Arcebispo da Bahia mandou fa-

zer sobre os factos arguidos na representação de Fr. Francisco de S.

José e Souza, a que se refere o documento antecedente.

Bahia, 22 de abril de 1755.

ÍAnnexos ao 11. i-ig.) 1720

Informação do Desembargador Sebastião Francisco Manuel, ácerca dos

bons serviços do Bacharel Paschoal de Abranches Madeira, presta-
dos no desempenho do seu cargo de Juiz de Fora da Cachoeira.

Bahia, 26 de junho de 1755. 1721

«Autos de residencia que tomou o dr. Desembargador Sebastião Francisco

Manuel ao Bacharel formado Paschoal de Abranches Madeira, Juiz

de fora e orfaons da Villa da Cachoeira, do tempo que servio o dito

cargo.»

Villa de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, 3i

de abril de 1 755.

ÍAnnexos ao n. ij2i.) 1722

Informação do Desembargador Sebastião Francisco Manuel, sobre certos

factos de que era accusado o Juiz de Fora da Cachoeira Paschoal de

Abranches Madeira.

Bahia, 27 de junho de 1755. 1723

«Autos da devassa a que procedeu o Desembargador Sebastião Francisco

Manuel, para averiguação da veracidade de certos factos irregulares

de que era accusado o Juiz de Fora da Cachoeira, Paschoal de Abran-

ches Madeira.»

Bahia, 24 de abril de 1755.

(Annexos ao n. 1723.) 1724

Officio do Desembargador Antonio José da Fonseca Lemos, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, sobre a cobrança do donativo para os casa-

mentos reaes.

Bahia, 27 de junho de 1755.

Tem annexos 9 documentos. 1723-1734

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, participando que o Marquez

de Tavora havia embarcado de noite e ás esoondidas, por causa de

um desaguisado que tivera com o governo interino.

Bahia, 9 de julho de 1755. 1735

Officio do Marquez de Tavora, ex-Vice-Rei da índia, dirigida ao governo
interino da Bahia, queixando-se de uma falta de consideração que
haviam commettido para com elle.

Bahia, 8 de julho de 1755.

Copia. {Annexo ao n. iy36
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Okficio do Governo interino, para o Marquez de Tavora, em resposta ao

officio antecedente.

Bahia, 9 de julho de 1755. 1737

Copia. (Annexo ao n. ij35.)

Officio de Marco Antonio de Azevedo Coutinho, para o Conde das Gal-

vêas, communicando que Elrei lhe recommendava a obrigação que
tinham todos os Capitães das Nãos da índia de obedecerem ás or-

dens e signaes do commandante da fragata de guerra que os com-

boiasse.

Lisboa, 22 de julho de 1747.

Copia. [Annexo ao n. ij35.) 1738

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Corte Real, infor-

mando ácerca de uma representação do Sargento Mór Ignacio Pe-

reira de Brito, pedindo para ser provido no posto de Capitão mór e

na vaga que se dera por fallecimento de Sebastião Rodrigues Braga.

Bahia, 2 de julho de 1755.

Tem annexos 11 documentos.

«Para poder informar a representação incluza que a S. M. fez o Sargento
mór da Conquista do gentio barbaro Ignacio Pereira de Brito, ordeney ao pro-
vedor mór da Fazenda Real e ao Juiz de Fóra da Cachoeyra me informasse sobre
o deduzido nella e vendo a resposta do dito Provedor, que ponho na presença
de V. Ex., consta que o supplicante serve o referido posto desde 18 de agosto de
1738 até o prezente; e que por não satisfazer então algumas obrigaçoens do seu
cargo fôra mandado advertir e por falecimento de Sebastião Rodrigues Braga,
Capitão mór da dita conquista fôra provido neste posto José de Sou^a de Me-
ne^es pelo Conde de Athouguia, Vice Rey que foi deste Estado

Mostra-se da informação junta do Juiz de Fóra e do summario de testemu-
nhas, que o supplica (sic) sargento mór he diligente em executar as ordens dos
seus superiores, que tem feito muytas entradas pelos mattos e certoens, aonde
habitão os gentios com evidente risco da sua vida; que del!e senão queixão os
soldados e vive somente de seos soldos por não ter outra agencia.

No que respeita ao Capitão mór actual José de Souza ae Meneses, depõem

que era notorio fóra provido naquelle posto sendo soldado desta praça, aonde
era publico padecera alguns lúcidos intervallos e que depois de estar servindo o
mesmo emprego, sendo mandado pelo Conde cie Athouguia fazer huma en-
trada ao Gentio, indo para eüa, voltara do caminho louco verdadeyro ou fin-

gido, como suppunhão muytos, por se livrar de ir á Conquista...» (Doe. n. ij3g).

1739—1760

Officio do Governo interino, para Diogo de Mendonça Côrte Real, remet-

tendo uma lettra para pagamento da despezas feita com as reparações

e preparo da Náu da índia São Francisco Xavier e Todo Bem.

Bahia, 2 de julho de 1755

Tem annexa a lettra. 1a e 2a vias. 1751 —1764

Officio do Desembargador Antonio José da Fonseca Lemos, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, sobre os descaminhos que se praticavam
no commercio da Costa da Mina.

Bahia, 2 de julho de 1755.

Tem annexos 3 documentos e entre elies a informação do

Desembargador João Eliseu de Sousa sobre o commercio da Costa

da Mina.

«Também V. M. me manda que averigue e o informe do modo de se fazer
com mais utilidade publica o commercio da Costa da Mina por ser o mais util

para o Brasil, sem o qual não pode subsistir o Estado. Nesta matéria tenho ouvido
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vários discursos e todos vem a parar que para a utilidade dos vassallos e ainda
de V. M. o meio mais seguro, mais util e mais commodo he pôr V. M. este con-
trato livre para que cada hum que quizer possa mandar para a Costa da Mina a
sua embarcaçam, como e quando quizer e extinguir o numero e tudo o mais athé

qui praticado; porque desta sorte terá V. M. mais direitos e os vassallos mais
utilidades porque havendo muitos que mandem haverá muitos que comprem os
tabacos e vendão os escravos, evitar-se-háo os descaminhos que ha n'esta ma-
teria, chegarão a todos estes interesses, que por agora são particulares dos donos
dos navios do numero e eu acresentaria que isto se fizesse livre porem com
huma cautela que he que todo o navio gue chegasse a hum porto da Costa da
Mina a trocar tabaco por escravos e la achasse já outro navio com o mesmo
negocio, este segundo seria obrigado a trocar pelo mesmo que o primeiro tivesse
ajustado e só lhe ficaria livre o baratear depois que o primeiro sahisse daquelle

porto, para que os Mestres dos navios não fizessem damno huns aos outros com
o interesse de se recolherem primeiro a este porto e poderem vender e reputar
melhor os escravos em damno dos compradores e disto serião obrigados a
fazer termo antes de sahirem sujeitando-se a alguma grave pena, todas as vezes

que contraviessem esta regulação, que se devia mandar executar á risca; e creio

que emquanto V. M. o não fizer assim não ha de nunca evitar as desordens que
dizem succedem ainda entre os mesmos mercadores e isto he o que nesta parte
julgo, segundo o que tenho alcançado, o mais util a V. M. e ao Estado e ao bem
commum...»ffloc.' n.° ij5j).

1755—1758

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

informando ácerca de um requerimento de Thomaz Villa Nova

contra o dr. Antonio da Motta Silva, accusando-o de estar compro-

mettido na venda que se fizera do logar de Guarda Mór do tabaco,

cuja propriedade havia o supplicante adquirido por 3 annos, para
seu filho Francisco Thomaz Villa Nova.

Bahia, 2 de julho de 1755.

Tem annexos 4 documentos e entre elles os autos das investi-

gacões a que se procedera para averiguar os factos referidos.

1739—1763

Recibo de João Marques de Oliveira de uma certa quantia que Plácido Fer-

nandes Maciel lhe pagára por conta de Felippe Marques d'01iveira.

Bahia, 2 de julho de 1735. 1764

Officio do Provedor mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca da forma como o

Desembargador Antonio Ferreira Gil pretendia examinar os livros

da Fazenda, com prejuízo do expediente do serviço.

Bahia 3 de julho de 1755.

Tem annexos 8 documentos. 1765—1773

Officio do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado de Serpa, ácerca da

exportação de madeiras para o Reino e do seu carregamento a bordo

das Náos.

Bahia, 3 de julho de 1755.

Tem annexos 4 documentos 1774—1778

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado de Serpa, informan-

do ácerca da vistoria que se fizera á Náu da índia N.a S.a das

Brotas, de que era commandante o Capitão de mar e guerra Gaspar

Pinheiro da Camara Manuel.

Bahia, 4 de julho de 1755.

Tem annexos 2 documentos. ia e 2a vias. 1779—1784
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Informação da Mesa da Inspecção acerca da classificação dos assucares e

do seu carregamento nos navios da frota.

Babia, 5 de julho de 1755.

E' assignada por Wencesláo Pereira da Silva, Sebastião Gago

da. Camara e Manuel Alvares de. Carvalho. 1785

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, no qual
se refere ao fallecimento do Coronel Governador Lourenço Monteiro,

á partida dos Marquezes de Tavora para o Reino, á falta de chuvas,

á producção do tabaco e do assucar, etc.

Bahia, 5 de julho de 1755.

Tem annexos 7 documentos e entre elles o mappa dos navios da

frota, indicando os nomes dos respectivos capitães, os generos expor-

tados, etc. Ja e 2a vias. A' 2a via falta este mappa.

« Os continuados calores que se tem experimentado n'este clima desde o
anno passado até o prezente pela falta das chuvas, que na estação do inverno
costuma haver, tem produzido variedade de doenças e cauzado muytas mortes
nos moradores desta Capital: no dia 29 de Abril deste anno faleceo o Coronel
Governador Lourenço Monteyro de hnina tal debelidade e continuadas vertigens

que totalmente o fbrão impossibilitando a dar hum só passo: e no acto do seu
funeral se fizerão as demonstrações costumadas...» (Doc.„ n.° 1786).

1786 —1800

Officio do Provedor mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa,

accusando a recepção de materiaes que eram enviados aos armazéns

da Corôa,de Lisboa, e destinados aos concertos dos navios das frotas.

Bahia, 5 de julho de 1755.

Tem annexa a respetiva relação. i§oi —1802

Representação dos vereadores da Camara da Bahia, Rodrigo da Costa de

Almeida e Antonio Gomes Ferrão Castelbranco, protestando contra

o estabelecimento que os Padres da Congregação de S. Filippe Nery

pretendiam fundar na cidade da Bahia.

Bahia, 5 de julho de 1755. (Vide o n. iSzo). i8o3

Officio do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca da nova transferencia da

Casa da fundição de Jacobina para as Minas novas de Arassuahy,

das providencias que adoptara a tal respeito e para evitar os desça-

minhos do ouro, da prisão do provedor da Moeda Francisco Xavier

Vaz Pinto, das minas de ouro de Angola, etc.

Bahia, 5 de julho de 1755.

Tem annexos i5 documentos e entre elles a lista dos funcionários
da Casa da fundição da Jacobina, (indicando os respectivos vencimen-

tos/,a correspondência trocada com Pedro Leolino Mari~, por causa

da transferencia e nomeação do pessoal para a nova Casa de Aras-

suahy ,etc.

Em observancia da resolução de S. M. que se me participou por provisão
do Conselho Ultramarino, expedida a i5 de fevereiro do presente anno, mandei
logo prevenir os preparos necessários para a Casa de fundição transferida da
Jacobina para as Minas novas do Arassuahy, aonde existe ainda a antiga casa

que laborava antes do sistema da capitação, com que ticou supprimida... Para
evitar mayor despeza á Real Fazenda, me parece o necessário a providencia de
coartar a que se havia de fazer naquella casa com os sallarios dos officiaes delia,
se fossem de novo procurados e providos em qualidade e numero que prescreve
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a lei e novo regimento das Intendencias, sendo aquellas minas de tão pouca con-
sideração e deminuto rendimento, differentedo das geraes, que quazi todo se gas-
taria no pagamento de tantos officiaes e dos preparos para o ensayo, levados de
tão longe como da Bahia por terra á Villa do Arassuahy, que fica quasi na
mesma altura e em pouca distancia das Minas do Serro do Frio... Dos officiaes
mechanicos dispuz que só houvesse hum fundidor escolhido e pratico não só no
seu ministério, senão também inteligente do verdadeiro conhecimento da quali-
dade, pezo e toque do ouro, dando-llie também hum Ajudante da mesma cathe-

goria e finalmente hum porteiro e guarda livros o qual serveria também de aju-
dar a marcar as barras, e que para a assistência da Casa haveria mais dez
moedeiros e huma guarda de soldados Dragoens, que ali havia, e fazia a mesma
assistência quando antigamente laborava... Só podia haver algum escrupulo a
respeito do ensayador que parecia preciso para o conhecimento da qualidade
do ouro, mas facilmente me livrou deste embaraço o lembrar-me estar certifi-
cado agora que quando antiguamente laborava aquella casa, nunca riella houvera
ensayador, nem se carecia de ensayo, porque a experiencia tinha mostrado, que
todo o ouro que se extrahia daquelle continente mineral, era o mais puro e da
mais subida qulidade, que sempre tocava como ainda hoje toca de 23 quilates
para sima, o que facilmente conhecia depois de fundido e reduzido a barra

qualquer pessoa intelligente e pratica no officio de ourives, que na pedra do
toque observa e costuma assegurar a qualidade e verdadeira certeza do metal
em que trata. Devo porém a este respeito trazer também á memória o que não
ha muito tempo succedeo, quando se estabeleceo a Casa da fundição da Jacobina.

Dizia eu então que se escuzava ensayador porque nunca ali o houvera no
tempo antigo pela mesma razão de se ter experimentado que todo o ouro
daquellas minas, assim como o das novas do Arassuahy era perfetissimo e
tocava de 23 quilates alguns grãos para sima, e ponderava que a officina do
ensayo havia de fazer num grande dispendio desnecessário, mas emfim se
veyo a seguir o contrario parecer e foi nomeado pelo Governo Geral para ensaya-
dor hum João Corrêa da Silva, que nunca fora ourives do ouro, nem tinha mais

pratica que a de haver assistido e ter visto ensayarouro na Casa da moeda desta
Cidade, aonde seu Pay se exercitara e fôra bom ensayador... (Doe. n. 1804/.

«Manda Elrey Nosso Senhor, que todo o ouro extrahido das Minas da
Jacobina, e Rio das Contas venha em borrachas com cartas de guia para a Casa
da Moeda da Cidade da Bahia, e nella se quinte e reduza a dinheiro aprezentan-
do-se primeiro o viandante ou despachante perante o Juiz ordinário da terra e villa
respectiva e dando ali huma fiança edonea a trazer e metter na dita Caza da
Moeda, a quantia afiançada e mencionada na mesma caita de guia dentro do termo

prefixo e determinado nella e levar disso certidão authentica para desobrigar a

prestada fiança. Com declaração porem e obrigação precisa, que o proprio despa-
chante ou quem por elle conduzir o ouro, tanto que chegar a Cidade da Bahia
hirá logo manifestallo na Intendencia geral para se ver e examinar judicialmente
com toda a exacção, se ha dolo, fraude ou engano na partida declarada na guia
com que vier legitimada se descobre falsidade nesta, a qual sem falta alguma
hirá numerada e a borracha fechada, lacrada e sigilada por fóra e com o pro-
prio numero correspondente ao da mesma guia, para se justificar a identidade,
como se pratica por solemnidade precisa na fôrma de passar as guias nas barras
de ouro... (Edital de 2 de junho de ij55. Doe. n.° isoy).

a. Snr. Desembargador Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva. — A
instancia dos officiaes que servirão nesta Intendencia não posso_ excuzar-me de
representar a V. M. a esperança em que estão de que a sua benignidade e rectidão

praticará com elles o mesmo que se praticou com os da antiga Casa da fundição

qnando se extinguio, occupando-os na Intendencia da capitação assim que se
estabeleceo e agora que S. M. manda restabelecer esta, espera o Coronel João
Soares Dantas, do qual fiz menção na carta de officio que V. M. §e digne admitilo.

O Sargento mór FrancUco Jorge dos Santos, que servio de Fiscal desta

Intendencia, tem bem fundadas as esperanças de ser preferido pelo merecimento
de 14 annos de serviço sem a minima nota, com muita honra, limpeza de mãos
e boa acceitação de todos: trabalhando continuamente mais que os outros com-

panheiros, sem interpolação de tempo por passarem pela sua mão e corre-
rem pela sua direcção (por ser nisto mais perito) todos as contas e espirada a

capitação e com ella o seu ordenado, nem por isso deixou de continuar com o

mesmo zelo thé este mez de Junho do presente anno, em que se puderão fechar

as contas, servindo todo este tempo também de Fiscal nesta Provedoria, aonde
se apresenta o ouro, que vay com carta de guia, que também assigna, para Casa
da fundição da Jacobina, sem ter recebido prêmio algum, nem nunca ajuda de

custo por se não requer (sic) nesta Intendencia. O Dr. Ouvidor Geral desta comarca

que vio e examinou cxactamente as nossas contas informará cabalmente do seu

procedimento.
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Da mesma maneyra continuou thé o fim das contas no trabalho de Thesou-
reiro o Sargento mór Custodio da Rocha Coelho, arrecadando o que arrastada-
mente forão pagando os habitadores destas minas no calamitoso tempo destes
últimos annos de continuada seca, que por peccado ainda dura ameaçando a ul-
tima desolação, se a Mizericordia de Deus não acodir, he casado, de regular'pro-
cedimento abastado de bens, geralmente bem visto e sem duvida terá as melhores
fianças para o abono.

Agora devo por parte do serviço de Elrey e por todos os motivos de justiça e
de consciência representar a V. M. que Pedro Paulino de Oliveira, serve a S. M.
ha 14 annos completos no officio de Escrivão da Fazenda Real e da Commandancia
sem ordenado algum e o tenho conservado emtam cançado trabalho com a espe-
rança da Real piedade, tain pobremente vive, por ser limpo de mãos, e ainda
curto no pedir aos pobres o que lhe toca, que eu podendo hoje menos, tenho
applicado todas as minhas assignaturas a huma minha afilhada irman dos muitos

que o dito tem. Sem duvida não poderia subsistir se não tivesse comprado
o officio de tabaliáo, que está a espirar, em que tem procedido, como em tudo
o mais, com toda a satisfação e foy o único em quem o Dr Ouvidor não achou
culpa, nem motivo de reprehenção e o distinguio dos mais encarregando-lhe o
o officio de Escrivão da Ouvidoria na sua vacante, mas se agora V. M. se não
dignar pôr nelle os olhos da sua piedade, provendo-o em alguma das escriva-
ninhas, nem elle poderá mais subsistir, nem eu poderei com as pençoens desta
Comandancia, porque não obstante parecer pequeno o governo delia, por falta
de meyos e outros motivos tem hum continuo trabalho; de mais do que he este
homem dotado de raras habilidades e faz quanto quer pela agilidade natural
e experiencia, que adquirio em Lisboa donde he natural.

Todo o referido he sem a minima paixão e ditado somente por impulso da
minha obrigação e do respeito ao Real serviço. V. M. mandará o que fôr servido.

Por cumprir com todos,'não devo excluir desta lembrança João Barbosa
da Costa, que ha mais de 8 annos serve de Thesoureiro-da Fazenda Real, por
impedimento do actual, tombem sem ordenado algum com todo o zelo, limpeza
de mãos e fidelidade e com o trabalho que V. M." supporá ter quem lida com
soldados, mayormente quando o cofre está pobre... (a) Pedro Leolino Mari%.

(Doe. n\ 1S1 3).

1804—181g

Officio de Rodrigo da Costa de Almeida, para o Chanceller da Relação

da Bahia, acerca de um requerimento de Thomaz de Villa Nova,

commissario da Náu de guerra N.ã S.ã das Necessidades.

Bahia, 5 de julho de 1755.

Tem arinexos 14 documentos. 1820—1834

Carta do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa, para
Diogo de Medonça Côrte Real sobre a remessa de madeiras para o

Reino.

Bahia, 6 de julho de 1755.

Tem annexa uma relação dos navios que conduziam as madeiras

indicando as quantidades e os nomes dos Capitães, z8 e 2a vias.

1835—1838

Carta do Coronel honorário Jeronymo Velho de Araújo, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, pedindo para ser nomeado efíectivo na vaga

do íallecido Coronel Lourenço Monteiro.

Bahia, 6 de julho de 1755. 1839

Carta do Desembargador Luiz Rebello Quintella, para Diogo de Mendonça

Córte Real, allegando os seus serviços e pedindo que em recompensa

lhe fosse dado um logar na Casa da Supplicação.

Bahia, 6 de julho de 1735. 1840
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doenças que trazem e de que vem ordinariamente os escravos tocados e se se não

puzer remedio a estas desordens acabarão as ditas Ilhas e a navegação da Costa
e se experimentará a total ruina do Brazil por falta dos escravos para a cultura
das terras, que será impossível havellos...»

l845

Carta do Desembargador Cyriaco Antonio de Moura, para Sebastião José de

Carvalho e Mello, participando-lhe que tendo adoecido logo depois

de sua chegada á Bahia, em 7 de abril, não poderá ainda proceder á

syndicancia do Ouvidor da Bahia Henrique Corrêa Lobato.

Bahia, 6 de julho de 1755. 1846

Informação do Juiz de Fora da Bahia Jorge Luiz Pereira, dirigida a Elrei

D. José, ácerca dos vencimentos que percebiam os officiaes do Ju:zo

de Fora do Geral.

Bahia, 6 de julho de 1755. 1847

«Extracto dos emolumentos que percebião os Escrivaens e Tabeliaens-,

Distribuidor e Contador e Inqueridores dos Auditorios desta Ci-

dade do Salvador Bahia de Todos os Santos.»

S. d (Annexa ao n. 184-]). 1848

Certidão do numero de escripturas distribuídas pelos quatros Tabelliães

da Bahia, nos annos de 1751 a 1754.

Bahia, 3 de julho de 1755.

(Annexa ao n. 1847). 1849

Carta do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, manifestando-lhe o seu desejo de regressar

ao Reino.

Bahia, 6 de julho de 1755. i85o

Officio do Governador das llhas de S. Thomé e Príncipe, D. José Caetano

Sottomayor, para Diogo de Mendonça Côrte Real, queixando-se de

que as forças militares e sentinellas lhe não prestavam as devidas

continências.

Bahia, 6 de julho de 1755. ia e 2a vias. i85i—i852

Carta particular de D. José Caetano Sottomayor, para Diogo de Mendonça

Côrte Real.

Bahia, 6 de julho de 1755. 1853

Officio do Governador das Ilhas de S. Thomé e Príncipe, D. José Caetano

Sottomayor, ácerca de alguns presos enviados de S. Thomé e que
injustamente se conservavam enclausurados na Cadeia da Bahia,

havia muitos annos.

Bahia, 6 de julho de 1755.

Tem annexa a relação dos presos. Ia e 2a vias. 1854—1857

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomayor,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, referindo-se á sua retirada

para Lisboa, e á boa intelligencia que sempre tivera com o Desem-

bargador João Eliseu de Sousa.

Bahia, 6 de julho de 1755. 1858

*
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Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

participando que partira para o Reino o Desembargador Antonio José

da Fonseca Lemos e fazendo a seu respeito as melhores referencias.

Bahia, 7 de julho de 1755. 1859

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

ácerca da difficuldade que havia no carregamento das madeiras para
o Reino.

Bahia, 7 de julho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. iac2a vias. 1860—1867

Carta do Desembargador Luiz Rebello Quintella, para Sebastião José de

Carvalho, pedindo a sua protecção para .que lhe fosse dada collocação

em Lisboa, em recompensa dos serviços que prestara.
Bahia, 7 de de julho ijbb. 1868

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

ácerca do abastecimento dos navios de guerra e da frota.

Bahia, 7 de julho de 1755.

Tem annexos 4 documentos. ia e 2a vias.

edital. Manuel de Mattos Pegado Serpa, Fidalgo da Casa de S. M. e Cava-
leyro professo na Ordem de Christo, Provedor mór Proprietário da Fazenda Real
deste Estado, Juiz Privativo da arrecadação delia, Vedor Geral da Gente de
Guerra do exercito e Prezidio desta Cidade de Salvador Bahya de todos os
Santos, por S. M. que Deus guarde, etc.

Toda a Pessoa que quizer dar para os mantimentos dos officiaes e mais equi-

pagem das Naus da índia N." S.¦ da Conceição e N.' S.* das Brotas os generos
seguintes, á saber: farinha de guerra, feijão de varias castas, carne de vaca, ga-
linhas, milho, arroz de casca e pilado, doce de varias castas, asucar, alfazema,
algodão, alguidares, almotolias grandes de folha de Flandres, panelas e tigelas,

pano de linno, louça branca, bombasdefolha de tonei, bombas de folha de pipa,
cadeados, achas de lenha, venha á Casa da Fazenda segunda, terça e quarta feira,

que se ham de contar nove, dez e onze do corrente, pellas oyto horas da manhã

para se ajustar o preço dos ditos generos... (Doe. n.° i8ji).

1869—1878

Officio do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, para
Sebastião José de Carvalho e Mello, ácerca da partida dos navios da

frota e sobre os preços de venda dos assucares.

Bahia, 7 de julho de 1755. 1879

Carta do Ouvidor da Comarca de Pernambuco João Bernardo Gonzaga,

para Wencesláo Pereira do Silva, ácerca das novas leis sobre a Mesa

da Inspecção e do carregamento e partida dos navios da frota.

Recife, 18 de abril de 1755.

(.Annexa ao n. i8jg). 1880

Edital da Mesa da Inspecção da Bahia, sobre os preços dos assucares.

Bahia, 14 de abril dè 1755.

(.Annexo ao n. i8]g).

«O Conselheiro Presidente e Deputados da Meza da Inspecção da Cidade da
Bahia, etc.

Fazemos saber aos Senhores de Engenho, Lavradores de açúcar e a todos
os homens de negocio desta praça e mais pessoas a que tocar, que S. M. foy ser-
vido ordenar pelo Alvará regio de 25 de janeiro do prezente anno, que nesta
cidade se observasse exactamente o Regimento da Inspecção, Alvará e Decreto
de 16 e 2j de janeiro de ij5 i, a respeito dos preços que hão de ter os açúcares

«
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neste Estado, comminando penas graves a todos os que transgredirem aquelles

preços, que o mesmo Senhor mandou taxar no dito Regimento; a saber que o

açúcar branco fino da primeira qualidade sem mistura se venda a mil e quatro-
centos a arôba; o branco redondo de que se compõe a segunda qualidade, a mil e

duzentos rs. a arôba e o branco baixo se venderá pela avaliação, que nelle se ha

de fazer porque se não deve sugeitar estreitamente a qualidade de batido, que
no Regimento se manda correr por certo preço de novecentos rs. a arôba. O masca-

vado macho a settecentos rs. a arôba; o mascavado batido ou redondo a quinhentos
rs. a arôba e o mascavado baixo ou broma a quatrocentos rs. a arôba, preços livres

e líquidos para os Lavradores, com a pena de que excedendo se estes preços sem

licença da Meza da Inspecçáo, perderão os trangressores em tres dobros o valor

do açúcar vendido por mayor preço, metade para o denunciante e metade para
as obras publicas deste Estado; ser lhes ha com tudo livre poderem no vender e

ajustar por menos se assim se convierem com os compradores; e para que se

execute irremissivelmente a dita pena contra os transgressores dos preços acima

taxados, como inobedientes ás Reaes Ordens de S. M., por rezolução do dito

Senhor tem o Conselheiro Prezidente da Meza, huma devassa aberta emquanto

neste porto estiver a frota, na qual podem ir depôr todas e quaesquer pessoas,

que souberem ou tiverem noticia, que se alteráo os preços taxados nos dous ge-
neros de açúcar e tabaco, a quem S. M. manda dar palavra de inviolável segredo e

que nunca seos nomes hirão nem serão vistos em autos públicos e o mesmo se

hade practicar com os denunciantes, que por tal cazo quizerem denunciar, sendo

admittidos com todo o segredo; e para que venha a noticia de todos e não possáo
allegar a minima ignorancia contra a execução da referida pena, se mandou

passar e affixar o prezente edital...»

1881

Officio do Governador das Ilhas de S. Thomé e Príncipe, D. José Caetano

Sottomayor, para Diogo de Mendonça Côrte Real, expondo os mo-

tivos que o obrigavam a demorar-se na Bahia e retardar a partida para
o seu Governo e queixando-se do Governo interino embaraçar o car-

regamento de tabaco a alguns navios de S. Thomé e Príncipe, mos-

trando os graves prejuízos que este procedimento causava ao com-

mercio d'aquellas Ilhas.

Bahia, 7 de julho de 1755. 1" e 2a vias. 1,882—1883

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da partida de vários religiosos que mandára recolher ao Reino.

Bahia, 7 de julho de 1755. 1884

Declaração do Capitão da Náu Santa Rosa, Manuel Gomes da Silva, de haver

recebido abordo Fr. João de Santa Maria, Monge de S. Bento, res-

ponsabilisando-se por o entregar em Lisboa ao Secretario de Estado

Diogo de Mendonça Côrte Real.

Bahia, 7 de julho de 1755.

(Annexa ao n. 1884)¦ 1885

Relação dos Religiosos embarcados nos navios da frota, por ordem do

Arcebispo da Bahia.

S. d. (Annexa ao n. 1884).

«...O Padre Fr. João de Santa Maria, ex abbade do Mosteiro de S. Bento

desta Cidade por haver professado ao transitado Fr. Alexandre Chaveto> em

cumprimento de humas lettras de Marcos Antonio Cassones.
D. Antonio Rodrigues da Sylva, religioso que foy de Santa Thereza, o mais

antigo dos tranzitados dos Conventos desta Cidade, para Santo Espirito de França;

não só pello máo exemplo que deu, mas pella sua inquieta vida e menos bom

procedimento não merece ser restituido a esta Cidade.

O Religioso Fr. João de S. Thoma¦(, da ordem de S. João de Deus dessa

Côrte pello que me segurarão também embarcará nesta frota, e não fazendo

assim ficará experimentando prisão, mais rigorosa que a que prezentemente tem.

A causa da sua remessa he por não ter nem haver tido passaporte real e ter

*
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andado alguma cousa inquieto e orgulhoso para fundar hum Hospício ou Con-
vento na Villa da Cachoeira, onde thè aqui tem rezidido, o que me parece escu-
zado. Não tenho contra elle razão de queixa, porque todos me segurão que o
seu procedimento he de bom religioso...

Mais se me ordenava remetesse o Padre Fr. Antonio de Jesus Maria, ex-
Abbade do Mosteiro de N,a S.' da Graça dos Arrabaldes desta Cidade por haver

professado a Fr. Francisco Felix de Santa There^a e noviciado a Fr. José dos
Paços e a Fr. Caetano Gomes, todos professos em N.a S.» do Monte do Carmo
desta Cidade, e a Fr. Antonio dos Reis, Religioso de Santa Thereza e rezidente

que era no Convento desta Cidade, em virtude de humas letras de Marco Anto-

nio Cassones, para tranzitarem para a Religião de S. Bento de França; não vay

pellos seus achaques serem taes, que não só o farião cahir em huma loucura
consumada, mas na mesma morte; as suas queixas não são menos que as
incertas nas duas certidões inclusas...»

1886

Requerimento do Padre Fr. Antonio de Jesus Maria, Religioso de S. Bento

no Mosteiro da Graça, pedindo para não ser obrigado a embarcar para
o Reino, por se achar gravemente enfermo.

S. d. (Annexo ao n. 1886). 1887

Attestado de Antonio Ribeiro Sanches, Medico pela Universidade de Co-

imbra, certificando que Fr. Antonio de Jesus Maria, se encontrava

gravemente doente e impossibilitado de embarcar.

Bahia, ig de março de 1755.

[Annexo ao n. 1886). 1888

Attestado do Cirurgião Antonio da Rocha Neves, certificando que Fr.

Antonio de Jesus Maria soffria doença incurável e estava impossi-

bilitado de embarcar.

Bahia, j de julho de 1755.

[Annexo ao n. 1886). 1889

Duplicados dos n.os 1884 a 1886. 2™ vias. 1890—1892

Declaração do Capitão de Náu N.a S.a das Necessidades, João de Mello, de

haver recebido a bordo o Padre D. Antonio Rodrigues da Silva.

(Bahia), 7 de julho de 1753.

(Annexo ao n. i8go). 1893

Officio do Intendente Geral do Ouro Wenceslão Pereira da Silva, para
Sebastião José de Carvalho, ácerca das explorações do Salitre por
Manuel Dias Mascarenhas e remettendo umas amostras de pedras
encontradas por Lourenço Antonio Bragança e a planta a que se refere

um dos documentos annexos.

Bahia, 7 de julho de iy55. 1894

Carta do Fiel do Registo do Ouro do Rio das Contas Lourenço Antonio

Bragança, para Wencesláo Pereira da Silva, participando ter desço-

berto umas pedras que considerava de valor e das quaes enviava

algumas amostras.

Estrada Geral das Minas, 24 de maio de 1734.

Copia. (Annexa ao n. i8g4).

«...A esta parte adonde habito chegou o Mestre de Campo da Conquista
João da Silva Guimarães na deligencia de buscar as encantadas minas de prata;
para esta fes o dito elleição na minha insuficiência nomeando-me para cabo da

sua bandeira, em que explorei parte destes certões e de tudo lhe dei inteira
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satisfação. E como neste mes de mayo passado eu casualmente indo a outra dili-

gencia por huma destas partes, registei huma serra com alguns serviços ou
minas muito antigas e em huma dellas achei estas pedras claras que a V. M."
remetto em hum saquinho de seda pequeno, como também essas que paresse
terem algum metal que são as de que a dita serra se compõe, e distante desta

parte oito ou des legoas, essas pedras pequenas turvas e alambriadas que achei
em hum riacho, o que tudo remetto a V. M.co...»

'895

Officio do Capitão Engenheiro Bernardo José Jordão, para o Intendente

Geral do Ouro, remettendo a planta da Fabrica de refinação da pol-
vora da Bahia fazendo a sua descripção e informando ácerca do seu

aproveitamento para a preparação do salitre, que vinha do sertão.

Bahia, 6 de julho de 1755.

(Annexa ao n. i8(j4). 
1896

Planta, perfil e corte da Casa que servira de Fabrica da refinação da pol-
vora, na Bahia e que se projectára adaptar para a preparação do

salitre que se explorava no sertão.

Delineada pelo Capitão Engenheiro Bernardo José Jordão.

o,m295 Xo,m4-io. (Annexa ao n. i8g4).

Encontra-se na Colleção especial de mappas e plantas sob o n.

216.—Ene. X V. 1897

Carta do Intendente Geral Wencesláo Pereira da.Silva, para Sebastião José

dc Carvalho e Mello, agradecendo ter sido nomeado para o Conselho

Ultramarino e indicando para o substituir na Ir.tendencia o Desem-

bargador Sebastião Francisco Manuel, a quem faz os maiores elogios.

Bahia, 7 de julho de 1755.

« ..Dos Ministros que vierão nesta frota faço o mesmo conceito que V. Ex.a
forma na sua carta e me parece satisfarão muito bem as suas obrigações; entre
todos na minha opinião se distingue mais o Desembargador Sebastião Francisco
Manuel porque o considero não só bem instruído na profissão de direito para o
despacho das causas forenses, se não também agil, esperto e prudente para a
execução de quaesquer diligencias, qne se lhe encarregarem, e sobretudo o vejo
muy inclinado ao ministério da Inspecção, porque repetidas vezes me tem per-
guntado, mostrando ter zelo e grande desejo de se instruir bem no conheci-
mento pleno de todas estas dependencias e eu o satisfaço com lhas manifestar e
explicar e o acho ministro de conhecido zelo e talento e com suficiente capa-
cidade para ser empregado n'estas intendencias e meu substituto nellas e se
attendidas as minhas razões fôr eu bem deferido e mandado recolher á côrte
aonde poderei ser mais util, que neste Estado...

1898

Relatorio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, sobre a syndicancia a

que estava procedendo nas contas e serviços da Fazenda Real, para
averiguação dos desfalques e irregularidades de que era accusado o

Thesoureiro Geral Domingos Cardoso dos Santos e seu Escrivão

Manuel Fernandes da Costa e outros e informando ácerca de diffe-

rentes medidas que era necessário adoptar para garantir uma melhor

fiscalisação.

Bahia, 7 de julho de 1755.

Tem annexos 22 documentos e entre elles os autos de perguntas

feitas a Domingos Cardoso dos Santos e Manuel Fernandes da Costa,

a lista dos autos de execuções e sequestros pendentes na Provedoria

da Fazenda, termo de juramento e exames de contas, etc.

1899—'92'

t
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Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para Sebastião

José de Carvalho e Mello, referindo-se ás reclamações dos Capi-

tães dos navios por causa dos carregamentos e partida da frota e á

injusta indisposição que havia contra a Mesa da Inspecção.

Bahia, 7 de julho de 1755.

Tem annexos 25 documentos, comprehendendo copias de varias

resoluções da Mesa da Inspecção, de representações do Commandante

da frota e Capitães de navios, do auto de devassa, de informações do

Intendente Geral, de editaes, portarias, etc.

«auto de devassa. Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de
mil sete centos cincoenta e cinco aos vinte e dous dias do mes de abril do dito
anno nesta Cidade do Salvador Bahia de todos os Santos e Casa da Inten-
dencia, em que reside o Doutor Wencesláo Pereira da Silva, do Desembargo
de S. M. seu Conselheiro do Conselho Ultramarino, Intendente Geral e Prezi-
dente da Mesa da Inspecção, aonde eu escrivão de seu cargo estava, por elle
me foi dito que em observancia e inteiro cumprimento do Alvara de 25 de janeiro
do presente anno e por razão de seu cargo queria devassar e conhecer inaividu-
almente se algumas pessoas de qualquer qualidade ou condição que sejáo, dire-
cta ou indirectamente fomentão transgressão e fraude oppostas contra o Regi-
mento, Alvarás e Decreto de 16 e 27 de janeiro e do 1° de abril de 17DI, 28 e 29
de novembro de 1753, com que S. M. foi servido estabelecer e criar de novo a
Mesa da Inspecção do açúcar e tabaco nesta Cidade e se com effeito sentem ou
fallão mal da creação delia, publicando temerariamente que os mesmos alvarás
e ordens do dito Senhor a esse respeito não são justas e úteis aos seus vassal-
los, nem dellas se lhes segue proveito, mas sim descontentamento e vexação aos

povos e fabricantes e somente utilidade aos negociantes, e com este rumor dam
calou a huma total opposição aos ditos regimentos da Mesa, Alvarás e ordens de
S. M., fazendo conventiculos, palestras em parcialidade e illusoens para malquis-
tarem e destruírem o ministério da Mesa da Inspecção: como também queria
saber e averiguar, se os lavradores do tabaco os venderão, a saber o da primeira
qualidade por mais de des tostoens, e o da segunda por mais de 900 rs e se na
conservação destes preços se lhe tem seguido utilidade; e se na mesma forma
os Senhores de Engenho e lavradores de açúcar venderão na presente frota, o
branco fino por mais de 1400 rs a arroba: o redondo por mais de 1200 rs. e os
brancos baixos por mais da avaliação da sua respectiva qualidade e outro sim
se venderão os mascavados machos por mais de 600 rs a arroba e os redondos

por mais de 5oo rs e as bromas por mais de 400 rs e se huns e outros fabricantes
dos referidos dous generos do açúcar e tabaco os misturão e falsificão as suas
naturaes e respectivas qualidades introduzindo e mesclando os da segunda e
terceira com os da primeira e os da terceira com as da segunda, para com este
dolo fraudarem o commercio e se utilizarem furtivamente e juntamente se al-

gumas pessoas de respeito, fabricantes e homens de negocio tractão de preposito
de retardar a condução para esta Cidade dos effeitos que se hão de carregar na

prezente frota, afim de que se não possa expedir no tempo em que S. M. ordena.
E junctamente se os Capitãens ou mestres dos navios, carregadores, procura-
dores, commissarios e mais-interessados na carga da frota tractão de fraudar e.
alterar os fretes do açúcar e tabaco taxados no regimento da Mesa ou não guar-
dão pontualmente a destribuição da carga que lhes foi regulada e destribuida

pela Mesa na forma do Alvará de 2g de novembro de 1753, além de que queria
também conhecer e averiguar se os òfficiaes da Casa e Mesa da Inspecção subor-
dinados, serventes e mais pessoas occupadas no serviço e ministério delia
cumprem pontualmente com as suas obrigaçoens ou as excederão ou faltarão
a ellas e se disso ha queixas das partes...» (Doe. n.° ig32).

. 1922 1947

Okkicio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

sobre o destino que tivera a carga da Náu N. S. da Caridade, que
fôra dada como incapaz de navegar.

Bahia, 8 de julho de 1755.

Tem annexa a relação da carga e a dos materiaes fornecidos
á Fragata de guerra N.'S. das Necessidades. --1948—1960

*
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Carta dos vereadores Rodrigo da Costa de Almeida e Antonio Gomes

Ferrão Castelbranco, recomendando a representação que tinham

dirigido ao Rei contra o estabelecimento que pretendiam fundar na

Bahia os Padres de S. Filippe Nery de Pernambuco.

Bahia, 8 de julho de 1755. ig5i

Officio do Governo interino sobre a exportação de madeiras para o Reino.

Bahia, 8 de julho de 1755.

Tem annexa uma relação das madeiras embarcadas. 1952—1953

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

participando enviar para Lisboa, sob prisão, o ex-thesoureiro Geral

Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, 8 de julho de 1755.

Tem annexos 2 documentos. iae 2a vias. 1954—1959

Officio do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, sobre um incidente que se dera com o Marquez

de Tavora, que se julgára desconsiderado pelo Governo interino.

Bahia, 8 de julho de 1755.

Tem annexos 7 documentos e entre elles a copia da correspon-

dencia trocada sobre o assumpto. Ia e 2a vias. 1960—1974

Officio do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, participando que o Marquez de Tavora

havia partido para o Reino, tendo embarcado de noite e clandesti-

namente.

Bahia, 9 julho de de 1755.

Tem annexos 2 documentos, relativos ao assumpto a que se refe-

rem os anteriores. 1975—1978

Officio do Chanceller da Relação sobre a remessa de correspondência offi-

ciál.

Bahia, iode julho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. 1979—1982

Procuração judicial de Alexandre de Compos Lima, constituindo seus

advogados os drs. Vicente Pereira Real e Antonio Ribeiro Migueis e

procuradores João Texeira de Mendonça, Manuel de Brito, Manuel

da Cruz Rego e Plácido Fernandes Maciel.

Bahia, 22 julho de 1755. 1983

Informação do Juiz dos Órfãos Antonio José dos Reis Pinto e Sousa, dirigida

a Elrei D. José, sobre o tempo de serviço e vencimentos dos escrivães,

avaliadores e partidores, seus subordinados.

Bahia, 26 de julho de 1755.

Tem annexos 3 documentos. 1984—1987

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado de Serpa,

communicando as diversas providencias que se tinham adoptado a

respeito da Náu da índia N. S.a da Caridade e S. Francisco de

Paula, da respectiva carga e tripulação.

Bahia, 3o de julho de 1755.

Tem annexos 10 documentos. 1988—1998

A. B. 3l 17
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Orpicjodo Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, commu»

picando enviar para Lisboa vários soldados que haviam desertado da

índia.

Bahia, s, d. (julho de 1755), 1998* —1998»

Tem annexa a respectiva relação.

Rsi.atorio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, sobre os exames a que

procedera nos livros e contas dos thesoureiros geraes e Almoxarifes

.dos Armazéns reaes.

Bahia, s. d. (julho de 1755).

Tem annexos g documentos 1999—2008

Offjcio do Arcebispo da Bahia, para Qiogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da licença que fôra concedida a Fr. Bonifácio de S. S. Trindade para
irá Bahia, visitar seus paes,

Bahia, 14 de agosto de 1755. 2009

Çaíta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre

o numero de freiras que podiam ser admittidas nos Conventos e os

prejuízos que causava ao convento das Ursulinas da Soledade e Co-

ração de Jesus o não poder augmentar o numero das que tinha.

Bahia, 3o de agosto de 1755.

«Com a chegada a esta Cidade do R. P." João Honorato, Provincial da Com-

panhia desta Província do Brazil e entrega que me tez no fim de julho, de hüma
carta de V. Ex.*, lavrada em Mafra em 3 de outubro do anno de 1734, na qual da

parte de S. M., que Deus guarde, me ordenava desse cumprimento a dousBre-
ves, que nella vinhão incluzos, foi preciso divulgar-se com bastante magoa desta
Cidade o que V. Ex." da parte do mesmo Senhor me havia mais ordenado em
duas vias, que me chegarão pela frota, escritas em 5 de janeiro deste anno de
1753, para não consentir, nem ainda em virtude de Breve, que nos Conventos
deste Arcebispado entrassem mais freiras, 

que 
as numerarias; sem esta recom-

mendação o navia eu assim executado ate aquelle tempo e em virtude dellas
não açceitçi o Breve, em que o Summo Pontihce fazia graça ao Convento das
Ursulinas da Soledade e Coração dc Jesus, de maior numero, sem eijibargo de
ser hum dos sobreditos dous', que se me mandavão executar e de bastantes
rasoens, com que se pretendeo convencer a minha repulsa. O exposto me preciza
8 recorrer á bemgnidade e Real clemencia de S. M. por meyo da protecção de V.
Ex." com as rasoens seguintes.

Professas que se virão estas Religiosas, cuidarão, supposto o grande aperto
em que vivião em hum limitado dormitorio, na factura de dous mais, para
poder cada Jiuma ter sua çella e algumas mais em que recolhessem e ensi-
nassem as educandas, a que com approvação minha derão logo principio, mas
muito lentamente por falta de meyos; porém chegada que foi a noticia de S. M.
haver mandado executar a graça Pontifícia na forma do mesmo Breve, que
admitte não muito mais de 5o freiras, cujos termos conforme a intrepretação
commua se entendem até 54 ou quando muito até 55 e não mais; concorreram

promptamente alguns paes e parentes de 11 educandas, que havião neste Con-
vento, com offertas de dinheiro 

prometendo 
á Superiora, que professando suas

filhas naquelles logares darião e logo derão alguns de esmola para as obras,
além do vitalício, 2 mil cruzados por cada huma

Acceitaram as freiras esta esmolla, e por se verem com dinheiro e em
vésperas de acceitarem maior numero de noviças na forma do Breve, fizerão
continuar na obra com todo cuidado e vigor: á vista do que, se esta graça não
tiver seo devido effeito nem as obras se acabarão, nem o Convento se desem-

penhará em tempo algum por não ter com que; e o que mais he, ficará esta Ci-
dade Com este Seminário imperfeito, em que não só se ensinão e exercitão as
virtudes respectivas ao sexo feminino, mas todas as mais artes liberaes e prendas
que o podem condecorar em hum e outro estado, como se está vendo nos santos
exercícios, em que se empregão e no fervoroso zelo com que ensinão a doutrina
christan, ler, escrever, contar, solfar, instumentar, coser, bordar etc.

Muito mais poderá dizer nesta parte, mas por não parecer encarecido, sus-

p«ndo a penna. No principio da creação deste Convento me pareceo bastante
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o numero dè 40, mas vendo prezentemente as muitas religiosas que se occupão
nos officios e na pluralidade de tantos ensinos e exercícios, reconheço que
ainda que completo o numero, que sua Santidade lhe concede, nenhum será de
mais.

Bem sei que ha pessoas, que ajuizáo por muitas as freiras, que ha nesta
Cidade, mas seguro a V. Ex.a que este juizo não tem outro fundamento mais,

que o desabafarem alguns pretendentes por meyo delle as paixoens, que conce-
bem de certos pays não quererem dar suas filhas em matrimonio; e esta magoa
os terá obrigado a darem conta a S. M., pretextando talvez que 4 conventos de
Freiras, que ha nesta Cidade, são prejudiciaes a propagação humana e á conaer-
vação do negocio, cuja temeridade se convence com as demonstraçoens seguin-
tes.

Demonstração 1* quanto á 
propagação 

humana. Tinha esta Cidade da Ba-
hia no anno de 1706, como se ve em alguns livros desta Mitra, em 6 freguezias

que em tal tempo somente tinha, 4,296 fogos e almas de confissão 21.601.
No prezente anno de 1735 tem nas sobreditasõ freguezias e em 3 mais, que

dellas se desmembrarão 6.719 fogos e 37.54? almas de confissão.
Demonstração 2". O R. Arcebispo D. João Franco de Oliveira, meo Prede-

cessor, foi o primeiro Arcebispo que penetrou o sertão de baixo da Cidade de
Sergipe dei Rey e o visitou até chegar ao Rio de S.Francisco, que divide este Arce-
bispado do Bispado de Pernambuco, pouco antes do anno de 1700. Nesta visita
administrou o sacramento da chrisma a 40 mil pessoas, como se lê nas consti-
tuiçoens deste Arcebispado no n.°— quarto Arcebispo da Bahia. — A este bom
Prelado imitou o seu successor o R. D. Sebastião Monteiro David, chrismando e
vizitando inteiramente todo aquelle sertão no anno de 1706. Levado eu do desejo
de imitar os passos dos sobreditos Prelados me rezolvi no anno de 748 a fazer
a mesma visita, para o que passando por mar desta Cidade até á Villa da Cacho-
eira, que são 14 legoas, delia continuei por terra a minha peregrinação e depois de
haver andado 12 ou mais legoas me achei na freguezia de S. José das 2tapororocasy

primeira daquelle sertão: finda que foi esta vizita, continuei na jornada até a
Villa de S. João de Agoa Fria, dez legoas adiante da de Itapororocas, donde
estando em termos de continuar a marcha para a 3* freguezia de Inhambupe,
distante i3 legoas da de S. João, adoeci tão gravemente, que depois de 3o e tantos
dias de cama me recolhi a esta Cidade, onde cheguei com vida por especial favor
de Deos, deixando chrismadas nas sobreditas duas freguezias 18 mil e tantas
almas. Vendo-me sem esperanças -de 

poder satisfazer e esta minha obrigaçio,
consegui da Sé Apostolica Breve para mandar chrismar pelos meos Visitadores
neste sertão, no de cima, e Villas do Sul.

Foi o primeiro Vizitador o P." Antonio de Oliveira, Missionário Apostolico,

que mandei com a jurisdicção de chrismar. no anno de 1732 e dos livros que me
entregou , constava que chrismara n5.a66 pessoas. Destes números encontrados
huns com os outros se colhe com evidencia a temeridade com que se deu a dita
conta a S. M. Este mesmo augmento de almas, que se acha nesta Cidade e
naquelle sertão, mostrára sem duvida a V. Ex.' no sertão de cima, villas do
sul e reconcavo desta Cidade, se não temera o molestallo com tão dilatada leitura,
nos quaes tres ramos se contão duas até tres vezes mais almas, do que nesta
Cidade e Sertão de baixo e da mesma sorte vigararias.

Nos 4 conventos, que ha nesta Cidade e seo Arcebispado não chegáo a haver
200 freiras numerarias, pois com estas, que na forma do Breve peço para a Sole-

dade e Coração de Jesus, e com mais i3, que ha tempos estou pedindo para o
Convento da' Lapa, prefazem todas o numero de 208 ate 2i3, e dando a numas

por outras 40 annos de vida depois de professas, virão a faltar em cada anno
num por outro 5 freiras; e havendo nesta Cidade e Arcebispado tantas almas,
como fica dito, não posso deixar de ajuizar por arrojo, mais que temerário, a
conta que se deo a S. M. de que farião falta 5 mulheres, que em cada anno tomão
estado religioso e se desposão com Christo, para a procreação humana.

Quanto á conservacão do negocio, se nelle ha decadencia, são os seus moti-

vos os seguintes. Primeiro, porque os que conhecerão 
pays 

e avós dos prezentes
negociantes, estão dizendo, que anda vão a pé, sem caaeyra, nem lacayos, vesti-

dos muito chãmente, sem adereços de custo nas suas cazas, sem a multidão de

diamantes e joyas,que prezentemente se estão vendo, sem o excessivo numero

de escravos e escravas, o que tudo no tempo prezente se pratica pelo contrario,

ecomo os gastos sejão excessivos, não he muito, que o rendimento do negocio se

consuma e acabe. Segundo, porque prezentemente são innumeraveis os que
negoceão sendo antigamente contados, e como o rendimento que então dava o

negocio se repartia por menos, não he de admirar, que pareça que vai decahindo,

repartindo-se por tantos.

V. Ex.* por serviço de Deus, e por quem he, me ponha ao» íeâes pés de

S. M., pedindo 
-lhe humildemente o numero de religiosas rra forma do Breve para
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o Convento de S. Ursula da Soledade e Coração de Jesus e de 33 para o da
Conceição da Lapa de que muito necessitão, para como boas e santas religio-
sas, que são, satisfazerem com perfeição e como manda a sua Regra aos actos da-

quella communidade e poderem com as esmollas cara as obras, que espe-
ram das i3 intrantes,concluir a fabrica da sua Igreja, de que já dei conta a V.
Ex.»...

2010

Procuração de Domingos Luiz Moreira, constituindo seus advogados e

procuradores Plácido Fernandes Maciel, Antonio Ribeiro Migueis,

Agostinho Rodrigues Real, Manuel de Brito, João Teixeira de Men-

donça, Francisco Rodrigoes Cavalheiro, Caetano de Mendonça e

Francisco Xavier Quaresma.
Bahia, 3 de setembro de 1755. 2011

Procuração judicial de Sebastião Borges de Barros, constituindo seus ad-

vogados e 
procuradores 

os drs. Francisco da Cunha Torres, Agos-

tinho Rodrigues Real e Antonio Gomes Bezerra Calvacante e Albu-

querque e os solicitadores Manuel de Brito, José Quaresma e João

Teixeira de Mendonça

Bahia, 5 dè setembro de 1755. 2012

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Corte Real, refe-

rindo-se á concessão do Hospital da Villa da Cachoeira que Elrei

D. José fizera aos Religiosos de S. João de Deus da Província do

Brasil.

Bahia, i5 de setembro de 1755. 2oi3

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, par-
ticipando que nenhuma noticia tinha ainda da chegada do Vice-Rei

e que o bispo de S. Thomé ficava hospedado no Collegio dos Jesui-

tas, esperando navio que o conduzisse á sua Diocese.

Bahia, 16 de novembro de 1755. 2014

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

communicando-lhe que, em cumprimento das ordens que recebêra,

faria embarcar no primeiro navio para Buenos Ayres Fr. José Cá-

mello, religioso hespanhol da Ordem de S. Francisco.

Bahia, 16 de novembro de 1755. 20i5

Informação do Intendente Geral do Ouro Wencesláo Pereira da Silva,

dirigida ao Rei, sobre a extineção da casa da fundição de Jacobina,

restabelecimento da que houvera nas Minas Novas do Argssuahy e a

cobrança do quinto do ouro das Minas do Rio das Contas e Jaco-

bina.

Bahia, 17 de setembro de 1755. 2016

Officio do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para Sebastião

José de Carvalho e Mello, sobre os assumptos referidos no docu-

mento anterior e ainda sobre o pagamento das despezas da Mesa da

Inspecção, a necessidade de fazer rusgas aos vadios para evitar os

muitos roubos que se davam, a suspensão do Juiz do Crime Fran-

cisco Xavier Pereira Brandão e a morte repentina do Provedor da

Moeda Francisco Xavier Yaz Pinto.

Bahia, 20 de setembro de 1755. 2017
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Carta do Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva, para Sebastião

José de Carvalho e Mello, sobre a descoberta de minas de salitre,

ouro e 
prata 

na Capitania de Pernambuco.

Bahia, 22 de setembro de 1755.

«Depois de ter escripto a V. Ex* a carta çjue 
vai inclusa nesta mesma bolsa,

recebi huma do Ouvidor de Pernambuco João Bernardo Gonzaga, em que me
dá noticias, que lhe pedia de alguns novos descobrimentos de minas de salitre,
ouro e prata naquellas partes austraes, o que participo k V. Ex' para tirar dellas
as informações primeiras, que tiverem alguma serventia.

A critica que eu faço destas cousas, ne que as minas do salitre são certas,
mas a aspereza das terras, donde se tira este material, faz desmayar e fugir as

gentes do Brasil, 
pouco 

ou nada aplicadas ás artes e sobretudo demasiadamente
aadas ao ocio e a preguiça, de tal maneira que pela mayor parte desprezão a
sua conveniência e passão malissimamente, taltos de tudo aquillo, que tem e
facilmente podião descobrir e beneficiar nas suas terras e para exemplo refirirei
a V- Ex* o que experimentamos todos os dias.

São as costas marítimas do Brazil muy abundantes de producções de peixes
e de outros que vem arribados de outras costas e paragens re-rotas e com tudo
he tanto a falta de pescado, que custa caríssimo, por os pescadores, que são os
mais pobres, se vão ao mar num dia e tiverão ganancia, emquanto esta lhe
dura, cessa a pescaria, e não se occupáo em cousa alguma, nem sahem da casa
da palha, que lhe serve de cobertura, deitados sempre na tipoya ou rede de al-

godáo, com o pito ou caximbo 11a boca, c}ue he toda a sua delicia, e quando se
lhes acaba a ganancia, tornão outra vez á pescaria; e assim em todo o genero
de occupação falta sempre geralmente a probidade e boa economia, que nao ha
no Brazil.

Em tudo o mais pelo conseguinte reina sempre o ocio.e tudo he mal gover-
nado ; ha muito ouro e prata em todo o Brazil e parece que a Divina Provi -

dencia fez deposito nestas terras, mas tão escondido nellas, que he necessário
muita diligencia e muita paciência para se buscar e achar e se logo no mesmo
dia não da mostra de grandeza e abundancia para saciar a cobiça, não se
espera outro, mas logo se larga a obra e por isso se vive sempre em esperança,
com indigencia.

Emfirn falta aqui a curiosidade e aplicação ; e eu não vi, nem li, que hajão
terras mais comodas para a producção de todo o genero de drogas, assim hou-
vera aplicação para artes mecanicas, porque serião infinitas as obras estando
sempre dispostas as matérias, que a natureza aqui produz. Eu por curiosidade
ando trabalhando hum papel, que trago entre mãos para dar noticias a V. Ex*
de muitas cousas, que se a Providencia Divina concurrer para que se ponha de
alguma maneira em pratica será a terra mais felicíssima atègora descoberta,
ainda que considero e bem vejo, que a preguiça, a estulticia e a formiga no Bra-
zil são os mortaes inimigos ou vicios connaturaes, que impedem e destroem as
artes »

2018

Carta do Ouvidor de Pernambuco João Bernardo Gonzaga, para o Inten-

dente da Bahia Wencesláo Pereira da Silva, sobre a partida da frota

e as minas que se tinham descoberto nos sertões da Capitania de

Pernambuco.

Recife, 21 de julho de 1755. Copia. (Annexa ao n. 2018).

«...Sobre a incumbência do salitre tenho tomado as informaçoens que pude
de pesssoas inteligentes nos certoens desta Capitania, e tenho achado noticia
certa de que em tres ou quatro partes o ha em abundancia.

Tenho mandado vir de cada parte huma carga de huma besta em dous sur-
roens e faço tenção mandar purificar aqui huma parte de cada huma por pessoa
que me parece inteligente para o remetter assim e também em bruto para que lá
se veja huma e outra couza; porem fazem-me certo de que ha annos mandou o
Governador actual vir hum pouco e que fazendo experiencia delle com o boticário
da Congregação lhe disserão que não prestava para couza alguma, veremos se sou
melhor sucedido na minha diligencia e de tudo darei parte a V.* M.°'

Seguram-me que o Governador de Paraiba tez huma sahida a certo lugar do
certão do seo governo a examinar as minas de prata, de que sempre aqui hou-
verão noticias desprezadas, não sei se por inveja de que não fossem outros os
descobridores ou se por ignorancia, pois fazendo-se aqui huma experiencia em
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huma pouca de pedra do tal citio no tempo do Snr. Henrique Luiç e sahindo
dellas prata finíssima, se não fez cazo porque foi pouca e que não fazia conta, de-
vião querer que sahisse tanta prata como pedra, sendo que até esta experiencia

me segurão que foi muito mal obrada.
O dito Governador é agil para tudo, queira Deus seja bem sucedido. O en-

canto das nossas minas dos Cararis não o sei entender. He constante que se tira
muito ouro, e que todo sae furtado aos quintos, de que nesta frota somente forão

92 oitavas; o Intendente não sei o que diz dellas,. porque o nosso General nada me

communica; os que estão nellas lavrando choram-se que nada tirão porém não

o posso crêr, -porque se assim fôra, não creyo que os Pindares, homens mineiros,

estivessem ahi ha mais de dous annos com trinta negros, sem lucros propocio-
nados; seguram-me os moradores que o mesmo Intendente está comprando o

ouro aos que o lavrão occultamente...»

2019

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, pedindo que lhe fosse dado

successor, porque terminando o seu tempo de serviço em dezembro,

desejava immediatamente recolher ao Reino.

Bahia, i5 de novembro de iy55. 2020

Officio do governo interino, participando ter sido entregue ao Bispo de

S. Thomé D. Antonio Nogueira a parte do espolio do seu antecessor

o Bispo D. Fr. Luiz que tendo fallecido na Bahia, alli deixara va-

rios objectos, alguns d'elles pertencentes á Sé da sua Diocese.

Bahia, i5 de novembro de 1755.

Tem annexos 3 documentos. 2021—2024

Carta particular de Antonio de Araújo dos Santos para Diogo de Men-

donça Côrte Real.

Bahia, 16 de novembro de 1755. 202b

Officio do Governo interino para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

da partida de D. José Caetano Sottomaior, do Engenheiro. José An-

tonio Caldas e Piloto pratico Antonio José de Abreu para a ilha do

Príncipe a bordo da Náu N. S. da. Natividade, referindo-se também

aos ofiiciaes de pedreiro e carpinteiro contractados para prestarem

serviços naquella Ilha e aos motivos que o governador de S. Thomé

D. José Caetano apresentava para adiar a sua partida até março

proximo.
Bahia, 16 de novembro de 1755. 2026

Officio do Governo interino para o Governador das Ilhas de S. Thomé

e Príncipe D. José Caetano Sottomaior, participando<-lhe que o Ca-

pitão da Náu N. S. da Natividade trazia ordem de o conduzir ao seu

governo.

Bahia, 16 de novembro de 1755.

Copia (Annexo ao n. 2026.) 2027

Officio do Governo interino para o mesmo governador de S. Thomé, com-

municando-lhe que estando quasi decorrido o tempo que a Náu Na-

tividade podia demorar-se na Bahia, era forçoso que alguma cousa

decidisse sobre a sua partida.
Bahia, 14 de novembro de 1755.

Copia (Annexo ao n. 2026.) 2028
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Officio do Capitão da Náu N. S. da Natividade Francisco Miguel Ayres

para o governo interino, participando que tendo-lhe communicado

o governador de S. Thomé que só embarcaria em março para o seu

governo, tinha que partir com a Náu para o Rio de Janeiro.

Bahia, 14 de novembro de 1755.

Copia. {Annexo ao n. 2026.) 2029

Officio do Capitão Francisco Miguel Ayres para o governo interino, com-

municando-lhe que tendo de partir para o Rio de Janeiro precisava
descarregar as mercadorias que a Náu N. S. da Natividade trazia

com destino á Ilha do Príncipe.

Bahia, 14 de novembro de 1755.

Copia. (Annexo ao n. 2026.) 2o3o

Offiçio do governo interino para o Capitão Francisco Miguel Ayres, em

resposta ao anterior.

Bahia, i5 de novembro de 1755.

Copia. [Annexo ao n. 2026.) 2o3i

Officio do Governador e Capitão General das Ilhas de S. Thomé e Prin-

cipe D. José Caetano Sottomaior, participando que adiava a par-
tida para o seu governo até ao mez de março, expondo as razões

porque o fazia.

Bahia, i5 de novembro de 1755.

Copia. (Annexo ao n. 2026.) 2002

Carta do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, participando que o governador de S. Thomé

se demorava na Bahia, adiando para mais tarde a sua partida.
Bahia, 17 de novembro de 1755. 2033

Carta do Reitor do Collegio dos Jesuítas Thomaz Linceo, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, participando-lhe, que na sua passagem pela
Bahia, se hospedára naquelle Collegio o Bispo das Ilhas de S.

Thomé e Príncipe D. Antonio Nogueira e que em poucos dias par-
tiria para o Rio de Janeiro.

Bahia, 17 de novembro de 1755. 2034

Carta do Bispo das Ilhas de S; Thomé e Príncipe, D. Antonio Nogueira,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, participando ter chegado á

Bahia e ficar hospedado no Collegio dos Jesuítas, queixando-se da má

accommodação que tivera a bordo da Náu N. S. da Natividade. e de

ter que seguir para o Rio de Janeiro, por se recusar o Capitão da

Náo Francisco Miguel Ayres a conduzil-o á Ilha do Príncipe.

Bahia, 20 de novembro de 1755.

Tem annexos 2 documentos. 2o35—2037

Carta de Antonio de Araújo Santos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

felicitando-o por não haver soffrido com o terramoto e informando

sobre o fabrico da nova Náu N. S. da Caridade.

Bahia, 27 de fevereiro de 1756. 2o38
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«Relação dos termos em que se acha a fabrica da Náu N. S. da Caridade

desde que se deo principio em 7 de janeiro de 1756 e dos preços das

madeiras e importancia dos gastos até ao dia 27 de fevereiro.»

(.Annexa ao n. 2o38.) 2039

Carta de Antonio Araújo Lima para Plácido Fernandes Maciel, remetten-

do-lhe os documentos seguintes.

S. I. 29 de fevereiro de 1756. 2040

Carta de João da Rocha Pessoa Marinho para Antonio Araújo Lima, en-

viando-lhe a planta e a descripção respectiva, que se seguem.

S. d. (Annexa ao n. 2040.) 2041

«Mappa da terra com suas divisões, que foi roça de Jeronyma Teixeira, a

qual se arrematou em praça por execução que fez João NuneS

Mendes a D. Thereza de Jesus Maria.»

(.Annexo ao n. 2041.) 2042

«DescripcÁo e demarcação da sorte de terra em que fez penhora João Nunes

Mendes por divida que lhe devia Francisco Xavier Gonçalves a qual
arrematou Antonio de Araújo por 351 $000 rs e è a própria em que
teve roça Jeronyma Teixeira.»

(.Annexa ao n 2041.)

«Pello mapa que se remete em que se mostram as paragens dos dous Rios
de Seregi e das Piraunas e vai numerado na primeira passagem com o numero
«1» he chamada do alveitar por onde corre o rumo direito a outra passagem
da Pirauna e dahy ficando dentro para o nascente o sitio em que morou o
Meyrelles correndo pello taboleiro athe topar com terras que foram do Padre
Francisco de Araújo e hoje de Antonio de Araújo que he athe o numero «3» e
dahy cortando rumo abaixo pella passagem do Rio Pirauna abaixo athe se en-
contrar outra vez com o Rio Sergi a fechar na primeira passagem do alveitar
nesta demarcação fica comprehendida a sorte de terra de que se trata, sem pas-
sar das passagens apontadas para o Norte, nem para o Sul, concordando fiel-
mente com o mapa para a melhor precisão de sorte que pella parte do Nas-
cente e do Sul, fica confinando com terras do R. P. Francisco ae A raujo e pella do
Poente com terras do Sargento mór Feliciano Pereira Bacellar, e pella do Norte
com terras da viuva Antonia de Lima Barros, ficando com o comprimento de
3oo brassas e de largo 180 ditas pouco mais ou menos.»

2043

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior

informando ácerca de um processo crime promovido pelo Coronel

Domingos Fernandes de Sousa contra Victorino Pereira da Silva.

Bahia, 1 de março de 1756.

Tem annexos 3 documentos. 2044—2047

Carta do Desembargador João Elyseu de Souza, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, referindo-se ao terramoto de Lisboa e á syndicancia

feita ao Juiz do crime Francisco Xavier Pereira Brandão pelo Des-

embargador Sebastião Francisco Manuel.

Bahia, 18 de março de 1756. 2048

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, em que se participa não ter ainda chegado

á Bahia, Fr. José Camello, Religioso hespanhol da Ordem Terceira

de S. Francisco, que Elrei D. José, fizera recommendar ao governo

?
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interino, para que este o fizesse seguir immediatamente para Buenos

Ayres, de onde partiria para a Cidade do Chile nas índias d^ Cas-

tella.

Bahia, 2 de maio de 1756. 2049

Certidão de José de Mattos Cardoso, Tenente de Granadeiros do Regimento

de Infantaria do Coronel Manuel Domingues Portugal, em que de-

clara que, tendo procedido, ás necessarias investigações, se certifi-

cara que Fr. José Camello não havia ainda chegado á Bahia.

Bahia, 12 de novembro de 1756.

(Annexa ao n. 2o4g). 2o5o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, em que se communica a chegada

á Bahia de 11 casaes de ciganos, procedentes do Reino sob prisão,
dos quaes alguns tinham já seguido para Angola, devendo os res-

tantes partir em breve.

Bahia, 3 de maio de 1756. 2o5i-2o55

Tem annexos 4 documentos.

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que se participa o apparecimento de uma moeda de ouro

falsa, levada á Casa da moeda por um escravo do Tenente de Infan-

taria, Antonio Gomes de Sá.

Bahia, 4 de maio de 1756.

Tem annexos 2 documentos. 2o56—2o58

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que communica ter a Provedoria da Fazenda Real abonado

a José Rodrigues Bernardes, Commissario da Fragata de guerra N.

S. da Natividade o dinheiro necessário para o custeamento da

mesma fragata.-

Bahia, 5 de maio de 1756.

Tem annexos 3 documentos. 2059—2062

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, em que se communica ter sido en-

tregue a João Ribeiro das Chagas, mestre de uma sumaca, a corres-

pondencia official vinda de Lisboa para ser entregue no Rio de Ja-

neiro ao governador José Antonio Freire de Andrade, Intendente

Geral do ouro João Alvares Simões, ao Desembargador Agostinho

Felix dos Santos Capello e João do Couto Pereira.

Bahia, 6 de maio de 1756.

Tem annexo um documento. 2063—2064

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que se refere á prisão do piloto Antonio José de Abreya, excel-

lente pratico, da Costa da África, por se recusar a embarcar na

Fragata N. S. da Natividade.

Bahia, 7 de maio de 1756. í'«2' vias. 2o65—2066

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa, para Diogo de Mendonça

Côrte Real, em que lhe pede para se interessar por uma sua preten-
são.

Bahia, 8 de maio de 1756. 2067

A. B. 3l l8
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Corte

Real, em que relata as providencias que adoptára para evitar os ex-

cessivos preços que os commerciantes tinham posto em todos os

generos depois da chegada da noticia do terramoto de Lisboa, na

supposição de que esta grande catastrophe teria impedido a remessa

dos generos provenientes do Reino, necessários para o consumo e

portanto valorisado os que existiam para a venda.

Bahia, 9 de maio de 1756. 2068

Representação da Camara da Bahia, dirigida ao Vice-Rei, na qual pede

providencias para obstar ao augmento de preços que os mercadores

e os negociantes pretendiam estabelecer na venda dos generos seccos

e molhados.

Bahia, 17 de março de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 2068).

E assignada por João Ferreira Bittencourt e Sá, Antonio José

Leite de Vasconcellos, Pedro de Albuquerque da Camara, Francisco

Gomes de Abreu e Lima Côrte Real e Antonio Duarte da Silva.

2069

Bando mandado publicar na Cidade da Bahia pelo Vice-Rei Conde dos

Arcos, D. Marcos de Noronha, promulgando as providencias que
houve por bem ordenar a fim de evitar o augmento de preços dos

generos de consumo, a que se referem os documentos anteriores.

Bahia, 26 de março de 1756.

Copia. <Annexo ao n. 2068.)

«Dom Marcos de Noronha, Conde dos Arcos, do Conselho de S. Magestade,

Vice Rey e Capitão General de mar e terra do Estado do Brazil, etc. Porquanto
tem mostrado a experiencia em muitas occaziões, que por qualquer leve inci-

dente do tempo se costumáo alterar os preços dos generos, que são preciza-
mente necessários para a sustentação e trato da vida humana, honesta e

civil, e sou de prezente informado, que com a infausta noticia do grande e

sempre lamentavel estrago de Lisboa, os mercadores e todos os mais negociantes

desta Praça certificados aaquella infelicidade e que por cauza delia haverá falta

assim da fazepdas secas, como molhados que vem do Reyno e fóra delle, vão

uzando impia e cruelmente da industria de esconderem e sobirem a preços exces-

sivos os geneios, que tem em suas cazas, trespassando-os para fora desta Ci-

dade e ainda da barra para fora, razão porque brevemente poderão ficar os mo-

radores desta Praça tolerando a grande falta dos sobreditos generos e vexação

dos exorbitantes preços, não devendo piamente considerar-se catholico, mas

sim cruel na conjunctura prezente o ardil de todos os negociantes, que pre-
ocupados da ambição não advertem ser injusta e totalmente illicita a ganança que

pretendem tirar dos estragos geraes, que permittio 
a Omnipotencia Divina em

castigo das offensas, que se tem feito : e devendo eu como devo a beneficio do

povo tão gravemente affiigido cohíbir semelhante impiedade. Ordeno e mando,

que nenhum commissario, mercador ou taverneiro altere o preço natural dos

generos ou sejão fazendas secas ou molhadas, conservando-se os preços no es-

tado em que corriáo e porque se vendião as fazendas trez dias antes da publi-
cação deste bando e sem que me seja prezente novà cauza, que possa fazer li-

cito o excesso e augmento do preço natural, porque se está vendendo todo o ge-
nero de fazendas, ou sejão secas, ou molhadas, se conservará em todas as ven-

das, que se fizerem o sobredito preço natural sem a menor alteração, emquanto

o tempo não mostrar, que he precizamente necessário acpdir com novas 
"provi-

dencias. Outrosy ordeno e mando que não possão sahir para fóra desta Cidade

generos alguns e que dentro nella se não possão ocultar maliciozamente com

ambição de vencerem mayores gananças á custa do povo, e havendo pessoas 
ne-

gociantes, que de hoje em diante obrem o contrario e sejão denunciadas pelas
mesmas pessoas, a quem com excesso venderem os generos ou conste por outro

¦ algum modo que seja verídico, serão prezas por tempo de tres mezes e os gene-
ros, em que commetterem se transgressão deste bando, serám dados aos mes-

mos denunciantes por preços muito inferiores e serám obrigados os vendedores
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a repôr da prizão o excesso do preço aos compradores denunciantes. Ou-
trosy determino, que havendo alguns negociantes, que sejão comprehendidos na
malícia de ocultarem os generos e de os passarem da Barra para fòra ou tam-
bem para fóra desta Cidade, por qualquer desses cazos fiquem incursos na pena
de seis mezes de prizão e em todas as mais a meo arbítrio. A execução deste
bando cometto efhcazmente ao Desembargador Ouvidor geral do Crime e ao
Juiz de fóra do crime, aos quaes serám remettidas copias delle por esta Secre-

• taria do Estado. E para que venha á noticia de todos e se não possa allegar
ignorancia, se publicará a som de caixas pelas ruas publicas desta Cidade e

Praya delia na forma do estylo...»

2070

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte

Real, no qual se refere á construcção da nova Náu N. S. da Cari-

dade e dos vencimentos arbitrados ao Patrão Mór Antonio dos San-

tos Araújo pela inspecção dos respectivos trabalhos.

Bahia, 10 de maio de 1756.

Tem annexos 5 documentos.

Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte

que participa a chegada do Vice-Rei Conde dos Arcos

os reflexos que teve na costa do Brazil o terremoto

novembro.

Bahia, 12 de maio de 1756.

«Pella prezente Náo de Licença, que se acha a partir brevemente, passo

por esta a dar conta a V. Exa. que com 80 dias de jornada chegou o Exmo.

Conde dos Arcos á Villa da Cachoeyra, que dista desta Cidade por agoa 14

legoas, onde promptamente o foy buscar o Chanceller deste Estado, como meo

Companheiro que era no governo e chegando a esta Cidade no dia 22 dé dezem-

bro, da 1 para as 2 horas da tarde, o fuy receber ao ultimo degráo do Caes da
Ribeira, com a Relação, Camara, Cabido, Prelados das Religiões, Nóbreza e
muita companhia, e por ser tanto nas vésperas da festa e para poder antes delia

tomar posse do governo e prezidencia da Relação, lhe dey posse e entreguey o

governo na tarde seguinte de 23 de dezembro para assim poder aos 24 tomalla

na Relação : tudo se fez com a formalidade costumada e getal applauzoj
Dos que tem os olhos abertos e os sabem pôr nas matérias, como hé justo,

não ha quem não espere delle hum felicíssimo governo, porque tem muitas e

boas prendas para nelle se dezempenhar : hé limpissimo de mãos, com claro

entendimento para resolver, resolução para executar e sem demora por ser

incansavel na expedição do Governo, dando-se a temer e respeytar, sem nelle

haver sombra de soberba, nem execução de castigo por meyo de procedimentos
de facto...

Como me conste que nessa Côrte se entende que o horroroso terremoto

que nella houve, tivesse também comprehendido esta America, dou mais parte
a V. Exa. que supposto não houvesse novidade, que se contasse, nem em que
se reparasse no dia primeyro de novembro contudo logo depois de chegarem

dessa Côrte as lamentaveis e horrorosas noticias do terremoto, que no dito dia

a arruinou, se começou a publicar que nella houvera alteração nos mares e

chegarão as sua agoas ondenunca se virão, como fôra ao Cruzeiro da Boa

Viagem, etc. O mesmo se conta por certo succedera no Bispado de Pernam-

buco, onde se diz levára algumas sanzallas dos pescadores. Do Rio se publica
o mesmo e que em certas prayas se ouvia hum grande ronco, que dera o mar,

de que os ammaes espantados fugirão sem parar athé o mais alto dos montes».

2077

Carta do Desembargador João Eliseu de Sousa para Diogo de Mendonça

Côrte Real, na qual renova o seu pedido para que este se interessasse

n'um despacho que pretendia.
Bahia, 14 de maio de 1756. 2078

2071-2070

Real, em

e refere

de 1 de
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Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Corte

Real, no qual se refere ao terremoto de Lisboa e ao donativo offere-

cido pelos habitantes da Capitania da Bahia para a reedificação da

Capital do Reino.

Bahia, 14 de maio de 1756.

«Juntamente com a carta de 16 de dezembro do anno passado (em que V.
Ex' me participa a triste noticia da calamidade, que affligio a essa Côrte e a
todo o Reyno, no dia 1 de novembro com hum sdccesso tão infausto, que a não
suspender a Omnipotencia Divina o castigo, com que ameaçou, podia ser de
mais tristes conseqüências) recebi a carta para a Camara desta Cidade assignada

pela Real Mão de S. M., na qual o mesmo Senhor lhe participa esta infeliz
nova, por confiar da lealdade dos seus vasallos, que não só tomarám huma

grande parte em tão justificado sentimento, mas que nesta vigente occazião o
¦ servirám com tudo o que lhe fôr possível, deixando ao arbítrio do seu amor e

zelo do Real serviço a eleição dos meyos, que achassem mais proporcionados
para se conseguir o importante fim da reedificação dos edifícios públicos, sa-

grados e profanos da Capital deste Reino e seus Domínios.
Dos documentos que vae de fl. 1 athé fl. 12 se verificão todos os factos que

precederão nesta matéria, a qual se concluio com fazer a Camara desta Cidade
com assistência de 8 adjunctos nomeados pela nobreza e povo, o offerecimento
a S. M. de huma contribuição voluntaria de 3 milhões, que serám pagos no de-
curso de 3o annos, a razão de 100 mil cruzados em cada hum anno.

Destribuhio-se esta quantia com toda aquella regularidade, que pareceo
mais justa, de sorte que viessem a pagar todos os povos á proporção das possi-
bilidades e dos interesses, que tem naquelles Destrictos adonae vivem : e como
nesta Cidade e seu termo se julga serem mais ventajozos os lucros dos seos ha-
bitantes, veyo a caber nesta distribuição á mesma Cidade e seo termo a quantia
de 87D contos de reis, para os pagar a razão de 29.166Í660 reis cada anno e os
3s5 contos que faltão para ajustar os 3 milhães, se distribuirám pela Cidade de
Sergipe d'Êlrey com toda a sua Comarca e por todas as mais Villas, que com-

prenende este governo, a qual quantia será satisfeita a razão de io.833$333 reis
em cada hum anno ; porque desta sorte fica inteirada a somma de 100 mil cru-
zados em cada hum anno, até S. M. ser inteiramente satisfeito dos sobreditos 3
milhões offerecidos.

O modo que escolheo a Camara desta Cidade com os Adjunctos para co-
brarem a parte que lhe corresponde nesta contribuição foi examinarem pelos
Livros do Donativo passado o rendimento dos generos sobre que elie se tinha
imposto, e achando que pouco mais ou menos podião renderem cada hum anno
29.2008000 reis, fizerão eleição dos mesmos generos para por elles fazerem a sua
arrecadação, impondo em cada arroba de carne de vacca 160 reis, com condi-

ção que nunca poderia exceder o seu preço de 640 reis por arroba, vindo a ficar
livre para o creador ou marchante 480 reis e os ibo para a contribuição. Na

agoa ardente da terra impuzeráo 160 reis em cada canada e que este genero se
contrataria, por ter mostrado a experiencia ser o melhor meyo'para se, poder
cobrar o producto delle. No aceite de peixe impuzeráo 80 reis em cada canada
e no aceite doce, que vem desse Reyno, vindo em barris 6 tostões em cada hum

e vindo err. pipas 3 mil reis em caaa huma. Nos escravos que vem da Costa da

Mina, Cacheu, Ilhas de S. Thomé e do Príncipe 3 mil reis em cada hum, que se
despachasse pela Alfândega desta Cidade.

Isto o que se venceo por pluralidade de votos ; sem embargo que foráo

de parecer contrario os Vereadores Pedro d'Albuquerque da Camara, Francisco

Gomes de Abreu Lima Côrte Real, e o Procurador do mesmo Senado o Dr. An-
tonio Duarte Silva, que uniformemente votárão todos 3, que se nío devia offe-
recer a S. M. mais do que milhão e meyo, em razão de se achaT este Povo com

mayor decadencia e pobreza da que estava no tempo, em que se cfferecerão

os 3 milhões do Donativo passado : também forão conformes estes 3 votos em

que se não devia impôr contribuição alguma na carne de vaca, por ser esta pre-
ciza para o sustento natural.

Não forão attendidos estes votos, porque uniformemente todos os mais vo-

gaes forão de parecer contrario e pela pluralidade de votos veio em tudo a ven-

cer-se o que deixo dito. Consta pelo termo de aceitação, que vai de fl. 10 thé fl.

12 haverem os moradores da Villa Cachoeira uniformemente convido, que a

parte que lhes tocava nesta contribuição voluntaria se tirasse por huma impo-

zição de 40 reis em cada arroba de earne de vaca, que entrasse nos açougues

daquella Villa e os mais do termo que a Camara costuma arrematar, não fi-

cando por esta impozição em mayor preço de 480 reis cada arroba de Carne

de vaca : e attendendo a mesma Camara a que os moradores do sertão n&o
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devião ficar izentos desta contribuição, porque a distancia em que»ficão lhe não
dá lugar a que mandem áquella Villa e seo termo comprar vaca, resolverão que
cada num dos referidos moradores em cada 3 annos concorreria com huma rez
ou 4 mil reis por ella : e ponderando mais a mesma Camara, que os Senhores
de engenho que tem mais avultadas fabricas poderião fraudar esta voluntaria
contribuição, não comprando carne de vaca nos açougues e comprando lotes
de gado para o seu gasto ou fazendo-os conduzir das suas fazendas ; neste cazo
serião obrigados a contribuir com 400 reis por cada rez que matassem, por ser
esta quaiitia a que corresponde a cada huma das rezes que se matão
nos açougues.

Não cabe no tempo o poder-se saber ainda o meyo, que escolherão as Ca-
maras das mais Villas e Cidades, para tirar cada huma dellas a sua respectiva
contribuição ; porém como esta diligencia ficou ao arbítrio das mesmas Ca-
maras com a assistência do povo, crivei he que escolhão aquelle meyo que jul-
garem mais conveniente. Como me persuadi que os Juizes e Officiaes das
mesmas Camaras, nem ainda pelas Cartas que lhe escrevi, se saberião deliberar
em semelhante matéria para a concluírem com a formalidade e clareza neces-
saria, oj-deney ao Ouvidor desta Comarca, que instroido do que se tinha feito
nesta mesma Cidade para o estabelecimento desta contribuição passasse a fazer
o mesmo em algumas das Camaras pertencentes á sua mesma Comarca ; e
como não podia chegar a todas, sem que gastasse muitos mezes pela grande dis-
tancia em que ficão numas das outras, ordenei ao Juis de fóra aa Villa da Ca-
choeirã, que depois de estabelecida a contribuição pertencente áquella Villa pas-
sasse a mais 3, que lhe destinei: e como erão fôra do seu Destricto fui pre-
cizado a dar lhe para esta diligencia especial jurisdicção, fazendo avizo ás mes-
mas.Camaras da determinação, que tinha tomado, para por este modo evitar
logo todas as contendas, que lhe podião provir, por não poder exercer jurisdição
em territorio alheyo.

Aos Ouvidores da Cidade de Sergipe d'Elrey, Villa da Jacobina, Capitania
dos Ilhéos e Capitania de Porto Seguro remetti as cartas respectivas as Ca-
maras das suas Comarcas, para que cada hum delles nas que lhe pertencem,
façáo o estabelecimento necessário para esta contribuição, procurando que seja
com a mayor regularidade que fôr possível, deixando sempre aos Povos na

plena liberdade de escolherem modo e os meyos que julgarem lhe são mais
convenientes. Do que estes Ministros avizarem renderei conta a V. Exa. para
que seja prezente a S. M. á ultima concluzão desta dependencia.

Np termo de resolução que tomou a Camara desta Cidade com os Adjun-
ctos declarão, que emquanto durar a cobrança desta contribuição, será a exe-
cução delia administrada pela mesma Camara, superintendendo nella com o seu
Prezidente e executor o Juis de Fóra, por julgarem que assim he mais conve-
niente ao bem commum e ao serviço de S. M. e declarão mais que além da
obrigação que devem ter os Officiaes de todas as Camaras em cada hum anno,

que servirem, de lançarem e cobrarem a quantia que lhe corresponder e reme-
tella ao Thezoureiro, que nesta Cidade se elegeo para este recebimento se deve
impôr a pena a todos os Juizes, Vereadores, Procuradores do Concelho e Es-
crivães da Camara de pagarem da sua fazenda o que deixarem de cobrar e re-
metter ; e que em todas aquellas Comarcas, em que houverem Ministros de
vaia branca com o cargo de Juizes de fóra ou Ouvidores, se dê conta a S. M.

para que se lhes imponna a pena de que se lhe 
"não 

sentenciaram as suas resi-
dencias, nem se lhes haverám por boas, sem que cada hum delles appresente

certidão em como no seu tempo satisfez em remetter a quantia que estava im-

posta ás Camaras da sua jurisdição.
Ultimamente assentou a Camara desta Cidade com os Adjunctos, que os

Officiaes, que fossem necessarias para o serviço e regulamento da cobrança
desta contribuição, serião propostos pela Camara e providos por huma simples

portaria do Vice Rei deste Estado, sem que para este effeito hajão de pagar Do-
nativo meya anata, encargo ou despeza alguma, e que esta condição seria pre-
ciza e indelevel, de tal sorte que provendo-se alguns destes officios por Dona-
tivo ou Provizão do Conselho Ultramarino -ou ainda por decreto, se não dará
á execução a fim de evitar serventuários sem eleição, nem escolha e conheci-
mento de sua verdade e procedimento; e da mesma sorte não poderá prover
por Donativo os tais officios o Vice Rey que fôr deste Estado e só sim na forma
sobredita, precedendo proposta e eleição da Camara e que os ordenados, com

que forem creados os ditos officios se não poderám em tempo algum alterar,
nem darem-se ajudas de custo, e 110 cazo que estas se dêem as pagarám os
vereadores das suas fazendas...

Como era infallivelmente certo que estabelecida esta contribuição volun-
taria e entrando-se na cobrança delia todos os Eccleziasticos e regulares entra-

riáo a mover questões sobre a izenção, que lhe compete de pagarem tributos
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Donativos ou Contribuições, para me livrar de semelhantes contendas, puz de

parte a variedade de opiniões que ha nesta matéria e assentando que a mais
segura opinião he o serem os Eccleziasticos izentos de toda ou qualquer contri-
buição, cuidei só no 

'modo, 
com que se havia de practicar a sua izenção, sem

que por c^uza delia se franqueasse caminho para deixarem de pagar aquellas

pessoas, que por ninhum direito lhe he devido semelhante privilegio.
Para pôr em practica este projecto, fiz que viessem á minha Caza os Pre-

lados das Religiões e propondo-lhes que o meyo mais aproposito para se evi-
tarem os descaminhos era o pagarem elles como qualquer secular os effeitos

que comprassem, com condição porém de no fim década hum anno se lhe resti-
tuiraquella competente quantidade, que tivessem despendido em razão da mesma
contribuição; que não devião ter duvida neste arbítrio, porque era practicado
em Reynos Cathloicos e zelosos da imunidade eccleziastica. Com effeito não
tiverão duvida em convir os Prelados das Religiões, nem tão pouco o Reverendo
Arcebispo pela parte que pertencia aos clérigos, aos quaes fez publico um edital,

que devião satisfazer o que comprassem pelo mesmo preço, que satisfazião
os seculares; porque sem duvida se lhes havia de restituir aquella parte que ti-
vessem dispendido de mais por occazião da mesma Contribuição.

O motivo que me obrigou a seguir este caminho foi para me livrar de que
se puzessem vendas e açougues separados para se fornecerem os Eccleziasticos
de todos os generos, que lhe fossem necessários para a sua subsistência, porque
era infallivel que se houvessem de aproveitar muitas outras pessoas debaixo do
especiozo pretexto do privilegio dos Eccleziasticos para injustamente haverem
de ficar livres de pagarem o que erão obrigados...

2079

«Termo de Vereação de quando se abrio huma carta de S. M. em que mani-

festa á Vereação o infausto e lamentavel successo da Côrte e Cidade

de Lisboa.»

Bahia, 16 de março de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 2ojg). 2080

«Termo da Eleição dos votos que se tirarão para Árbitros e Procuradores

do Povo»

Bahia, 27 de março de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 20jg).

«Aos vinte e sete dias do mez de Março de mil setecentos e cincoenta e seis
annos nesta Cidade de S. Salvador Bahia de todos os Sanctos, nas cazas da Ca-
mara prezente o Doutor João Ferreira Bettencourt e Sá e os Vereadores Antão

José Leite de Vasconcellos, Pedro de Albuquerque da Camara, ambos fidalgos
da Caza de S. Magestade, Francisco Gomes de Abreu Lima Côrte Real e o Pro-

curador o Doutor Antonio Duarte Silva e a mais nobreza e Povo, que tinhão

sidos chamados todos abaixo assignados depois de lida a carta de S. Magestade

em que ordena aos vasallos desta Capitania que attendendo ao funesto successo
do primeiro de Novembro, cauzado por hum horrível terramoto que em menos

de cinco minutos se viu reduzida a huma quasi total ruina a Côrte e Cidade de

Lisboa para o que fiava dos vassallos desta Capitania concorresem para o re-

paro da dita Cidade com aquillo que a sua lealdade e amor lhe fosse pos-
sivel e procedendo-se a votos para que nomeassem 8 homens de governança,
que junctos com a mesma Camara conferissem o quanto e o como se devia

tazer este pedido e depois tirados os dictos votos e apurados sahirão com mais

votos o Capitão José Pires de Carvalho, Fidalgo da Caza de S. M., André de

Britto de Lastro, também Fidalgo da Caza do dicto Senhor, o Coronel Hyero-

nimo Velho de Araújo, o doutor Francisco da Cunha Torres, Pascoal Marques

de Almeyda, Lourenço da Silva Ni^a, Thomaz da Silva Ferra\, Simão Gomes

Monteiro, todos da Nobreza desta Cidade e do seu governo equinomico, os quais
aprovára a mesma Nobreza e Povo, os quais tinhão sido chamados a som de

smo corrido e nelles se comprometerão para que elegendo e arbitrando quantia
com que se devia concorrer e satisfazer com o pedido do dicto cuidassem nos

meyos suaves para a sua contribuiçam e para clareza de tudo se fez este termo

em que todos asignaráo. E eu Joam de Couros Carneiro Carneiro que o es-

crevy. Bettencourt e Sá «Leite» «Albuquerque» «Côrte Real» Silva. Manuel de

Almeida Sande, Francisco Xavier de Oliveira Telles, Francisco Xavier de

Araújo Lassos, Antonio Luiç do Valle, Francisco da Cunha Torres, Pedro No-

lasco Ferreira Peres, Antonio Barbosa de Oliveira, Matheus Pereira dos Santos
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Cavalgante, Simão Mendes Barreto, Francisco Caetano Ribeiro Coelho, José
Pedro de Almeida, José da Rocha Branco, Domingos da Costa Dessa, José An-
tunes de Carvalho, Joam Baptista Teixeira, Antonio Teixeira, José de Abreu
Fialho, Manuel da Cunha Ribeiro, Manuel Fernandes da Costa, Antonio de
Crasto, Joam Machado Miranda, José da Silva de A raujo, Francisco Marques,
Antonio da Silva Lisboa, João Cardoso de Miranda, Pedro Ferreira Lemos,
Agostinho de Miranda Ribeiro, Joãm Rodrigues de Almeida, Antonio Alvares
dos Reis, Thoma\ Pereira de Sampaio, Bernardo Manuel de Vasconcellos, Fran-
cisco de Almeida Alvares de Vasconcellos, José Carvalho da Silva, Joam Rodri-

gues Pereira, Antonio dos Santos Palheiros, Manuel da Silva de Jesus, José
Antonio Troyano, Francisco Xavier Moni\, Joam da Costa Lima, Manuel da
Costa Carneiro, Luiz Franco da Silva, Jeronymo Velho de Araújo, André de
Brito de Castro, Rodrigo da Costa de Almeida, Francisco de Araújo e Açevedo,
Dr. Francisco de Sá Coutinho, Manuel dos Sanctos Pereira, Manuel de Sá de
Araújo, Gregorio Pereira de Abreu, Pascoal Rodrigues May a, Francisco Go-
mes Loures, Pedro Rodrigues Bandeira, José Alvares da Silva, Manuel Car-
valho Lima Lassos, Francisco Xavier de Almeida, Jeronymo de Araújo Pimenta,
Domingos Pinheiro Requião, João Dias Guimarães, Antonio Francisco Pensa,
Pedro Alvares de Araújo, Manuel Rodrigues Rios, Lourenço da Silva Niça,
João Teixeira de Mendonça, Antonio Gomes de Sá, Ignacio de Araújo Lassos
de Mello, Joaquim Lopes' de Araújo Lima, Manuel Alvares de Carvalho, João
Vieira de Maeedo e Sou^a, Domingos Rodrigues da Costa e Braga, José Lopes
Ferreira, Francisco Gomes Salgado, João da Costa Braga, Paulo Franco
da Silva.»

2081

«Termo da Conferencia que fez o Senado da Camara e árbitros a quantia
com que devia contribuir esta Cidade e sua Capitania ao pedido de

S. Magestade».

Bahia, 3o de março de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 2oygj. 2082

«Termo de Segunda Conferencia que fez a Vereação e-Árbitros para ajus-

tamento do pedido de S. Magestade.»

Bahia, 1 de abril de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 20jg). 2o83

«Termo de resolução que o Senado da Camara tomou com oito Adjunctos

para satisfação da precisa e voluntaria contribuição de tres milhoens

para S. Magestade mandar cobrar para ajuda dos gastos e despezas

que hade fazer com o reparo das officinas e Tribunais da Cidade de

Lisboa, destruídos e arruinados por cauza do terramoto e concluída

na prezença do Exmo. Snr. Conde dos Arcos Dom Marcos de

Noronha».

Bahia, 7 de abril de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 2ojg). 2084

«Termo de vereação e declaração do novo Donativo».

Bahia, 22 de abril de 1756.

Copia. (Annexo ao n. 20jg). 2o85

«Termo da aceitação, estabelecimento e resolução que se tomou para a

contribuição do voluntário donativo, com que os moradores desta

Villa e seo termo ham de concorrer a S. Magestade».

Villa de N. Sa do Rosário do Porto da Cachoeira, 8 de maio

de 1756.,

Copia. [Annexo ao n. 20Jg). 2086
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Requerimento do Capitão Tenente Manuel de Siqueira, proprietário do

officio de Patrão Mor da Ribeira das Náus da Cidade da Bahia,

sobre assumptos referentes ao exercicio daquelle logar.

S. d. (ij56).

Tem annexos 12 documentos e entre elles uma carta do Conde

dos Arcos para o Marque\ de Marialva. 2087—2099

Carta do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior

para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que se refere ao terremoto

de Lisboa, á chegada do Vice Rei Conde dos Arcos, á spa posse
e participando-lhe que tendo terminado o tempo de serviço pretende
regressar ao Reino.

Bahia, 20 de maio de 1756. 2100

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Diogo de Mendonça Côrte Real, no qual se refere ao terremoto

de Lisboa, informando que nesse dia houvera na Bahia uma formi-

davel trovoada e também ás pretenções do Proprietário do logar de

Patrão-mór de Ribeira, Manuel de Siqueira, já referidas em do-

cumentos anteriores.

Bahia, 21 de maio de 1856.

Tem annexos 6 documentos relativos a este ultimo assumpto.

2101—2107

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião Jose de Carvalho e

Mello, em que lhe participa ter chegado á Bahia a Náu de licença

do contracto do tabaco N. 5a das Neves e Sant'Anna, commandada

pelo Capitão José Lopes Barreto, e que depois de substituir muitos

dqs seus tripolantes que estavam gravemente doentes com febres

malignas partia em direcção a Lisboa.

Bahia, 21 de maio de 1756.

Tem annexa a relação da carga que a Náu conduzia para o

Reino: tabaco, assucar, mel, sola, couros em cabello, madeiras, etc.

Ia e 2a vias. 2108—2111

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos D. Marcos de Noronha, para Diogo

de Mendonça Côrte Real, em que se refere especialmente ao terre-

moto de Lisboa.

Bahia, 21 maio de 1756. 2112

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que lhe participa ter recebido carta do Governador interino

da Capitania do Rio de Janeiro José Antônio Freire de Andrada,

dizendo-lhe que chegára alli a Fragata de guerra N. 5a da Conceição

e São Vicente, sob o commando de Rodrigo Ignacio de Barros

Alvim, para comboiar a frota, que ha muito deveria ter chegado e de

que ainda não tinha noticia.

Bahia, 22 de maio de 1756. 2113

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos 
para 

Diogo de Mendonça Côrte

Real, enviando-lhe a seguinte copia da carta que havia recebido de

Gomes Freire de Andrada, escripta do Campo das Estancias de S.

Luiz e felicitando-o pela victoria das armas portuguezes.
Bahia, 22 de maio de 1756.
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«...Participo a V. Ex. esta noticia para que a faça prezente a S. M. e junta-
mente o gosto e contentamento que resulta a todos os seus vassallos, por verem
as suas Tropas na prezente occaziáo aquelles mesmos triumphos, de que em
muitas outras tem dado no mundo mayor testemunho....»

2114

Carta de Gomes Freire de Atjdrada para o Vice,-Rei Conde dos Arcos, em

que lhe dá parte do auxilio prestado pelas tropas portuguezas âs tro-

pas hespanholas eos successos que se haviam dado no combate com

os índios.

Campo das Estancias de S. Luiz, 29 fevereiro de 1756.

Copia. (Annexa ao n. 2114.)

Illmo e Exmo Sr. A minha obrigação e o inexplicável dezejo de que V. Ex.a
concluísse felizmente a sua jornada a essa Cidade me levão á prezença de
V. Ex." a pedir-lhe queira servir-se de dar-me este seguro e de acreditar não so
o affecto, que lhe tributo, mas o muito, que me será estimavel a certeza de
V. Ex.a desfrutar a inteira saúde, que lhe apeteço.

Do Rio grande de S. Pedro avizei a V. Ex." me punha em marcha a auxi-
liar na forma do Tratado de limites com as nossas tropas as de S. M. Catholica
como havia ajustado com o General D. José de Andonaegui e sahindo da dita
Villa em 14 de dezembro consegui com grande trabalho e fadiga o incorporar-me
no dia 16 de janeiro. No diário junto verá V. Ex.H o succedido e que no dia
10 batemos e destruímos os Rebeldes, que em hum lugar estreito se resolverão
a disputar-nos o passo: e não obstante a grande mortandade, como sabemos, que
em soccorro dos que forão batidos vinhão i5oo com 1 pessas de artilharia de
ferro, e se achavão na sua retaguarda o dia do combate em distancia de 8
léguas entro a persuadir-me, que em outro estreito passo, que ainda dista de nos
outras tantas legoas estavam cobertos esperando provar novamente o successo
das Armas. Se elle nos fôr feliz, estou na determinação de ir invernar com as
nossas Tropas ao Povo de S. Ângelo, por me ficar mais fácil a Communicação
com a Villa da Laguna e Ilha de Santa Catharina, donde me podem vir as
monicões para a subsistência. Do mais que occorrer farei ciente a V. Ex"., a

quem desejo sempre servir com a mais prompta vontade »

21 i5

«Diário da marcha dos Exércitos de Suas Magestades Fidelissima e Catho-

lica, do dia i de fevereiro de 1756 em diante e successos delia.»

Copia (Annexo ao n.° 2115).

«Em o ultimo do mez de janeiro camparão os Exércitos no Campo de
Santo Antonio proximo a huma povoação de índios, que tem o nome deste Santo,
a qual elles havião queimado logo que souberão da nossa próxima chegada
aquelle lugar.

Em o primeiro de fevereiro se continuou a marcha; campamos junto do
Arroyo Jaguari, onde faltarão 16 Espanhoes, que em huma patrulha descobrião
e vigiavão o campo do lado direyto do Exercito e se suppoz seria surprendida

pelos índios, como depois se verificou no dia quinto do dito, em que dous aven-
tureiros Paulistas apresionarão dous índios, os 

quaes 
confessarão que topando a

dita partida, huma de índios, estes pozerão bandeira branca e segurarão estavão
de paz e muito perto o seo commandante o qual estava prompto a darnos vacas
e o mais que tivessem, que indo debaixo de boa fé aonde estavão os mais índios,
e depois de os haverem segurado de amizade, desarmados para comer, os lan-
cearão a todos e os dous índios trazião vários trastes dos mortos. No dia 6 não
houve mais novidade, que continuar-se a marcha.

No dia 7 marchamos 3 legoas té camparmos junto do Rio Vacacay> que des-
agua para o Rio Grande; na tarde desse dia vierão alguns índios inquietar a nossa

guarda de campo e saindo hum pião nosso para fora delia o matarão, dando-lhe
cento e tantas lançadas e depois de morto lhe abrirão o peito e tirarão o cora-

ção; também faltou outro pião Espanhol no mesmo dia. O general espanhol pedio
ao nosso ido Dragões, que com Soo soldados seos fossem castigar os ditos índios,
indo commandando o governador do Monte Vidio e com os nossos o Coronel de
Dragões Thoma\ Lui% Osorio: logo forã«o segundos corpos de reserva de hum e
outro Exercito por se dizer erão muitos os Índios.

U Corpo principal seguio os índios e a distancia de legoa e meya os atacou,
matando o cabo principal que era hum índio de grande valor, chamado Sepé e

A. B. 3l ¦9
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morrerão mais 6 ou 7 índios, e dos nossos só hum soldado portuguez veyo ferido
em hum braço de huma lançada.

No dia 8 deo parte a Guarda do Campo de avistar muitos índios e logo o
nosso General a mandou reforçar com os piquetes. O Ceneral Espanhol mandou
hum corpo de 600 homens seos e nossos com ordem de os ir atacar. Marchou este
meya legoa e deo parte de que era muita a Indiada quis o dito General mandar
retirar o corpo; porem o nosso não conveyo, dizendo que era dar mais valor aos
ditos índios, vendo que nos retiravamos, com o que assentarão ambos que mar-
chasse todo o exercito e pelo meyo dia se poz em marcha, passando primeiro
o Rio e chegando o nosso ao lugar aonde ja estava o corpo qúe havia saido, fez
alto formado em batalha, esperando as ordens do General Espanhol, que chegou
ás 2 da tarde, ordenando acampassemos nesse lugar em que não houve nem

agua, nem lenha.
No dia 9 veyo a noticia de que os índios haviam morto dois Espanhóes,

que andavam carneando alguns touros que havia pela Campanha.
O dia 10 marchamos quasi ao rumo do norte e tendo andado couza de tres

quartos de légua avistamos grande multidão de índios formados, que depois se
soube, erão 1800. Logo se meterão as nossas tropas em batalha e ordenou o
General Espanhol que desta forma marchássemos para os índios, o que se exe-
cutou em distancia de meya légua té que fizemos alto quazi a tiro de mosquete
dos ditos índios; vierão destes alguns falar ao General Espanhol com repetidas
arengas e ultimamente propozerão que escrevesse o dito General aos seos
Padres e Casiques que elles se retirarião para o norte de hum arrojo que havia

na sua retaguarda emquanto não chegavão as respostas, que poderião vir no dia

seguinte. Deo-lhe o General huma hora de tempo para se poderem retirar,
segurando-lhe lhe não faria mal.

Findo o termo entrarão com novas arengas disendo que elles se não querião
retirar daquelle lugar que caminhássemos nós sobre o seo lado direito, onde
havia um arroyo em que poderíamos acampanhar. Respondeu-se-lhe que elles

não nos governavão, que se retirassem logo, quando não abriríamos caminho.
O empenho de demorar nos era estarem levantando terra e cobrindo-se com
toda a força, pelo que se lhe cominou que se retirassem e se o não fazião em
ouvindo tocar as caixas de guerra, certo hiamos a castigar a sua rebeldia. Em
todo este tempo não quiz o nosso General resolver nada por sy, como querião
os Espanhoes e sempre respondeo estava prompto para executar as ordens do

General Espanhol, que era o auxiliado e sabia as que tinha de sua Corte. O
Governador de Monte Vidio prevenio ao nosso General tanto que no Exercito
Castelhano se desse fogo a huma pessa, fizesse o mesmo a nossa Artilharia,

porque os índios teirnavão e querião que se metesse a noite para nos fazer
alguma e que ao mesmo tempo se seguisse o ataque.

Mandou o nosso General ordem a 3 Esquadrões, 2 de Dragões da esquerda,

que tanto se desse principio ao ataque carregassem o lado direito dos índios pelo
seo flanco e por se dizer que ali tinhão a sua artilharia mandou huma pessa de

amiudar com huma Companhia de Granadeiros para os flanquear e que no ataque

carregasse sobre o mesmo flanco. Deitarão os Capelaens absolvição aos soldados e
se seguio o viva Elrey. A pouco espaço deo fogo a pessa de sinal e logo correspon-
deo a nossa artilharia com a felicidade de matar o commandante dos índios, como
foy grande o fogo se pozerão os índios em precipitada fuga e os nossos os alcança-
rão e forão matando tè se meterem por humas barrancas, que havia a hum e

outro lado do seo corpo (lugar estreito) aonde fazendo-se fortes tiravão com flexas,

porem a nossa Infanteria os forçou com repetidas descargas de mosquetes; por
todas as mais revinas as tropas Castelhanas matarão a tiro e lança quantos
encontravão.

Os nossos Esquadrões de Dragões da esquerda e a gente de correntes,
homens valerozos, carregarão os do lado direyto e por distancia de mais de

huma legoa forão matando índios, e se julgou pelos que se contarão e deixarão
de contar mais de 1200 mortos e i5o prizioneiros: haveria na trincheira quando
se deo principio ao combate 1800 entre cavallaria e Infanteria e era do mesmo

numero o nosso Exercito atacante, por estar groça escolta guardando as bagages
da nossa retaguarda.

Dos Portuguezes ficou o Coronel de Dragões Thoma% Lui\ O^orio ferido de

flexas em tres partes, sendo a mais perigoza a das costas; morreo hum soldado
e 20 feridos, em que entrou hum Alferes de Infantaria; dos Espanhóes morrerão

soldados e 10 feridos e principiando a acção ás 2 horas da tarde se concluiu ás

e 10 minutos.

Deixarão os índios todos a£ suas bandeiras, caixas de guerra e Artilharia,
cujas pessas eram da grandeza de pedreiros feitas de madeira e forradas de couro,
carregadas com bala miúda e a nenhuma derão fogo: também tinhão algumas

pequenas minas mal feitas, que ficarão sem effeito.
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Pondo-se o Exercito em marcha caminhamos couza de hum terço de legoa,
aonde acampamos junto e hum pequeno arroyo.

Acharão-se varias cartas nos mortos, pelas quaes se vem no conhecimento
de serem os ditos índios exhortados e castigados pelos Padres para se opporem ao
seu Soberano e igualmente enganados pos elles, pertendendo comservallos repu-
blicanos se tendo já declarado a hum com o titulo de Rey.

O Exercito continua a marcha havendo o General Castelhano exhortado
com novas cartas aos rebeldes a devida obediencia ao seo Soberano, veremos o
effeito e entretanto hiremos continuando a campanha, que passa já de 2 mezes té

que vejamos o fim de tantas fadigas.»

21 l6

Carta do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, para
Diogo de Mendonça Corte Real, em que participa que o capitão do

corsário SanfAnna e Rainha de Portugal Antonio Quaresma Fiquei-

ra o tinha avisado de que um violento temporal acossára a Nau S.

Francisco Xavier e Todo Bem, receando-se que houvesse naufragado

perto do Cabo da Boa Esperança.

Bahia, 24 de maio de 1756.

Tem annexa a declaração do Capitão de Mar e Guerra Antonio

Quaresma. 2117—2118

Carta do Bispo de S. Thomé,D. Antonio, para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que se queixa do Capitão Francisco Manuel por se recusar

a conduzil-o ao seu Bispado, participando também o fallecimento do

Governador das Ilhas de S. Thomé e Príncipe, D. José Caetano Sotto-

maior e de terem fugido da sua comitiva o Missionário Manuel do

Nascimento e o familiar Antonio Mexia Olayo, natural de S. Eulalia,

termo d'Elvas.

Bahia, 18 de junho de 1756.

Tem annexo um documento.

«...Estando compondo-se a embarcação, faleceo o dito Dom José Caetano
de huma apoplexia em 26 de mayo na rossa de hum seu amigo para donde tinha
hido convaleser. A.' vista deste sucesso me persuado fica suspensa a obra da nova
Sé, e passo até que S. M. seja servido despachar novo Governador para as ditas
Ilhas.

2119—2120

Carta do Cbanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomayor,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que lhe communica ter che-

gado da índia a Náu S. Francisco Xavier, sob o commando do Ca-

pitão Luiz Pereira de Sá e Saldanha e em tal estado de ruina que fora

condemnada para a navegação. Participa também o fallecimento do

Governador das Ilhas de S. Thomé e Príncipe D. José Caetano

Sottomayor, que fôra sepultado na Egreja dos Religiosos Carmelitas

Descalços, e a próxima partida do Bispo de S. Thomé para a sua Dio-

cese.

Bahia, 20 de junho de 1756. 2121

Officio do Desembargador Procurador da Fazenda na Relação da Bahia

Luiz Rebello Quintella, em que consulta sobre um arrendamento

que o Desembargador Antonio Ferreira Gil pretendia fazer de umas

casas seqüestradas ao Thesoureiro Geral Domingos Cardoso dos

Santos e que se achavam arrendadas pela Provedoria Mór da Fazenda

a outro inquilino.

Bahia, 20 de junho de 1756.

Tem annexos 2 documentos. 2122—2124
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Carta do Provedor MórManuel de Mattos Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, em que participa que a Náu S. Francisco

Xavier fôra dada por incapaz para navegar, por se encontrar com-

pletamente arruinada.

Bahia, 22 de junho de 1756. 2125

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, sobre o mesmo

assumpto da carta antecedente.

Bahia, 22 de junho de 1756.

Tem annexos 6 documentos. 2126—2132

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real

em que communica varias informações sobre a tormentosa viagem

que fizera a Náu S. Francisco Xavier de Gôa até a Bahia, o estado

em que chegou e as resoluções que se haviam tomado a respeito e da

carga que conduzia, participando que durante a viagem tinham falle-

cido vários tripulantes e passageiros e entre estes o Governador

Antonio José de Mello.

Bahia, 22 de junho de 1756.

Tem annexos g documentos. 2133—2142

Representação do Cabido da Sé Metropolitana da Bahia, queixando-se das

desconsiderações que lhe faziam o Juiz de Fóra e Officiaes do Sena-

do da Camara da mesma cidade, nas festividades e 
procissões, que

por ordem regia se celebravam na Sé e outras Egrejas com a assis-

tencia do Cabido e Senado.

Bahia, 22 de junho de iy56.

Tem annexos 3 documentos. A representação é assignada pelos

Conegos Manuel Fernandes da Costa, João Borges de Barros, Ma-

nuel Gonçalves Souto, Theodosio Martins da Rocha, Antonio da Cos-

ta Baptista, José Pereira de Albuquerque, Manuel de Jesus Bahia,

Antonio de Araújo, Manuel de Mattos Baptista, Antonio Gonçalves

Pereira, Antonio Honorato Guerreiro, Bernardo Germano de Al-

meida, Jorge Corrêa Lisboa, Lui\ Antonio Borges de Barros e Jose

de Oliveira Bessa.

«... Prezentemente achando-se restituido o Cabido por reconsiliação feita

com os Religiosos da Companhia de Jesus, á sua antiguissima posse de hir á

Igreja dos ditos Religiosos celebrar a Missa e acompanhar a Procissão, levando

nella a Custodia o mesmo Conego celebrante, no dia 10 de mayo, em> honra do

glorioso Apostolo do Oriente S. Francisco Xavier como Padroeiro principal da

Cidade da Bahia, pelo voto, que se lhe fez por occazião do achaque da bicha,

em observancia da ordem de V. M. de 2g de outubro de i6g3._E tendo com

effeito hido executar aquella celebridade o anno passado de 1755, assim como

também a da Procissão e Missa na mesma Igreja aa Companhia*de Jesus em o

dia primeiro de dezembro pela felicíssima Acclamacção ao Senhor Rei D. João

IV e ambas com beneplácito e assistência do Senado e contribuição pelo mesmo

do estipendio dos Ministros do Altar, que vem a ser g$6oo rs. na festa e Procissão

de tarde do voto de S. Francisco Xavier e 408000 rs. na festa da Acclamação, na

conformidade da ordem de V. M. de 26 de dezembro de 1695, as quaes funçoens se

havia abstido de fazer o Cabido, por experimentar repugnancia nos ditos Reli-

giosos, por respeito de se ter mandado continuar a missa que na Sè se celebrara

na festa da Restauração daquella Cidade em o primeiro de Mayo de 1731, em

razão de qúe hindo pregar nella hum Religioso aa mesma Companhia por su-

gestão industrioza das pessoas, que então servião no Senado e sinceridade do dito
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Padre, como depois se soube captara este venia somente ao Senado sem fazer
caso algum do Cabido, contra o decoro que lhe deve, sentenças que obteve nesta
matéria, de que acima se fez menção e posse immemorave!, em que se acha, de
se lhe tomar venia somente a elle Cabido ou de lhe tomar a dita venia primeiro
do que ao Senado da Camara...»

2143—2146

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real

em que communica terem fundeado na Bahia os Corsários S. José-

Rei de Portugal e Santa Anna-Rainha de Portugal, ambos perten-
centes á Companhia da índia Oriental e da China.

Bahia, 22 de junho de 1756. xa e 2a vias. 1147—2148

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos, para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que lhe participa terem chegado á Bahia as Galeras iV.a S.* da

Conceição e SanfAnna, sob o commando do mestre Manuel José da

Cunhae S. José e Almas, do mestre Joaquim Alvares Corrêa.

Bahia 22 de junho de 1756. 2I49

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

ácerca do fornecimento de madeiras do Brasil, destinadas á constru-

cção de navios nos estaleiros da Ribeira das Náus de Lisboa.

Bahia, 22 de junho de 1756.

Tem annexos 14 documentos. 215o—2164

Duplicado do documento n. 215o.

Bahia, 23 de junho de 1756. 2a via. 2i65

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que diz [ter sido avisado de 
que 

o Conde de S. Miguel, seu sue-

cessor no Governo da Capitania de Goyaz, havia recebido varias

representações sobre assumptos que havia regulado e resoluções

que tomára durante o seu Governo, pedindo que no caso de essas

representações serem enviadas a El-Rei, nada se decidisse superior-

mente sem elle ser ouvido.

Bahia, 28 de junho de 1756. 2166

Officio do Commandante da Frota Gaspar Pinheiro da Camara Manuel

para Diogo de Mendonça Côrte Real, participando ter chegado na

vespera á Bahia comboiando 6 navios.

Bordo da Náu N.aS.adas Brotas, 29 de junho de 1756. 2167

Carta do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que

lhe participa terem entrado para o Convento Ursulino de N. S.a das

Mercês, tres filhas de Lourenço Pereira da Silva, Capitão do Terço

de Henrique Dias.

Bahia, 1 de julho de 1756. 2168

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que pede instrucções ácerca

do pagamento das despezas que se faziam com os trabalhos de con-

strucção da nova Náu Caridade.

Bahia, 10 de julho de 1756.

Tem annexos 3 documentos, copias de diplomas que regulavam

o assumpto. 2169—2172



150

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, in-

formando ácerca de um requerimento do Contractador dos Dízimos

José Machado Pinto, em que este pede que nenhum Parocho des-

obrigasse do preceito quaresmal as pessoas que os seus procuradores
e rendeiros indicassem como não tendo pago os dizimos e que a

desobriga d'estas só se fizesse em presença do competente recibo.

Bahia, 17 de julho de 1756. 2173

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, em

que participa ter chegado á Bahia D. Antonio Rodrigues da Silva e

as grandes difficuldades que encontrava para fazer embarcar para o

Reino vários frades.

Bahia, 7 de agosto de 1756. 2174

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que participa ter dado licença a dois Frades Franciscanos para

pedirem esmolas de madeiras para a reedificação do seu Convento

de Lisboa, que soffrera grandes ruinas com o terremoto.

Bahia, 9 de agosto de 1756. 2175

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos participando ter recebido o aviso

regio em que se lhe communicava não ter sido concedido ao novo

contractador do tabaco o privilegio de ser o único avisado da chegada

da frota á Bahia.

Bahia, 9 de agosto de 1756. 2176

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que participa ter sido preso a bordo de um dos navios da frota o

mulato que fugira da casa do Dr. Raymundo Coelho de Mello.

Bahia, 9 de agosto de 1756.

Tem annexo um documento. 2I77—2178

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

no qual se queixa do Commandante da Frota, o capitão de mar e

guerra Gaspar Pinheiro da Camara Manuel, por não ter salvado á

terra como era de uso, censurando-o pelas explicações que lhe dera.

Bahia, 9 de agosto de 1756. 2179

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos ácerca de um requerimento do The-

soureiro Geral Pedro Francisco Lima, sobre liquidação de con-

tas.

Bahia, 10 de agosto de 1756. 2180

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que informa ácerca de um requerimento de Victona Thereza

Nunes Vianna e suas irmãs, Religiosas professas do Mosteiro de S.

Domingos das Donas, da Villa de Santarém, e filhas do Mestre de

Campo Manuel Nunes Vianna, pedindo a conclusão de uma exe-

cução que pendia em juizo.
Bahia, 10 de agosto de 1756.

Tem annexo o requerimento.

«...Esta cauza corre em nome da Madre Prioreza do Convento de S. Domin-

gos das Donas de Santarém contra Miguel Nunes Vianna, que foi penhorado
em huma morada de cazas de sobrado grandes. A esta execução se oppoz com
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embargos de terceiro prejudicado Caetano Rodrigues Soares com o fundamento
de que seu Pay Manuel Rodriçnies Soares fôra socio com o Mestre de Campo
Manuel Nunes Vianna e com effeito alcançou sentença a seu favor na instancia
inferior...))

2181—2182

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

ácerca da exploração do salitre e das informações que a tal respeito

dera o Intendente das Minas Novas Pedro Leolino Mariz.

Bahia, 10 de agosto de 1756. 2i83

Carta do Arcebispo da Bahia, em que informa da protecção que tem dis-

pensado ao Escrivão da Çamara ecclesiastica, o Arcediago Manuel

Alvares Souto.

Bahia, 11 de agosto de 1756. 2184

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que
insiste para que fosse augmentado o numero de freiras nos Conventos

da Conceição da Lapa e Coração de Jesus da Soledade.

Bahia, 12 de agosto de 1756. 2i85

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real,

informando ácerca de um requerimento do Missionário da Congre-

gação de S. Filippe Nery da Cidade de Pernambuco, o Padre Fran-

cisco Pinheiro e Luiz de Lima, na qual pedem licença para fundar na

Bahia, uma casa da sua Ordem, em cumprimento do legado que dei-

xára Manuel da! Fonseca.

Bahia, i3 de agosto de 1756.

« Deixou (Manuel da Fonseca) por seos herdeyros e testamenteyros, em pri-
meiro logar ao referido Missionário e em segundo ao Companheyro, ficando
nesta Cidade e estabelecendo nellaa Caza de Congregação, para cujo effeito dizia:
os constituo por meos testamenteyros e herdeyros para administrarem a testa-
menteria e seos bens por sy e seus Procuradores, por emquanto não estivesse
formado corpo de congregação nesta Cidade e havendo Prepozito ou Superior na
dita Congregação passará a administração e testamentaria ao Prelado e Pro-
curador que então forem da ditta Congregação e a seos successores im per-
petuum, ete.

Peço e rogo aos dittos Padre e seos successores que ao tempo do m.eo falle-
cimento, como tenho justo, me recebão deytando a ropeta de S. Filippe Neri,

que pello amor de Deos lhes peço. E meu corpo será sepultado na Casa da dita
Congregação se a houver ao tempo do meo fallecimento e não a havendo elles
meos testamenteyros elegerão etc.

Depois de huma larga dispozição de funeraes, dotes a donzellas, esmolas
a Conventos, Hospício de Jerusalém, Recolhimentos e a muitas pessoas parti-
culares, liberdade de escravos, etc, passou á dizer que os seos bens de raiz erão
notorios e os moveis constavão do seo livro de razão.

Morto e enterrado o ditto Manuel da Fonseca ficou o Missionário e o seu
companheyro nas próprias casas do defunto que reduzirão brevemente a Hos-

picio com seo Oratório. O que estes Religiosos expõem a S. M. na sua petição
causa brevitatis affirmo ser tudo verdadeyro pello que me parece justa e sancta

a sua supplica, não só pello que expõem, mas porque naquella Praya se achão

collocadas 2 freguezias inteyras, da Conceição e Sacramento do Pillar, que
ambas terão 10 para 11 mil pessoas de sacramentos com mais parte de outras

2 e muytas outras pessoas de fóra, que por desembarcarem nellas, commum-

mente durante o seo negocio, nellas rezidem e a da Conceição serem parochianos
todos os que vivem sobre as agoas naquelle porto. Accrescé mais os innumeraveis

cathecumenos, que os homens de negocio nellas residentes tem em suas cazas

e recorrerem aquella Praya muitas pessoas de fóra a buscar absolvição das suas

culpas, dispensas, conselhos e direcções para se desencarregarem. E poj não

haver no tal sitio Convento, quantos o deixarão de conseguir o que buscão por
não virem vestidos em termos para subirem a Cidade e não terem carruagens

para o fazerem, etc.
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Quanto aos estudos que promettem será de grande bem espiritual e utili-
dade áquelles moradores, porque se estragão seos filhos espiritual e corporal-
mente em decerem e subirem duas vezes as compridas e asperas ladeyras,

que ha da Praya ao Collegio da Companhia, ricando-lhes por esta cauza pouco
lugar para o estudo e distrahindo-se no procedimento por se acharem distantes
dos olhos de seos Pays e por isso acompanhados de quem devião fugir. E sendo
estas razões efficazes a favor da fundação, ainda tenho por mayor a das praticas
que estes Congregados fazem nos Domingos e dias sanctos, em que exphcão em
certos tempos a doutrina christãa...

2186

Officio do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca

do numero de freiras do Convento das Ursulinas do Coração de

Jesus e N. S.a da Soledade e da licença concedida ás congregações

religiosas e ás freiras em particular para herdarem bens de raiz.

Bahia, 17 de agosto de 1756.

Tem annexas duas minutas de ojficios que Diogo de Mendonça

enviou ao Arcebispo da Bahia sobre os referidos assumptos.

2187—2189

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Diogo de Mendonça Côrte Real, sobre a exportação de madeiras

para o Reino.

Bahia, 18 de agosto de 1756.

Tem annexos 6 documentos. 2190—2196

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil para Diogo de Mendonça

Côrte Real, remettendo-lhe a conta da divida á Fazenda do ex-the-

soureiro Domingos Cardoso dos Santos.

Bahia, 19 de agosto d© 1756.

Tem annexos 2 documentos. 2197—2199

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

no qual informa ácerca do processo crime promovido pelo Coronel

Domingos Fernandes de Sousa contra Henriques Victorino Pereira

da Silva.

Bahia, 20 de agosto de 1756.

Tem annexos 5 documentos. 2200—22o5

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Diogo de Mendonça Côrte Real, no qual mostra os grandes inconve-

nientes e graves embaraços qne estava causando aos serviços da

Provedoria a forma como o Desembargador Antonio Ferreira Gil

procedia ao exame dos livros da Fazenda demorando-os largo tempo

em seu poder, recusando-os quando lhe eram pedidos eaccusando-o

também de varias outras irregularidades.

Bahia, 20 de agosto de 1756.

Tem annexos 3 documentos. 2206—2209

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Corte Real

informando ácerca do requerimento dos Officiaes do Náu da índia

S. Francisco Xavier e Todo o Bem, pedindo transporte para o Reino,

visto a sua embarcação ter sido dada como incapaz para navegar.

Bahia, 20 de agosto de 1736.

Tem annexo um documento. 2210—2211
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Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

ácerca do mesmo assumpto a que se referem os documentos antece-

dentes.

Bahia, 22 de agosto de 1756.

Tem anexos 3 documentos. 2212—22i5

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogode Mendonça Côrte Real,

participando'que Antonio de Novaes de Sousa dono da Corveta N.a

S.a da Boa Viagem e Tres Reis , se otferecera para conduzir gratui-
tamente á Ilha do Príncipe o Bispo de S. Thomé e Príncipe, se lhe

fosse permittido carregar tabaco para com elle negociar nos portos
daquellas Ilhas e nos da Costa da Mina e que ouvida a Mesa da Ins-

peção acceitára o offerecimento restringindo somente ao; dono da

Corveta o poder mandal-a fazer negocio de escravos nos portos de

•Aguitá até Badagre.

Bahia, 23 de agosto de 1756. . 2216

Officio do Vice Rei, Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte

Real, em que participa ter partido para a Ilha do Príncipe a Corveta

N.a <S> do Crato, 5. Roque e Almas, conduzindo o Desembargador

Ouvidor Christovão Alvares de Azevedo Osorio, um Engenheiro para
tirar a planta daquella Ilha e das fortificações que precisasse, pe-
dreiros, e carpinteiros contractados para as novas obras, dois oleiros

pretos, alguns presos para irem servir de soldados, etc.

Bahia, 23 de agosto de 1756. 2217

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sottomaior,

para Diogo de Mendonça Côrte Real, cummunicando-lhe que tinham

sido condemnados 18 réos á pena de degredo para a Ilha do Anno

Bom.

Bahia, 25 de agosto de 1756.

Tem annexos 4 documentos. 2218—2223

Officio do Desembargador Cyriaco Antonio de Moura Tavares para Sebas-

tião José de Carvalho e Mello, em que lhe participa os obstáculos

que encontrára para proceder á syndicancia ao Ouvidor da Bahia,

Henrique Corrêa Lobato, que lhe fôra ordenada.

Bahia, 26 de agosto de 1756.

Tem annexo um documento. 2224—2225

Officio do Provedor mor Manuel de Mattos Pegado Serpa para Diogo de

Mendonça Côrte Real, ácerca do alcance do Thesoureiro geral Am-
brosio Alvares Pereira.

Bahia, 26 de agosto de 1756.

Tem annexos 4 documentos. ^2226—223o

Officio do Arcebispo da Bahia para Diogo de Mendonça Côrte Real, ácerca
da entrada de D. Leonor de Castro, filha natural de Luiz Freire,

para o Convento de Santa Clara do Desterro.

Bahia, 28 de agosto de 1756. 2231

Carta do Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomaior em que allega
os seus longos serviços na Bahia e insiste pelo seu regresso ao Reino.

Bahia, 3o de agosto de 1756. 2232 .
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Officio do Vice Rei Conde aos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que informa do rendimento que tivera o quinto do ouro na Casa

da fundição das Minas de Santo Antonio da Jacobina, no anno de

1755 e i°semestrede 1756.

Bahia, 3o de agosto de 1756.

Tem annexos 4 documentos. 2233—2237

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que informa das providencias que tomara para o cumpri-

mento do Alvará com força de lei de6 de dezembro de 1755, que pro-
hibia «como 

prejudicial ao Real serviço e ao bem commum dos vas-

sallos que os officiaes marinheiros dos navios de guerra e mercantes

tragão fazendas a este Estado, para nelles as venderem».

Bahia, 1 de setembro de 1756.

Tem annexos 3 documentos. 2238—2241

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para Diogo de

Mendonça Côrte Real, ácerca da Não da índia S. Francisco Xavier

e Todo o T3em, que fôra condemnada para a navegação e das reso-

luções do Conselho da Fazenda sobre diversas representações dos

Officiaes da mesma náu.

Bahia, 3 de setembro de 1756.

Tem annexos ig documentos. 2242—2261

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que se refere á demora que soffrera a frota por causa do terremoto

de Lisboa e aos diversos incidentes que se deram com o carregamento

dos navios e partida da frota para o Reino.

Bahia, 3 de setembro de 1736.

Tem annexos 15 documentos. 2262—2277

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho

Mello, ácerca das providencias adoptadas para impedir os desça-

minhos das fazendas e da fiscalização que exercia para evitar que os

officiaes dos navios de guerra e mercantes fizessem contrabando. Re-

fere-se também ás vantagens concedidas aos donos dos navios que
conduzissem madeiras para o Reino.

Bahia, 3 de setembro de 1756.

Tem annexos 10 documentos. 2278—2288

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

requisitando vários materiaes para a construcção da nova Náu Ar.a

S.a da Caridade e informando dos trabalhos que nella se tinham exe-

cutado.

Bahia, 3 de setembro de 1756.

Tem annexos 7 documentos. 2289—2296

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, sobre a cobrança do Donativo para a reedificação de Lisboa

Bahia, 5 de setembro de 1756. 2297

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

sobre o mesmo assumpto do documento antecedente.

Bahia, 5 de setembro de 1756. 2298
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Officio dos Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real.

em que informa favoravelmente uma representação dos officiaes da

Secretaria do Governo da Capitania da Bahia, pedindo melhoria de

vencimentos.

Bahia, 5 de setembro de 1756.

Tem annexos 2 documentos.

«Os officiaes da Secretaria deste Governo me fizerão a reprezentação inclusa
a qual nesta mesma occasião ponho na prezença de S. M. pelo seu Conselho
Ultramarino, porque julguei devia applicar as diligencias precizas para que com
effeito alcancem o que tam justamente pertendem : pela razão de que tudo quanto
relatão na sua petição he verdade e não podem subsistir com tão pequeno orde-
nado, que de nenhuma maneira corresponde ao grande trabalho qne tem nesta
Secretaria, da qual lhe não tica nem um só dia em todo o decurso ao anno, para
poderem applicallo ás suas dependencias; circunstancias todas estas, que obri-

gárao ao Conde das Galvêas, Vice Rei que foi deste Estado, na informação oue
deu a S. Mv quando por Provirão de 16 de dezembro de ly35 o mandou ouvir
sobre a quantia que se devia arbitrar aos supplicantes, declarar que ao oficial
mayor se devião dar mais ioo mil reis de ordenado em cada hum anno e 8o mil
reis a cada hum dos mais officiaes e se naquelle tempo era bem regulado este
arbitramento, muito mais o fica sendo agora pela grande diminuição que lhes tem
accrescido nos emolumentos da Secretaria, em consequencia da nova creaçáo ila
Relação do Rio de Janeiro, porque antes de a haver não havia Governo algum dos
desta' America, de onde se não viessem tirar provisões e Alvará em todos aquelles
casos em que se pode passar o Desembargo do Paço, e como estes se lavravão
na Secretaria, recebião aquelles emolumentos, de que hoje se vem privados e o
estão também de todos os mais de que fazem menção na sua petição...»

2299—2301

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

sobre o transporte da carga da Náu S. Francisco Xavier e Todo o

Bem, a que outros documentos anteriores se referem.

Bahia, 7 de setembro de 1756.

Tem annexos 2 documentos. 2302—2304

Carta do Arcebispo da Bahia, para Diogo de Mendonça Côrte Real, em que
se refere á herança de Manuel da Fonseca e á fundação da Congre-

gação religiosa que deixara instituída no seu testamento.

Bahia, 7 de setembro de 1756.

«Sem intervenção de pessoa alguma e só obrigadodo zello e bem da salvação
das almas passo a dar a V. Ex." a seguinte conta.

Manuel da Fonseca morador na Praya desta Cidade achando-se enfermo de-
terminou lazer o seo testamento e deyxar a seu Parocho todos ou a mayor parte
de seus bens, não tanto como a Parocho, mas como a amigo e obrigado... Succedeo
neste tempo a esta Cidade fsicj o Padre Francisco Pinheiro em seguimento de
huma demanda da sua Congregação de Pernambuco e hospedar-se com o seo com-

panheiro no Convento de Santa Thereza. Logo que soube o sobredito doente e

que o ditto padre era bom Missionário e hum grande servo de Deos, o mandou
chamar e com elle se confessou geralmente e muita outras vezes e para o fazer

com. a couúuua<;ãQ <\uc deslava. e, uitii com.«.lia sobre o gmioxte e. d& fojada^ãtt

da sua Congregação nesta Cidade o rogou e instou para que por emquanto fosse

vivo passase com seo companheiro para a sua caza, a que o dito Padre assentio

por não desconsolar aquella alma e por evitar o grande cançaço com que já se

achava de sobir e descer as grandes ladeyr-as, que medeavão entre o Convento e

caza do enfermo. Chegou este a fazer testamento, em que nomeou ao Padre e

seu companheiro por testamenteyros e constituio herdeyros sob a clasula da funda-

ção nesta Cidade. Desta dispozição se sentio tanto o Parocho, que intentou justifi-
car que dosdittos Padres se não necessitava nesta Cidade e muito menos naquelle
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' • • sitio, de que 
'd,ando-me 

parte o desvanecy; mas 
'vendo, 

que não podia dez^fog^r-a'.
má sua vontade e vingança em seo nome, me dizem está fazendo a requerimento
de hum vereador chamàdo Francisco Gomes, em que mais poderá entrar hum

advogado Antonio, Duarte, procurador da mesma Camara, este por offendido do

ditto Padre Francisco Pinheiro lhe não acceitar hum filho para a Congregação,

que justamente repellio...»

23o5

Carta particular do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para
Diogo de Mendonça Côrte Real, em que especialmente pede augmen-

to de ordenado.

Bahia, 8 de setembro de 1756.

Tem annexos 4 documentos. 23o6—23io

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

sobre a exportação de madeiras para o Reino;

Bahia, 8 de setembro de 1756-

Tem annexos 2 documentos. 23 n—2313

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Côrte Real,

em que participa 
a partida da Frota, composta dé 24 navios mercantes

comboiados pela Náu de Guerra JV.a S.a das Brotas, sob o commando

do Capitão Gaspar Pinheiro da Camara Manuel.

Bahia, 10 de setembro de 1756. 2314

Carta particular do Vice Rei Conde dos Arcos (para Diogo de Mendonça

Côrte Real), em que se refereao seu estado de saúde e lhe rende agra-

decimentos por vários serviços.

Bahia, 10 de setembro de 1756. 2315

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos ácerca de um diamante que fôra en-

contradopor um preto nas serras de Jacobinae que era enviado para 
'«

Lisboa a fim de ser examinado e reconhecer-se o seu verdadeiro valor:

Bahia, 10 de setembro de 1756.
'Tem 

annexos 3 documentos.

«... Feito o termo de declaração procedeu o mesmo Ouvidor (de Jacobina)

a fazer exame na tal pedra com officiaes da Caza da fundição estabelecida naquella

Villa, que affiirmarão ser diamante legitimo e ter o pezo de onze grãos e hum

quarto; com esta noticia foi chamadoá prezença do Ouvidor o tal preto e fazen-

do-se-lhe perguntai judicialmente, confessou haver achado aquella pedra em

huma xapada, que faz vertente para o Rio do Payayá grande no meyo do compri-

mento da Serra para a parte de Leste, o qual sitio fica dentro do continente

daquellas minas (Jacobina)...»
1 23IÕ—2319

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião Jose de Carvalho e

Mello, em que lhe participa a partida da frota e expõe os motivos que

determinaram alonga demora que tivera na Bahia.

Bahia, 11 de setembro de 1756. -320

M appa geral da carga transportada para o Reino pelos navios da Frota com-

boiada pela Náu de Guerra N. S.a das Brotas, sob o commando do

Capitão Gaspar Pinheiro da Camara Manuel.

Bahia, 11 de setembro de 1756.
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Contem os nomes dos 2 5 navios que compunham a frota, os nomes

dos respectivos Capitães e a especificação das mercadorias expor-

tadas: assucar, tabaco, sola, atanados, couros em cabello, prata,

pimenta, salitre, mel, coquilho, farinha, madeira, etc.

(Annexa ao n. 23iq) 2321

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Corte

Real, em que se refere á partida da frota e em especial á Galera

S. José e Almas commandada por João Alvares Corrêa e ao Brigue

Bom Jesus de Bouças e S. José por Antonio da Costa Porto.

Bahia, 17 de setembro de 1756.

Tem annexo um documento. Ia e 2a vias. 2322—2325

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Diogo de Mendonça Corte

Real, sobre o mesmo assumpto dos documentos anteriores.

. Bahia, 19 de setembro de 1756. 2326

Procuraçao judicial de D. Anna Maria Pereira da Rocha constituindo seus

advogados os drs. Antonio Ribeiro de Migueis, Bernardo Manuel

de Vasconcellos e Agostinho Rodrigues Real e procuradores Fran-

cisco Rodrigues Cavalheiro, João Ferreira, Manuel de Brito e Pia-

cido Fernandes Maciel.

Bahia, 5 de outubro de 1756. . 2327

Protestos de tres lettras por falta de acceites e de pagamentos, saccadas

na Bahia por Plácido Fernandes Maciel contra Filippe Marques de

Oliveira.

Lisboa, 28 e 29 de novembro de 1756. 2328—2329

«Extractos de varias cartas e officios dirigidos pelo Vice-Rei do Brasil á

Secretariado Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.»

Varias datas. 1756.

Cada extracto tem d margem, em resumo, a minuta das respostas.

233o—2332

«Extractos de diversos officios do Chanceller da Relação da Bahia, dirigi-

dos á Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar.»

Varias datas. 1756.

Conteem d margem as notas dás respostas. 2233—2334

«Extractos de vários officios do Provedor mór da Fazenda da Bahia, diri-

gidos á Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultra-

mar.»

Varia^ datas. iy56.

Teem d margem as notas das respostas. 2335

Carta de Luiz Pereira de Sousa para Plácido Fernandes Maciel sobre as-

sumpto de interesse particular.
Lisboa, 16 de janeiro de 1757. 2?36

Carta de José da Costa Ribeiro para Thonié Joaquim da Costa Côrte

Real, em que dá o seu parecer sobre o pedido do Arcebispo da
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Bahia, relativo ao augmento do numero de freiras nos Conventos de

N. S. da Conceição da Lapa e Coração de Jesus.

Lisboa, 18 de janeiro de 1737.

Tem annexo um documento. 2337—2338

Requerimento de Plácido Fernandes Maciel, pedindo a propriedade do

logar de Escrivão das Execuções do eivei na comarca da Bahia.

S. d. (1757.) 2339

«Extractos de vários officios do Arcebispo, do Provedor mór da Fazenda

e da Meza da Inspecção da Bahia, dirigidos á Secretaria de Estado

de Negocios do Ultramar.»

Varias datas. 1757. 2340—2342

Cartas (2) de Alexandre Palhares Coelho de Brito para Plácido Fernandes

Maciel, sobre assumpto de interesse particular.
Monção, 20 de abril de 1757. /a e 2a vias. 2343-2344

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Diogo de Mendonça Côrte Real, em que lhe participa as diligencias

que havia mandado fazer para o abastecimento e reparações do navio

hespanhol S. Julião.

Bahia, 24 de abril de 1757.

Tem annexo um documento. 2345—2346

Carta do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

felicitando-o por ter sido nomeado Ministro e Secretario d'Estado

dos Negocios do Ultramar e Ilhas adjacentes.

Bahia, 25 de abril de 1757. 2347

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que o informa do dinheiro fornecido ao Procurador dos

contractadores do Tabaco Joaquim Ignacio da Cruz, sobre lettras

saccadas por este contra os contratadores de Lisboa, Duarte Lopes

Rosa e Antonio Francisco Jorge, e das obras da nova náu que se

estava construindo no estaleiro.

Bahia, 28 de abril de 1757.

Tem annexos 6 documentos. ia e 2a vias. A 2a via só tem

annexos 3. 2348—2359

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José .de Carvalho e

Mello, ácerca da nova Companhia da extraccão do Vinho do Alto

Douro e das duvidas que se haviam suscitado para o seu estabeleci-

mento na Bahia e informando sobre as resoluções que a tal respeito

se haviam tomado.

Bahia, 29 de abril de 1757.

Tem annexos i5 documentos e entre elles as copias do bando

annunciando a fundação da companhia, da resolução da Camara, ji-
xando. os preços dos vinhos, vinagres e aguardentes, etc.

«...fui entregue da carta de V. Ex." de 18 de outubro do anno passado, em

que me participa que S. M. havia acabado de mandar estabelecer huma utilissima
Companhia para a extracção dos Vmhos do Douro, á qual era o mesmo Senhor
servido, que eu desse todo o favor e ajuda, de que necessitasse e em especial a
Joaquim Ignacio da Cru\ administrador delia nesta cidade...
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Para o estabelecimento da Companhia nesta cidade occorrerão as duvidas

que vou a participar a V. Ex." e as resoluções que sobre ellas se tomárão.
Na condição 20 se constitue regra certa para os lucros que deve ter a mes-

ma Companhia, á qual devem ficar livres de todas as despezas os i5 e 16 por
cento, que se lhe determinarão : para observancia desta condição não deixava de
ser dilhcultozo o descobrir-se hum regulamento tão ajustado, que dos preços,
que se impuzessem nos vinhos, vinagres e agoas ardentes resultasse a utilidade
concedida á Companhia, sem prejuízo considerável dos povos, que lhe haviam
de dar o seu consumo. —

Duvidozos com justos fundamentos os administradores delia nesta cidade
da resolução que havião de tomar em negocio de tanta importancia, porque não
só na condição 20, mas em nenhuma das outras se declarava por conta de quem
devião fazer as avarias commuas e attestos ordinários e o Provedor e Deputados
da Meza da Companhia na carta de ordens, que lhe remetterão, lhes; ordenão,

que devem fazer por conta dos compradores, ficando sempre livres para a Com-

panhia os i5 e 16 por cento determinados na condição 20; e no que respeita a
todas as avarias extraordinarias succedidas por cazos fortuitos, como sejão dam-
nificações ou faltas graves procedidas de broca e arrombamento de pipas e
muitos outros acontecimentos que ordinariamente experimentão os commer-
ciantes, que negoceão em semelhantes effeitos, não derão resolução alguma posi-
tiva sobre este particular, deixando-os ficar em confuzão. A esta duvida accres-
cia outra de mujtto mayor pezo, porque he impossível o fazer-se conta certa ás
avarias chamadas attestos, que devendo ser contadas, não se podia formar dellas
um calculo também ajustado, que não houvesse de prejudicar a Companhia ou
aos compradores, que lhe derem consumo aos seos effeitos, vindo além disto
também em consideração o disposto na condição 18, se o aluguer dos armazéns
em que nesta cidade se recolhessem os mesmos effeitos. (sic) Postos os adminis-
tradores no meyo de todos estes embaraços e sendo-lhe impossível o poderem ter
com a brevidade necessária resolução de S. M. ou do Provedor e Deputados da
Meza da Companhia, tomárão o expediente de armarem huma conta a cada
hum dos generos de per sy e ajuntando ao preço principal porque vieráo carre-

gados do Porto todas as mais dispezas, lucros e interesses, que athe o acto da
venda se lhe devião ajuntar, sahirão afinal com huma demonstração do preço,
porque poderia ser vendida cada huma das pipas dos referidos generos ; mas
como não quizessem fiar só de sy este negocio a que podia seguir-se o não ser
bem recebido dos povos o excesso do preço, fizerão ao Dezembargador Conse-
lheiro e Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silva como Juiz Conservador da
Companhia a representação, que consta do documento de fls., para que cônsul-
tando aquella matéria com pessoas intelligentes e practicas na venda de seme-
lhantes effeitos, declarassem os seus pareceres, tanto sobre a conta, que aprezen-
tavão, como sobre o mais, que se deduzia na sua reprezentação.

Resolveo finalmente o Dezembargador Conselheiro Intendente geral man-
dar convocar 8 homens de negocio dos mais principaes desta praça e que tives-
sem já commerciado antecedentemente em semelhantes effeitos (Manoel Alva-
res dc Carvalho, Luif Coelho Ferreira, Fructuoso Vicente Vianna> Francisco
Borges dos Santos, Simão Pinto de Queiroz, Antonio dos Santos Palheiros, Fran-
cisco Xavier de Almeida e Domingos Ribeiro Guimarães,) dos mais fazendo
-lhes vêr a conta dos novos administradores e tudo mais que se continha na
sua reprezentação, lhes deu o juramento dos santos Evangelhos, para que de-
baixo delle dicessem os seos pareceres, no que com facilidade convierão e uni-
formemente assentarão que cada huma pipa de vinho tinto ou branco não podia
ser vendida por menos preço de 718844 rs., as de vinagre a 428031 reis e as de
agoaardente a 988635 reis e cada huma frasqueira de tfez frascos de agoa ardente
a 58637 reis, fundando-se para arbitrarem esses preços, que erão na realidade os
mesmos aponta dos pelos administradores nas suas contas nas razões e funda-
mentos, que largamente expenderáo no termo, de que vay a copia...

Em execução desta ordem determinarão os Omciaes da Câmara, ouvidas as

parfes interessadas, que os Taverneiros e mays pessoas, que vendião vinho, vinagre
e agoaardente por medidas miúdas não podessem vender por mayor preço cada
canada de vinho pertencente á Companhia do que pelo de 18280 reis e cada canada
de agoaardente pelo de 18760 reis e cada canada de vinagre pelo de 800 reis, o

que fizerão publico pelo edital, cuja copia remetto, nelle determinão as penas em

que hão deincorrer as pessoas, que transgredissem ao que nelle se contém...
Devo dizer a V. Ex.", que supposto as canadas do Brazil não sejam em to-

das a^ comarcas de igual tamanho pela differença que ha de humas ás outras
comtudo sempre cada uma canada destas corresponde a perto de 4 canadas das
desse Reyno, 0 que participo a V. Ex." para evitar toda a duvida, que possa
cauzar o preço que se lhe arbitrou...»

236o—23y5
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Ofhicio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar Thomé

Joaquim da Costa Côrte Real, em que lhe participa ter mandado de-

molir uma das torres da Sé, por ameaçar ruina e ter averiguado,

pela vistoria a que procedera, que se abatesse destruiria o edificio da

Sé, da Mizericordia, Hospital e muitos outros que lhe ostavam pro-
ximos.

Bahia, 3o de abril de 1757.

Tem annexos 10 documentos e entre elles uma representação do

Cabido, o auto de vistoria, o auto da arrematação (por 3 mil cru\a-

dos e 15oÈooo rs.) das obras de demolição da torre, etc.

2376—2386

Officio do Provedor mór da F"azenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para o Ministro e Secretario de Estado do Ultramar, ácerca da co-

branca dos donativos dos officios e as fianças das respectivas terças.

Bahia, 3o de abril de 1757.

Tem annexos g documentos. 2387-^2396

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, ácerca dos ordenados e emolumentos dos officiaes da Fa-

zenda, da Alfandega e da Camara da Bahia, das duvidas que se sus-

citavam sobre os emolumentos do Escrivão dos contos e a interpre-

tação de varias disposições do Regimento de i5 de abril de; 1709, que
regulava os vencimentos dos referidos funccionarios.

Bahia, 1 de maio de 1757.

Tem annexos 41 documentos e entre elles a copia do mencionado

Regimento de 1 ~o (). -397—2438

Procuração judicial de Jeronymo Sodré Pereira, constituindo vários advo-

gadose procuradores.
Bahia, 2 de maio de 1757. 24^9

Carta do Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, felicitando Thomé Joa-

quim da Costa Côrte Real, por ter sido nomeado «Secretario de Es-

tado dos Negociosda Marinha e Domínios Ultramarinos»

Bahia, 2 de maio de 1757. 2440

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Cârvalho e

Mello, em que participa estar vago o posto de coronel commandante

de um dos Regimentos de Infantaria pelo fallecimento de Manuel

Domingues Portugal, propondo a nomeação de Manuel de Saldanha

filho de João de Saldanha, antigo Vice-Rei do Estado da índia.

Bahia, 2 de maio de 1757. iae2avias.

«...Nesta cidade assiste ha mais de 23 annos Manoel de Saldanha, filho de

João de Saldanha, Vice Rey que foi do Estado da índia; este cavalheiro, alem de
ser de costumes muito bem regulados, he de hum tão louvável procedimento,

que justissimamente o tem feito credor da distinta attenção, que lhe rendem

todos estes habitantes, nem tem nem nunca teve destas partes, emprego algum
no serviço de S. M....

Devo dizer a V. Ex.= que sendo as Tropas da Bahia as mais bem soccorri-

das e as que tém menos trabalho em todos os Domínios de S. Mv não ha ne-

nhuma que esteja em maior abatimento, porque tem concebido tal horror os
nacionaes, que das pessoas de distincção, não ha huma só que voluntariamente

sente praça a seu filho e o que mais he, que nem os proprios officiaes militares

tendo muitos prodigioza quantidade de falhos, inclinão hum só para semelhan-

te. vida, de sorte que havendo nesta Cidade 2 Regimentos de Infantaria e 6
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Companhias de Artilharia, não se acha em todo este numeroso corpo, hum só
soldado a que possa dar o nome de particular ou cadete de regimento, porque
estes se não compõem de outra qualidade de gente, se não de foragidos de outras

partes e de mulatos' nacionaes do paiz...»
2441—2442

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, em que lhe communica ter recebido participação do Go-

vernador interino do Rio de Janeiro José Antônio Freire de An-

drade, de alli ter sido dada como incapaz para a navegação a Náu da

índia N. S. da Lampadoça, sob o commando do Capitão de mar e

guerra Pedro Luiz de Olival, e explica as informações que transmit-

tira ao dito Governador do Rio de Janeiro sobre o que havia de de-

terminara respeito daquelle navio e do destino que devia ter a re-

spectiva carga e tripulação.

Bahia, 2 de maio de 1757. .

Tem annexos 3 documentos. 2443—2446

Officio do Vice-Rei£onde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, participando-lhe ter ordenado a todos os Ouvidores das Co-

marcas «que mandassem a todas as Camaras das mesmas Comarcas

fizessem cada huma dellas huma relação dos lugares epovoaçóesdo

seu Destricto com os nomes e as distancias, que ha de humas ás ou-

tras, practicando-se a mesma descripção dos rios, que pelas ditas

povoaçóes passão, individuando os seos nascimentos e os que são

navegaveis e que em cada huma das Villas.se declararião a distancia

de léguas ou dias de jornada, que hião ás outras Villas circumvi-

sinhas.»

Bahia, 6 de maio de 1757. 2447

Officio do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado de Serpa para o Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Ultramar, sobre o

exercício do serventuário do officio de Patrão mór da Ribeira.

Bahia, 6 de maio.de 1757.

Tem annexos 3 documentos. 2448—2451

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

ácerca da execução movida contra Bernabé Cardoso Ribeiro e da

venda dos bens que lhe foram seqüestrados.

Bahia, 7 de maio de 1757. 2452

Ckrtidão do termo do primeiro lanço que deu D. Caetano de Bettencourt

e Sá por seu procurador no Engenho da Grama e suas terras e fabri-

cas seqüestradas pela Provedoria mór da Bahia a Bernabé Cardoso

Ribeiro.

Bahia, 8 de fevereiro de 1737. (Annexo ao n. 2452.) 2453

Certidão dos autos de avaliação e arrematação do Engenho da Grama, se-

questrado a Bernabé Cardoso Ribeiro.

Bahia, 4 de maio de 1757. [Annexo ao n. 24S2.) 24^4

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que lhe participa ficarem brevemente concluídas as obras

da nova náu Nossa Senhora da Caridade.

Bahia, cj de maio de 1737.

A. B 3l 21
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Tem annexa a respectiva informação do Mestre da Ribeira,

Manuel de Araújo Silva. ' 2455—2456

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar, com-

municando-íhe ter recebido uma carta do Capitão mór da Ilha do

Príncipe Vicente Gomes Ferreira, em que este lhe participa ter arri-

bado áquella Ilha uma Esquadra franceza «que vinha dos Portos da

Costa.da Mina de dar caça aos inglezes».

Bahia, 10 de maio de 1757.

Tem annexa a copia da carta de Vicente Gomes.

L...O mestre desta embarcação me entregou a carta de 25 de março deste

prezente anno de Vicente Gomes Ferreira, Capitão mór da Ilhg do Príncipe, de

que remetto copia, em que me participa, que em 28 de fevereiro deste anno arri-
bara aquelle Porto uma Esquadra Francesa, de que era Commandante Mr. Ka-

rice, que se compunha de i Nãos de 
guerra, 

huma de 74 pessas e outra de 64,
hum Corsário de 36 peças e outro de 18, que vinha dos Portos da Costa da Mina

de dar cassa aos Inglezes, a quem tinham reprezado 11 navios, e que além destes
dizião haver mettido 3 a pique, e que nos mais que se senhoriarão, ficarão senho-
res de goo escravos e de alguma fazenda mais, que nas mesmas embarcaçoens se

conduzia, e que na entrada do Porto da Ilha do Príncipe havião feito preza em
mais uma corveta ingleza, que vinha do Porto de Benim com a carga de 318

escravos.
Ainda que a carta deste Capitão mór não diga mais couza alguma essencial-

mente a este respeito, comtudo por algumas cartas particulares, que nesta

mesma occazião chegarão da Costa da Mina e da Ilha do Príncipe se tem feito

publica a noticia de que a Esquadra franceza sahira do Porto de Bestre em no-

vembro do anno passado com o desígnio de destruir as Fortalezas que os In-

glezes tem naquella Costa, principalmente a da sua capital que he Cabo Corço,
a que atirarão 40 pessas com baila, com que lhe matarão 6 pessoas, havendo-lhe
fèito, além deste damno o de lhe encalharem naquelle porto 3 galeras.

Muitos mayores serião as prezas, que se fizessem aos Inglezes, se estes não

tivessem tido a fortuna de lhe haver escapado hum Batelão fóra do Cabo das
Palmas, que avistando a Esquadra franceza, ioi por todos os portos da Costa da

Mina dando avizo aos navios da sua nação, que tiverão tempo de fazer-se á vela

18, que se achavão em Anna Babú, negociando com os negros da terra.
Esta Esquadra franceza veyo fornecida de muito boa artilharia e de grande

numero de gente, porque a Não de 74 pessas trazia de sua equípagem 900 ho-
• mens; a Náo de 64 trazia 700 homens; o corsário de 32 pessas, 3óo homens, e o

segundo corsário de 18 pessas 110 homens e se tivesse encontrado com mais duas

Nãos, que havião expedido para na altura de Angola fazerem corço aos Inglezes,

teriáo intentado contra elles mais algumas outras acções, mas vendo que as não

achavão na Ilha do Príncipe, donde entenderão estarião já de volta, tomarão a

resolução de não esperarem por ellas e de carregarem em 3 navios dos que havião

reprezado todos os escravos e mais fazendas, de que se havião feito senhores e

deixando encalhadas as embarcações se fizerão á vella, julga-se que em direitura

á Ilha de S. Domingos...»

2457—2458

Officio do Arcebispo da Bahia participando ter fallecido na Ilha do Prin-

cipe o Bispo de S. Thomé D. Antonio Nogueira, 34 dias depois de

alli ter chegado.

Bahia, 10 de maio de 1757. 2459

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real em que se refere á posse que se pretendera tomar da Ilha do

Anno Bom, relatando os acontecimentos que se deram com a che-

gada alli do Padre Missionário Fr. Francisco Pinto da Fonseca.

Bahia, 11 de maio de 1757. (V. n.os 2661 a 2665.)

«Em carta de 28 de agosto do anno de 1753 assignada pela Real mão de

S. M. foi o mesmo Senhor servido determinar a D. José Caetano Sottomaior, Go-

vernador e Capitão General, nomeado para as Ilhas de S. Thomé e Príncipe,
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que como a Ilha de Atino Bom tinha estado athé agora com hum injusto des-

prezo prejudicialissimo ao Real serviço, ao bem de seus habitantes e ã sua con-
versão á Santa Fé Catholica Romana, devia emendar este descuido, indo pes-
soalmente áquella Ilha ou mandando a ella sem demora alguma pessoa, que
certificasse aos seus moradores da especial protecção de S. M. e da conveniência

que se lhe seguia de serem sujeitos ao seu Real dominio e de não admittirem a
freqüente communicação de' outras Nações da Europa, fazendo toda a diligencia

para que a mesma Ilha fosse communicada por vassallos de S. M. sujeitos
áquelle Governo; e que como a mesma Ilha está inteiramente incorporada no
Real dominio pelo ajuste, que se havia feito com o Donatario, mandaria tomar

posse delia, nomeando logo pessoa, que a podesse governar, emquanto se não
dava outra providencia, sendo ella tal, que o fizesse com grande docilidade e

prudência, o que muito se lhe recommendaria, para que assim o executasse; i:
como o meyo mais justo e mais importante cuidado he a extensão e a propaga-
ção da Fé em todas as conquistas, que a Providencia Divina entregou ao Real
dominio de S. M., era o mesma Senhor servido recommendar-lhe, que naquella
matéria, mais do que em outra, se conformasse com as suas Reaes intenções,
favorecendo e promovendo tudo o que se encaminhasse a hum fim tão gloriozii
defendendo os Parochos e os Missionários, dando conta de tudo o que lhe fossn
necessário, e que conviesse para elles sem falta cumprirem com os seos minis -

terios, o que mais especialmente se determinava a respeito dos dous missiona-
rios, que vinhão para a Ilha de Anuo Bom, que os faria estabelecer nella, man •

dando-lhe pôr prompto tudo o de que necessitassem para a sua habitação e
subsistência, dando-lhe a ajuda, que lhe pedissem, para se conservarem com o
respeito e authoridade conveniente aos Ministros da Igreja.

Como o Governador, a quem se dirigia esta ordem morreo nesta Cidade,
sem que chegasse a tomar posse daquelle Governo, não veyo a ter aquella de •

vida execução pelo meyo e modo, que devia- ser, porque por parte dos Oíficiaes
da Camara, em que hoje rezide aquelle Governo não sei, que se fizesse diligen-¦
cia alguma; consta porem, que o Dezembargador Christovão Alvares de Azevedo
Osorio, Ouvidor actual da Ilha de S. Thomé e do Príncipe por ordem vocal que
deu ao Engenheiro José Antonio Caldas lhe determinou que tomasse posse da
Ilha de Amio Bom em nome de S. M-, mandando em sua companhia ao Escii •

vão da Correição José de Mello e Silva, com os quaes foi juntamente o Vigaiin
Fr. Francisco Pinto da Fonseca, Freire da Ordem de Christo mandado por
S. M. para Vigário e Missionário daquelles Povos.

Em. 7 de fevereiro deste prezente anno sahirão da Ilha de S. Thomé para a
de Anno Bom, donde chegárão em 20 do mesmo mez e dando fundo naquelle.

porto, vierão grande numero de canoas a seu bordo, e mandando o Missionário
chamar á terra o capitão mór, João Dias Raposo e Antonio Teixeira, cirurgião,

por serem estes dous homens os que governão aquelles povos; veyo o Capitão
mór e o Sachristão da Igreja de N. Senhora da Conceição, e declarando-1 hes

que por ordem de S. M. hia para aquella Ilha para Parocho e Missionário, 110
mesmo dia pelas 4 horas da tarde desembarcou e tanto que chegou á Praya foi
acompanhado pelo povo em modo de procissão athé á Igreja, donde pregou 11a
mesma tarde, assistindo-lhe grande multidão daquelle povo; porem recolheu--
do-se depois ao Hospício, que tinha sido dos Padres Barbadinhos italianos, ás 8
horas da noite repentinamente se ajuntou a maior parte do povo no terreiro e
dentro do Hospício com grandes alaridos e gritarias, dizendo, que não obedecião
a Elrei de Portugal e que assim não aceitavão o padre por seu Missionário por sei
Portuguez, pois só querião por seu Parocho Missionário aos Padres Italianos
Capuchinhos, pois erão os senhores daquella terra e que o Padre portuguez se
recolhesse logo a bordo.

No dia successivo ás 5 horas da manhan tornou outra vez o povo ao ter--
reiro do Hospício com grandes vozes e gritarias, faltando o Capitão mór pm
parte de todos, que o Padre fosse para bordo, porque já na noite antecedente as-
sim o tinhão determinado e dizendo-lhe o mesmo Padre lhe dessem à cauza que
tinhão para o não quererem aceitar por seu Parocho e Missionário, responderão,

que se aceitassem Padre portuguez, logo havia de ser aquella Ilha povoada de.
Portuguezes e que ficavão sendo captivos d'Elrey de Portugal, pois assim lhe.
havião dito os seos Padres Italianos, e que o Senhor Rey D. Pedro os tinha
feito libertos. . •

As 8 horas da manhan foi o Padre levado pelo Capitão Mór e pelo Sa -

christão em huma canoa a bordo da embarcação e voltando depois á terra em
companhia do -Capitão, do Engenheiro e do Escrivão da Correição, para todos

juntos verem se podião accommodar aquelle povo e reduzirem-no a que o reco--
nhecessem por seu Parocho e Missionário e juntamente para se haver de tomai

posse daquel-la ilha em nome de S. M. A nenhuma destas couzas conveyo aquelle

povo, que em altas vozes declarou, que estavão pelo qúe tinha dito no dia



164

antecedente: á vista do que se rezolverão o mesmo Padre, o Capitão, o Engenheiro
e o Escrivão da Correição a fazerem o termo, que por copia remetto. e pou-
cas horas depois se fizerão á vela para a Ilha do Príncipe, de donde me deu
conta o capitão mór Vicente Gomes Ferreira da parte deste successo em'carta
de 2.5 de março, que por copia remetto, e querendo tomar delle mais individuaes
noticias, não pude ter outras, senão as quç consta da carta de 28 de março do
Engenheiro José Antonio Caldas, que remetto a copia, que toda se refere ao
mesmo termo assima mencionado. Devo dizer a V. Ex." que supposto aquelles
Povos regeitassem o Missionário por não quererem outros, senão Padres Barba-
dinhos Italianos, comtudo naquelia Ilha são passados 3 annos, que não assiste
Padre Barbadinho; e como aquelle clima se não faz o mais appetecivel, não

persuade a razão a que elles sugerissem nos ânimos daquelles moradores a que
não acceitassem outres Misiionarios, que não fossem da sua Religião, a qual foi
mandada aquella Ilha a substituir o pouco cuidado qye tinhão os Padres Agos-
tinhos Descalços em soccorrer espiritualmente aquelles povos, que lhe estavão
encarregados...»

2460

ExtrActos de uma carta do Capiião mór da Ilha do Príncipe, Vicente Gomes

Ferreira, para o Vice-Rei Conde dos Arcos, referentes aos aconte-

cimentos relatados no documento anterior.

Santo Antonio da Ilha dó Príncipe, 25 de março de 1757.

lAnnexo ao n. 2460) 2461

Carta do Engenheiro José Antonio Caldas para o Vice-Rei Conde dos Arcos,

em que se refere aos acontecimentos da Ilha do Anno Bom.

Príncipe, 28 de março de 1757.

(Annexo ao n. 2460). 2462

«Termo de desobediencia e rezistencia que fizerão o Capitão Mór João Dias

Raposo, moradores e povo da Ilha do Anno Bom contra S. Mages-

tade Fidelissima e ao Reverendo Parocho Missionário da mesma Ilha

Fr. Francisco Pinto da Fonseca, Freire Professo na Ordem de

Christo.»

Ilha do Anno Bom, 20 de fevereiro de 1757.

(Annexo ao n. 2460). 2463

Okfjcio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, sobre a cultura e preparação do tabaco no Brazil e as novas

experiencias que se iam fazer no Districto do Villa da Cachoeira

para as aperfeiçoar.

Bahia, 11 de maio de 1757.

«Nas cartas que dessa Côrte chegarão a esta Cidade no mez de Fevereiro
vindas pela frota de Pernambuço, recebeu Joaquim Ignacio da Cruç a noticia de

que lembrava o projecto de hum novo modo de plantar e colher o tabaco: com-
municando-me este negocio, de que eu já tinha alguma noticia adquirida por huma

Soüca 
de especulação, mostrei-lhe o methodo, que se observa em Virgínia,

lariland e Olanda, a respeito da cultura e preparação dos tabacos e as adverten-
cias que os Francezes desejavão ver praticadas pelos nossos lavradores, para que
os taoacos do Brazil podessem servir ao seu uzo, o qual hoje se tem reduzido

quasi universalmente ao tabaco rapé, que elles inventarão e tem communicado
as mais nações. ,

Com hum destes papeis mandou Joaquim Ignacio da Cru{ consultar 110 dis-
tricto da Villa da Cachoeira a Manuel da Silva Pimentel e na minha prezença
foi consultado também Diogo Alvares Campos, ambos lavradores de tabaco e
summamente 

práticos 
na sua cultura: nenhum delles duvidou que sem embargo

do differente clima poderia o tabaco do Brazil ser igual ou ainda muito melhor
do que he o das mais nações, porem toda a duvida consiste a respeito do preço
porque este poderá vender-se, attendendo aos maiores gastos e aos muitos des-

peraicios, que necessariamente ha de haver com este novo methodo, porque
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.julgão que só aproveitarão as primeira e segundas folhas, ficando sendo de
muito pouco ou nenhum proveito para o lavrador todas as mais de que se utili-
zão, fazendo-se o tabaco ao modo ao Brazil; mas como em se fazer alguma expe-
riencia se não perdia nada mais do que ò trabalho, forão encarregados ambos
estes homens de fazerem as amostras, que podessem, para que remettendo-se
a essa Corte, haver de se fazer nellas algum genero de exame, se bem que não

poderá ser por agora todo o de que se necessita, por terem chegado estas noticias
tão fora de tempo, que já os lavradores tinhão as suas fabricas quasi nos termos
de se não poder laborar nellas; mas como na áeMftnuel da Silva Pimentel, ainda

que muito cazualmente, poderão fazer-se 5 barricas, que nesta mesma Náu
de licença se remettem a José Francisco da Crudellas humas são de folhas
emcamadas e apertadas em tal õu qual emprensa e outras de manocas ligadas
e apertadas em volümes separados, para que vendo-se o estado em que chegão
a essa Côrte poder sáber-se qual destes dous modos será o mais proveitoso para se
continuarem semelhantes remessas. Estando este negocio nos termos, que deixo
dito, chegou a Náu de licença do Contrato do tabaco, em que veyo João Lopes,
Roqa, irmão do Contratador actual do tabaco, Duarte Lopes Roça, por elle fui
entregue da carta de V. Ex." de 3o de janeiro deste anno, em que me participa,
que este homem passava ao Brazil a associar-se com Joaquim Ignacio da Cru%
em hum negocio, que podia ser muito util ao Real serviço' e muito vantajoso a
este Estado no.aumento da navegação e comercio do tabaco.

Sabendo eu que na sua Companhia, tinha chegado André Moreno, que vem
encarregado de plantar e colher tabacos pára ver se pode no Brazil pôr em pra-
tica este novo methodo, procurei primeiro ouvillo discorrer sobre a matéria;
mas como esta he inteiramente alheya da minha profissão, para me instruir nella

quanto bastasse, mandei vir a esta Cidade o Juiz de Fóra da Villa da Cachoeira
e a Manuel da Silva Pimentel e ouvindo todos o que disse João Lopes Ro^a e
vendo-se juntamente as instrucções que havia recebido Joaquim Ignacio da. Cru\,
foi também ouvido André Moreno, que concluhio dizendo que para as primeiras
experiencias necessitava de terra, em que podessè plantar athe 3oo arrobas de
tabaco, o que logo se lhe franqueou, como também o haver de se lhe pôr prompto
tudo o mais que dicesse lhe era 

precizo, para o que lhe passaria Joaquim Ignacio
da Cru^ todas as ordens, que lhe podessem ser neccessarias e que tanto da mi-
nha parte, como da do Juiz de Fóra da Cachoeira se lhe faria promptamente
todo o auxilio de que necessitasse.

Rezolveo-se finalmente a que André Moreno passasse logo para a Villa da
Cachoeira para ver e examinar as terras e escolhendo dellas a que lhe parecesse
mais a proposito para pelo seu methodo poder fazer as plantas e todos os mais
benefícios de que necessitar o tabaco. Em carta de 2 de maio, escrita a Joaquim
Ignacio da Cru%, aviza André Moreno que tinha visto e examinado vários sitios
de terra, que lhe parecerão muito bons para fazer o que pretendia, tanto pela
qualidade da mesma terra como pela sua extensão e todas as mais circumstan-
cias necessarias e ultimamenté conclúe que tinha escolhido o terreno que possa
produzir athé 3oo arrobas de tabacos ou mais e que como a planta estava em bom
estado, que dentro em i5 dias poderia ter dado principio a transplantalla...»

2464

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Còrte

Real, em que o informa da despeza feita com a compra e custeamento

da Corveta N. Senhora do Crato, 5. Roque e Almas e lhe transmitte

varias noticias que recebera do Engenneiro José Antonio Caldas

sobrè as Ilhas de S. Thomé e do Príncipe, onde fòra mandado

n1uma commissão.

Bahia. i3 de maio de 1767.

«...Nesta mesma embarcação passreu de ordem de S. M. o Engenheiro José
Antonio Caldas, a ver e desenhar a Fortificação que se deve fazer na Ilha do
Príncipe; como este moço tem bastante intelligencia e huma grande actividade,
encarreguei-lhe que me mandasse huma distincta informação aas couzas mais

principaes que achasse no Governo daquellas Ilhas: com effeito assim observou,

porque em carta de i5 de outubro do anno passado, que por copia remetto, faz
expressa menção de quais sejão os interesses dos habitantes da Ilha de S. Thomé
o modo com que regulão o commercio assim com os naturaes, como com os
extrangeiros e quais sejão os privilégios e izenções, de que gozão...

§
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Devo dizer a V. Ex." que tenho por sem duvida, que o projecto, em que se
tinha entrado de se mudar assim a Cathedral como a rezidencia do Governador
da Ilha de S. Thomé para a Ilha do Príncipe não virá a conseguir-se sem huma

grande repugnancia dos moradores da Ilha de S. Thomé, que uniformemente
seculares e ecclesiaticos, o impugnão como a S. M. será prezente pelos requeri-
mentos dos mesmos moradores...»

2465

Certidão da despeza què se fez com a compra e todo o mais custeamento

da Corveta N. S. do Crato, S. Roque e Almas, que se adquirira por
conta da Real Fazenda, para o serviço das Ilhas de S. Thomé edo

Príncipe.

Bahia, i3 de maio de (757.

lAnnexa ao n. 2465). 2466

Carta do Engenheiro José Antonio Caldas para o Vice-Rei Conde dos

Arcos, em que lhe dá diversas informações sobre a Ilha de S. Thomé.

Ilha de S. Thomé, i5 de outubro de 1756. 
'

(Annexa ao n. 2468).

«... Cheguei a esta Ilha de S. Thomé com 44 dias de viagem a salvamento,
com 35 avistámos a Ilha do Príncipe, porém sentarão os officiaes da Corveta e
Ouvidor se seguisse derrota para S. Thomé ; eu senti esta rezolução pelo danno

• 
que me cauza a demora nesta terra na qual ha 22 dias espero embarcação para
o Príncipe, que a não ha menos de novembro. Nestes dias procurei saber quaes
herão os rendimentos da Real Fazenda e sua despeza, negocio dos habitantes
e o mais de que vou dar inteira copia.

Da relação inclusa se vê o rendimento annual que tem S. M. nesta Ilha na

qual não ha contiactadores e se cobra tudo por conta de Elrey; também se vê
a despeza q.ue tem. Da segunda relação se vêm as munições e petrechos que ha
nesta Cidade que não tem mais que huma Fortaleza.

Os moradores não pagão direito algum das fazendas que lhe são necessa-
rias para o seu gasto, de molhados também não pagão direito algum ou seja

para gasto ou para negocio. Dizimos só dos mantimentos que vendem para
tóra ; não são prezos ou seja por crime ou por divida tem por homenagem a
Cidade ; a pragmatica que prohibe galoens, espadas, etc, ainda se não promul-

fou 
nesta ilha e menos a ley das armas curtas ; o seu negocio com os navios

'ortuguezes he a troco dos mantimentos a ouro em pó e com os Extrangeiros e
também a fazendas, as quaes transportão para Benin, Calaba e outros portos
da Guiné em 3 embarcações, que aqui ha actuaes; também contractão com
saboens e azeite de palma que são os generos da terra.

Não remetto a V. Ex1 o numero ae fogos e almas com certeza, porque não
achei na Gamara Ecclesiastica livros por onde me guiasse, porque como os babi-
tantes não pagão conhecenças não ha nisso muito cuidado e sem embargo de

que me asseverão haver i5 mil almas para cima de communhão fico comtudo
vendo o meyo por onde virei nesta averiguação com mais certeza.

Também me certificão que S. M. tinha aqui bastantes cavallos dos que não
existem mais que 5 ou 7 egoas no matto, os mais me dizem matarão os roceiros

para obviarem o estrago que estes lhe fazião nas suas lavouras e me asseverão
serem mais de 3oo mortos. ,

Tem esta ilha na sua circumferencia com pouca differença, 5o legoas pela
marinha ; está a sua ponta do Sul 6 minutos ao Norte e o seu porto, com 19
minutos da parte de Leste em huma pequena planice ; as cazas dos habitantes

são todas de páu e cobertas do mesmo, são muito poucas as de telha e muito
menos de pedra e cal. Estou fazendo a planta da fortaleza para a remetter a
V. Ex* na primeira occazião e também faço conta se tiver saúde de tirar a desta
Cidade e o seu prospecto... 

'

2467

«Relação dos petrechos de guerra e munições que se achão na Fortaleza

de S. Sebastião desta Cidade e Ilha de S. Thomé em j2 de outubro

de 1756.» ,

(.Annexo ao n. 246-]). 2468
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«Relação de toda a despeza que annualmente faz a Fazenda Real com a

folha secular, militar e ecclesiastica n'esta Ilha de S. Thome' e mais

despezas incertas com petrechos e munições de guerra e gastos
miúdos e com a despeza que se faz na Ilha do Principe.»

S. Thomé, 12 de outubro de 1756.

(Annexa ao n. 2467.)

Despeja annual da folha secular, 3.852%2Õ6 réis; da folha militar,
i.i5y$36o réis; da folha ecclesiastica, 3.yg8$Õ4o; total da despeja,
1 o.g33$4Ô6 réis. Rendimento das receitas, 6.683S/66 réis. Déficit annual,

4-24g%joo réis.
Alguns ordenados: Governador & Capitão General, 1.60 o%o o o rs; Bispo,

i.3oo$ooo rs; Ouvidor geral, i.o66$666 rs; sargento mor, ioo$ooo rs.;

conegos, 6o$ooo rs. etc.

2469

Officio da Camara municipal da Ilha de S. Thomé para o Vice-Rei Conde

dos Arcos, ácerca do destino dos degradados, dos rendimentos da

Fazenda Real, da commissão de serviço que alli estava desempe-

nhando o Engenheiro José Antonio Caldas, etc.

S. Thomé, 14 de outubro de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 24GB.)

£" assignado pelos vereadores, Vicente Dias Monforte, Manuel

Dias Pires Bandeira, Francisco de Sou\a e Tavora e José Soares de

Alva e Nogueira. 2470

Carta do Engenheiro José Antonio Caldas para o Vice-Rei Conde dos

Arcos, em que lhe dá diversas informações sobre a Ilha do Prin-

cipe.

Ilha do Principe, 28 de março de 1757.

(Annexo ao n. 2465.)

«... dou parte a V. Ex" de que Domingos Pires Ribeiro, nesta Ilha mora-
dor, se offerece a fazer á sua custa huma das fortificações que hade haver no
logar chamado ponta do Ilhèo Roque, com tanto que o faça S. M. Capitão do
mesmo Forte com soldo competente, por sua vida.

Do mais que posso noticiar desta Ilha dou a V. Ex' relação á parte ; e

quanto a Freguezias não ha aqui mais que huma invocada Nossa Senhora da

Conceição com mais de it mil almas».

2471

«Relação de todas as peças de artilharia e munições de guerra, que se achão

na Fortaleza da Ponta da Mina na Ilha do Principe, em 28 de

março de 1757.»

(Annexa ao n. i4ji.) 2472

Relação da despeza que annualmente faz a Fazenda Real na Ilha do Prin-

cipe e também de todas as despezas incertas.

Ilha do Principe, 28 de março de 1757.

(Annexa ao n. 2471.)

Despeza annual da folha militar, q37$36o rs ; da folha secular, 120S000 rs ;
da folha ecclesiastica, 88S640 rs; total da despeza, 1.4988480 rs.

2473

Officio da Mesa da Inspecção da Bahia felicitando Thomé Joaquim da

Costa Côrte Real, por ter sido nomeado Ministro e Secretario d'Es-

tado dos Negocios do Ultramar.

Bahia, 16 de maio de 1737.'
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E' assignado por Wencesldo Pereira da Silva, André de Brito

e Castro e Lourenço da Silva Ni\a. ?474

Informação da Mesa da Inspecção dirigida a Elrei D. José, sobre a expor-

tação do tabaco e o desenvolvimento que estava tomando a sua cul-

tura.

Bahia, 16 de maio de 1757.

Tem annexQ um documento. 2475—2476

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos 
para 

Thomé Joaquim 
"da 

Costa Côrte

Real, ácerca de um processo crime movido contra o Piloto Manuel

Nogueira e Silva.

Bahia, 16 de maio de 1757. 2477

«Tkaslado dos autos de injurias que propôz Francisco dè Soüza Rosa

contra Manuel Nogueira e Silva.»

(Annexo ao n. 24JJ.) 2478

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

informando ácerca da chegada da Náu Santo Ântonio e Justiça, sob

o commando do Capitão de Mar e guerra Isidoro de Moura, e das

reparações que fôra preciso fazer-lhe.

Bahia, 17 de maio de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 2479—2481

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé JoaquiirTda Costa

Côrte Real, em que lhe communica a partida para Lisboa da Náu

do Contracto do Tabaco N. S. das Neves e Sant'Atma, e que n'ella

embarcára o Capitão Tenente Francisco Xavier de Alencastre.

Bahia, 17 de maio de 1757. za e 2a vias: 2482—2488

«Mappa da carga que leva a Náo de licença N. S. das Neves e SanfAnna,

que em 18 de maio de 1737 sae d'este Porto da Bahia para o de

Lisboa. Capitão Thomaz de Santiago.»

{Annexo ao n. 2483 ). 2484

Officio do Viçe-Rei Conde dos Arcos em que participa remetter para Lis-

boa correspondência confidencial do Governador interino do Rio de

Janeiro José Antonio.Freire de Andrade, sobre a entrega das Mis-

soes.

Bahia, 17 de maio de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 7a e 2" vias. 2485—2489

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, informando ácerca do rendimento

que produzira o imposto de í 0[° do ouro e dinheiro embarcados na

Náu N. S. das Neves e SanfAnna, do Capitão Thomaz de Santiago.

Bahia, 17 de maio de 1757.

Teni annexo um documento. 2490—2491

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que se refere á chegada da Náu da índia Santo An-

tonio e Justiça, aos passageiros que conduzia e entre elles aos Desem-

bargadores João Alberto Castello Branco e Francisco Raymundo de
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Moraes Pereira e D. Antonio Henrique (sob prisão), á morte do Vice-

Rei da índia Conde d'Alva, etc.

Bahia, 17 de maio de 1757.

Tem annexos 2 documentos.

«... A carga que trouxe esta Náo he correspondente ao deplorável estado,
em que ficava Gòa quando ella partio, que náo podia experimentar golpe mais
sensível, nem mais penetrante do que o da morte do Vice-Rey Conae d'Alva-,

porque determinando-se a ir atacar a Fortaleza de Pondá, teve a infelicidade de
ficar morto no campo e com elle alguns cavalheiros e alguma parte das Tropas,

que o acompanharão a esta infeliz expedição, em que se perderão totalmente as
bagagens, e artilharia, que se havia conduzido... Com este accidente tomarão

posse do governo interino daquelle Estado o Arcebispo Primaz, o Chanceller

que acabou João de Mesquita Mattos Teixeira e o Coronel Filippe de Valia-
dares Sottomayor...»

2492—2494

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de

Carvalho e Mello, sobre diversos assumptos.

Bahia, 18 de maio de 1757. 3495

Procuração de Antonio Mendes do Rego, constituindo seus procurado-
res os Drs. Antonio Ribeiro de Migueis e Henrique de Lemos Lobo,

Francisco Xavier Quaresma, Caetano de Mendonça e Vasconcellos

e Francisco Rodrigues Cavalheiro.

Bahia, 28 de maio de 1757. 2496

Carta particu'ar de Plácido Fernandes Maciel para o Dr. Diogo Carneiro

Henriques de Chaves.

Bahia, 2 de agosto de 1757. 2497

Declaração do Padre Thomaz Dantas Barbosa, filho de Manuel Dantas

Barbosa e Anna Ramos" da Assumpção, affirmando ser falso que elle

tivesse accusado Plácido Fernandes Maciel d'um facto criminoso.

Bahia, 6 de agosto de 1757. 2498

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, ácerca da suspensão do Desembargador da Relação João Eli-

seu de Sousa e da prisão de Plácido Fernandes Maciel.

Bahia, 10 de agosto de 1757

Tem annexos 3 documentos. 2499—2502

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José Carvalho e

Mello, em que se refere á separação das Minas Novas do Fanado, do

Governo da Bahia, e á suaannexação á Comarca do Serro do Frio e

Governo das Minas Geraes.

Bahia, 12 de agosto de 1767. 25o3

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que informa ácerca das despezas feitas na Bahia com as re-

parações e custeamento de diversas Náus da índia.

Bahia, 12 de agosto de 1757.

Tem annexos 4 documentos. 2504—2508

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thómé Joaquim da Costa Côrte

Real, sobre o destino que devia dar-se ao casco e materiaes da Náu
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S. Francisco Xavier e Todo o Bem, que fòra dada como incapaz para
a navegação.

Bahia, 14 de agosto de 1757. /a e 2* vias. 2509—25io

Officio doVice-Rei Conde dos Arcos, participando que, em cumprimento

das ordens recebidas, fòra o Inspector Àntonio de Araújo dos Santos

suspenso do serviço na Ribeira das Náus e intimado a embarcar para
o Reino.

Bahia, i5 de agosto de 1757.

Tem annexos 2 documentos. /a e 2a vias. 25ii—2515

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Corte

Real, sobre a commissão de que fôraencarregado o Capitão de mar e

guerra Antonio de Brito Freire junto da construcção da nova Náu

N-. S.a da Caridade. . . ¦

Bahia, 16 de agosto de 1757. i* e 2e vias. 25i6—2517

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que se refere á ordem regia determinando que os Capitães

de mar e guerra tivessem nos actos offiiciaeso mesmo logar dos Co-

roneis d'Infantaria.

Bahia, 17 de agosto de 1757.

Tem annexo um documento. 1* e 2a vias. 25i8— 2521

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, sobre a organisação das frotas.

Bahia, 17 de agosto de 1757. za-e 2a vias. 2522—2523

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que lhe participa o fallecimento de Wepcesláo Pereira da

Silva, Intendente Geral do Ouro ç Presidente da Mesa da Inspecção

da Bahia e ter nomeado o Desembargador Sebastião Francisco Ma-

nuel para interinamente exercer aquelles lugares.

Bahia, 17 de agosto de 1757. ia e 2a vias. 2524—2525

Requerimento de Leandro Fernandes Maciel, cúmplice no assassinato de

Antonio de Araújo Carneiro, na Villa de Urubu, pedindo que tosse

perdoada a fiança, que por si prestára João Dias Guimarães.

Bahia, 18 de Agosto de 1757. 2^26

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, sobre o tratamento que era costume dar-se a differentes funccio-

narios eem especial aos Capitães de mar e guerra na corresponden-

cia official.

Bahia, 19 de agosto de 1757. i*e2*via$. 2527—2528

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que lhe dá^parte da prisão de Plácido Fernandes Maciel,

informando-o das dimculdades que o Juiz de Fora do Crime João

Ferreira de Bettencourt e Sá, tivera para effectuar esta diligencia.

Bahia, 19 de agosto de 1757.

Tem annexo um documento. 1* e 2a vias. 2529—2532
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que se refere a uma nova vistoria feita á Náu 5. Francisco

Xavier e Todo o Bem, e ás difficuldades que o Provedor da Fazenda

oppunha á sua destruição.

Bahia, 21 de agosto de 1757.

Temannexos 10 documentos. 1* e 2* vias. 2533—2554

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que participa a chegada da frota de 19 navios, comboiada

pela Náu N. S. das Brotas, sob o commando do Capitão de mar e

guerra Antonio de Brito Freire, referindo-se também aa fallecimento

do Intendente do Ouro Wencesláo Pereira da Silva, ás providencias
tomadas para o carregamento e partida da frota para Lisboa, e quei-
xando-se da maneira incorrecta como se lhe dirigira a Mesa de In-

specção.

Bahia, 21 de agosto de 1757.

Tem annexos 3 documentos. 1a, 2a e 3a vias. 2555—2566

Officio do Commandante da Náu N. S. das Brotas, Antonio de-Brito

Freire, em que dá diversas informações sobre a viagem da frota e a

sua chegada á Bahia, varias noticias sobre differerites navios, refe-

rindo-se por fim ao proximo lançamento da nova Náu N. S. da

Caridade.

Bahia, 22 de agosto de 1757. 2567

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que lhe participa o fallecimento do Intendente Geral do

Ouro Wencesláo Pereira da Silva e a nomeação do Desembargador

Sebastião Francisco Manuel para exercer interinamente aquelle logar.

Bahia, 22 de agosto de 1757.

Tem annexos 4 documentos. 2568—2572

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que o informa de ter mandado dissolver a Mesa do 
'Bem

Commum ou do Commercio da 
'Bahia, 

narrando a historia da sua

creação.

Bahia, 24 de agosto de 1757.

Tem annexos 6 documentos e entre elles a copi.a da Provisão de

14 de junho de 1726, que creou a Mesa do Bem Commum da Bahia.

«Era carta de 27 de maio deste anno me avisa V. Ex.* que S. M. era servido

que eu fizesse exhibir á Me\a chamada do Bem Commum ou do Commercio desta
Cidade a licença regia, que teve ou não teve para se congregar e achando que tal •

diligencia não houve, e que o referido Congresso consistia em hum mero con-
vénticulo reprovado por direito, ordenasse aos seos congregados se abstivessem
das sessões, que athé agora fazião, não só por serem proliibidas semelhantes
Juntas, erectas sem preceder authoridade regia, mas porque depois da erecção da
Caza da Inspecção não podia servir a referida Junta, se não de fazer as confu-
zões e desordens, que se virão nos annos proximos precedentes sobre o commer-
cio e navegação deste Estado; e para que tudo seja dirigido com o maior acerto
na referida Casa da Inspecção, sendo governada por mavor numero de votos,
havia S.' M. por bem criar nella mais 2 Deputados escolhidos dos que servissem
ou tivessem servido na Mexa do Bem Commum, sendo hum delles homem de
negocio e o outro lavrador de tabaco.

Logo que fui entregue desta carta e certificado do que S. M. nella determi-
nava ordenei á Me\a do Bem Commum remettesse á Secretaria d'este Estado a
licença, que obteve de S. M. para a sua primeira creação ou para poder con-
tinuar nas sessões, que athé agora fazia.
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Dos documentos que me remetteu, que são os que por copia vão a fls., Se
mostra que não houve ordem real alguma para este estabelecimento; mas atten-
dendo o Conde de Sabugosa, Vice Rei que foi deste Estado, a confusão que havia
nos requerimentos mercantis e as varias reprezentaçSes, que os homens de ne-

gocio desta Praça lhe fazião por beneficio do Bem Commum, resolveo crear esta
Meza para o regulamento mais util do mesmo commercio: tomada esta deter-
minação em 14 de junho de 172b, lhe mandou passar provizão p^ra a sua erecção,
na qual por convir a Praça se estipulou os redditos, que havia perceber para a sua
subsistência, tirando-se porém esta do mesmo commercio, emquanto S. M. não
mandava o contrario. Esta provizão teve toda a boa aceitação dos homens de
negocio desta Praça, porque fazendo com ella varias supplicas a S. M. para que
se servisse confirmalla, nunca o poderão alcançar, porque também o não tinhão
conseguido as M.e\as do Bem Commum de Lisboa e Cidade do Porto, e deste

principio proveio o ficar sem ser approvada por S. M. a creação desta Meza,
mas-com exercício e tolerancia athé o prezente. Sendo como foi esta a sua pri-
mitiva creação e a continuação do seu instituto, sem que por huma ou outra cousa

precedesse ordem ou licença de S. M., pareceo-me que ná conformidade da carta
de V. Ex.* assima mencionada estava nos termos de dever ser, como com effeito
foi logo abolida, para o que lhe passei a ordem, que por copia remetto, orde-
nando aos congregados, que não devião tontinuar mais nas sessões que fazião,

que todas serião nullas e ae nenhum vigor, sem que precedesse primeiro ordem
de S. M. que desse por derogáda a que eu lhe passava...»

2573—2579

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em quecommunica o resultado da devassa a que se pro-
cedera para descobrimento do autor da moeda falsa de ouro, apre-

sentada pelo Tenente de Infantaria Antonio Gomes de Sá.

Bania, 24 de agosto de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 258^-2582

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, requisitando polvora para as For-

talezas e Navios de Guerra.

Bahia, 25 de agosto de 1757. 2583

Officios (2) do Vice-Rei Conde dos Arcos, referindo-se o i° á remessa e

entrega de correspondência e o 20 á ordem regia que determinava

pertencer privativamente á Mesa de Inspecção a administração do

commercio dâ Bahia que se fazia para a Costa d'Africa.

Bahia, 25 de agosto de 1757. 2584*2585

Officio do Vice-Rei Conde do Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á nomeação do Desembargador Thomaz

Robi de Barros Barreto para ologar de Chanceller da Relação.

Bahia, 25 de agosto de 1757. 2586

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, sobre o pagamento dos fardamentos militares.

Bahia, 26 de agosto de 1757. 2587

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim, da Costa

Côrte Real, em que dá informações sobre o dinheiro que fôra forne-

cido pela Provedoria da Fazenda ao Commissario da Fragata N. S.

da Natividade, José Rodrigues Bernardes.

Bahia, 26 de agosto de 1757.

Tem annexos 3 documentos. 2588—2591

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, sobre a fôrma de pagamento dos fardamentos militares
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e o estabelecimento de uma Caixa Militar para n'ella se recolherem

os descontos dos soldos destinados aos fardamentos.

Bahia, 27 de agosto de 1757.

Tem annexos 6 documentos.

Vence cada hum dos soldados de Infantaria por mez 6 cruzados de sol-
do, que fazem a somma de 2400, de que se lhe abate para o seu fardamento em
cada hum mez 1120 reis, e no fim do anno importa este abatimento, que se
lhe tem feito 13.440.

Vence cada hum dos soldados de Artilharia em cada hum mez 7 cruzados,

que fazem a somma de 2800, de que lhe abatem para o seu fardamento em cada
hum mez 1200 e no fim do anno importa este abatimento 14.400

De 2 em 2 annos pertence a cada soldado de Infantaria ou Artilharia o rece-
ber huma farda, que consta de cazaca, vestia e calção, 2 pares de meyas, hum
chapeo, 6 varas de pano de linho para 2 camizas e í5 tostões para feitio da
mesma farda, feita a conta á fazenda de que esta se compõe por aquelles mes-
mos preços, porque vem carregada dessa Côrte, importa tudo com o feitio

11.690 reis
Além d'isto devo dizer a V. Ex." a fôrma, com que se pagavão antigamente

aos soldados estes mesmos descontos, que annualmente se lhe fazem para os
fardamentos vencidos no fim do segundo anno; era esta. Rematava-se o contra-
to dos Dízimos com a condição de que o contratador seria obrigado a dar fardas
aos soldados, vinhão as fazendas, recolhião-se em huma casa destinada para
isso e na prezença do Provedor Mór e Procurador da Corôa se avaliavão por
homens de negocio desta Praça, como se fossem compradas a dinheiro de con-
tado, e por esse mesmo preço se carregava no assento de cada soldado a que
escolhia .»

2592—2598

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que informa não ter obtido qualquer noticia do

Padre hespanhol Fr. José Camello, apesar de todas as diligencias

empregadas pelo Alferes d'Infantaria, Francisco da Cunha Araújo.

Bahia, 27 de agosto de 1757.

Tem annexo um documento. 2^99—2600

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, informando-o das providencias que tomára sobre os ser-

viços dos Fieis dos Registos do ouro e Intendentes das casas de tun-

dição ácerca do ouro procedente das Minas Geraes.

Bahia, 27 de agosto de 1757.

Tem annexos 3 documentos. 2601—2604

Officio do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

em que se refere ao breve pontifício do Papa Benedicto XIV, elevan-

do S. Francisco de Borja da Companhia de Jesus á Dignidade de

Protector e principal Patrono contra os terremotos nos Reinos e

Domínios de Portugal.

Bahia, 28 de agosto de 1757. 26o5

Carta pastoral do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, annun-

ciando aos seus diocesanos a graça pontifícia, a que se refere o do-

cumento antecedente.

Bahia, 2 de agosto de 175.7.

(Annexo ao n.°.26o5)., 2606

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, ácerca da licença que concedera a Antonio de Novaes e



174

Sousa para carregar tabaco para as Ilhas do Príncipe, com a condi-

çào de alli conduzir de graça o respectivo Prelado.

Bahia, 28 de agosto de 1757. /a e 2a vias. 2607—2608

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, sobre a substituição do Patrão Mór da Ribeira.

Bahia, 28 de agosto de 1757. 2609

Ofkicio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, ácerca da jurisdicção da Mesa da Inspecção sobre os

navios que faziam o commercio para a Costa da Mina e do recurso

das suas resoluções.

Bahia, 28 de agosto de 1757.

Tem annexo um documento. 2610—2611

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que participa a chegada á Bahia-dos bacharéis João

Pedro Henriques da Silva e Francisco de Figueiredo Vaz, ambos

nomeados Desembargadores da Relação e informando que havendo

apenas a vaga do Desembargador suspenso João Eliseu de Sousa,

n'ella entrara o primeiro, por assim o resolveremos Ministros da

Relação, apesar do protesto de Francisco de Figueiredo Vaz.

Bahia, 28 de agosto de 1737.

Tem annexos 3 documentos. 2612—2615

Carta do Governador das Ilhas de S. Thomé e Principe, Luiz Henriques

da Motta e Mello, para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, em

que participa a sua chegada á Bahia e estar preparando as suas cou-

sas para partir para o seu governo.
Bahia, 29 de agosto de 1757. 2616

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, sobre o corte de madeiras e o seu transporte para o Reino.

Bahia, 3o de agosto de 17Ó7.

Tem annexos 7 documentos. 2617—2624

Attiístados (2) de Fr. Benedicto de Santo Antonio, Monge da Ordem de

S. Bento, certificando a confiança e bom conceito que lhe merecia

Plácido Fernandes Maciel.

Bahia, 3o de agosto de 1757. 2625—2626

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, informando ácerca de um requerimento de Manuel de Almeida

Salgado, Meirinho da Casa de fundição das Minas novas do Aras-

suahy, pedindo o pagamento de ordenado.

Bahia, 3i de agosto de 1737. 2627

Carta do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

em que se refere a 4 breves pontifícios, apresentados pelo Padre João

Honorato, Provincial da Companhia de Jesus; o i° auctorisando

maior numero de freiras no Convento Ursulino do Coração de Jesus

e N. Senhora da Soledade; o 20 permittindo que as Religiosas rece-

bessem legados; o 3o concedendo licença aos Missionários para chris-

mar nos sertões, e o 40 determinando que os Seminaristas durante
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a sua estada no Seminário estivessem isentos da jurisdicção paro-
chiai.

Bahia, 13 de setembro de 1757.

Tem annexos os 2 primeiros breves, em pergaminho.
2628—263o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da-Costa Côrte

Real, ácerca da jurisdicção privativa da Mesa da Inspecção sobre os

navios do Commercio da Costa da Mina.

Bahia, 3 de setembro de 1757.

Tem annexos 8 documentos. 2b3i—2639

. Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, sobre a exploração do salitre na Serra dos Montes Altos.

Bahia, 4 de setembro de 1757

Tem annexa a copia de uma carta do Desembargador João Pedro

Henriques da Silva, sobre ó assumpto.

«Em carta de 27 de maio deste prezente anno, me aviza V. Ex.*que o salitre
da -Serra dos Montes Altos, de que 110 anno passado mandei as amostras, se
achou neste Reyno ser não só bom, mas tão excellente, que a polvora, que com
elle se fez provou muito melhor do que a outra, que foi composta de salitre da
Azia e que verdadeiramente se faz hoje este negocio hum dos mais importantes
objectos dos interesses desse Reyno e da infatigavel providencia de S. M., do

que resulta o fazer-se indispensavelmente necessário, que antes de tudo eu no-
meye hum Ministro desta Relação e hum Official militar deste Estado, que achar
mais dignos da minha confiança para irem incorporar-se com Pedro Leolino a
examinarem com elle, se com effeito ha do referido material huma tão grande
abundancia, que valha a despeza, que se fizer para o conduzir, encarregando a
estes emissários todas as mais diligencias e exactas averigoações, que me insi-
nuão na referida carta. Em execução do que nella se me determina nomeei ao
Dezembargador João Pedro Henriques da Silva, porque entre todos os desta
Relação, julguei que era o mais practico dos Sertões desta America pelos haver
freqüentado em todo o tempo que servio de Ouvidor na Comarca de Piauhi,
donde havia de adquirir as instrucções neçessarias para tractar com Sertanistas
e poder na mesma rudeza e Confuzão com que fallão tirar todas aquellas noti-
cias, que possão ser proveitozas para o bom êxito da diligencia de que o tenho
encarregado.

Para acompanhar a mesma diligencia, tenho nomeado ao Alferes d'Infan-
taria Francisco da Cunha, que he igualmente practico nesses sertões pelos
haver circulado bastantes vezes e juntamente nomeey ao Sargento mór Énge-
nheiro Manuel Cardoso Saldanha, de quem confio, que fará as mais exactas
averigoações, que couber no possível, assim a respeito da pozição . das terras,
como da demarcação do caminho, que fôr mais direito, breve e praticavel e
haver de formar hum calculo sem grande excesso ou diminuição a despeza,

que se fará em abrillo.
Depois de feitas todas estas nomeações, pela carta que por copia remetto,

me participou o Desembargador João Pedro Henriques da Silva, que pela expe-
riencia que tinha dos Sertões e pela informação que tinha tirado de pessoas
experientes e que morão nas circumvisinhanças das Serras dos Montes Altos,

què o tempo mais hábil e idôneo para fazer a jornada e se executar a diligencia
a que ella se dirigia com o mayor acerto e cotnmodidade, era o de verão, que
naquelles Districtos principiava em mayo, porque no tempo do inverno, que he
agora, principião as agoas, em que alem das doenças que com ellas sobrevem,
costumão haver enchentes nos rios, que impedem as jornadas e a continuação
das agoas poderá servir de obstáculo para o descobrimento dos caminhos que
forem mais commodos para o transporte do salitre, circunstancias todas estas,

âue 
o precizavão a não poder sahir desta Cidade antes dos últimos dias do mez

e abril do anno futuro, reprezentando-me mais, como consta da mesma carta,
as despezas que vinháo inherentes á mesma jornada, ás quaes eu devia acodir
com a providencia necessaria.

As razões deste Ministro pelo que pertence ao tempo em que determina
fazer esta jornada, me parecerão attendiveis, porque supposto elle a podia fazer
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na estação prezente athé â Serra dos Montes Altos sem risco considerável, com-

tudo para entrar a tazer os exames na mesma Serra e as mais averiguações que
serão precizas fazerem-se no Rio de S. Francisco e suas vizinhanças, o tempo

em que elle costuma ir cheyo, he improprio para semelhantes averiguações,
termos em que me pareceo que em conaescender com o que nesta parte me

reprezentou, não vinha a demorar consideravelmente esta diligencia ; e como a

ella deve assistir pessoalmente Pedro Leolino (Mari%) e a sua eaade he tão avan-

çada, que não permitte que emquanto continua o, inverno possa andar vagando

pelos sertões; reflectindo em toaas estas circunstancias sugeitei o meu entendi-
mento á sua determinação, rezervando-me para no mez de abril lhe dar as in-

struções necessarias... e como Pedro Leolino vive nas Minas do Arassuahi, que
ficão em grande distancia das Serras dos Montes Altos, logo o avizo para que
nos últimos dias do mez de maio venha a encontrar-se como o mesmo Ministro
na própria Serra dos Montes Altos...»

2640—2641

Officios (2) do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, o i° sobre a partida da frota e o i° sobre a remessa de

madeiras para Lisboa.

Bahia, 5 de setembro de 1757.

O 2o officio tem annexos 2 documentos. 2642—2645

Officio do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

queixando-se do extraordinário números de indivíduos que preteri-
diam ordenar-se e do incommodo que lhe causava a quantidade de

pedidos e cartas de empenho que lhe dirigiam por este motivo.

Bahia, 5 de setembro de 1757. 2646

Requerimento de Plácido Fernandes Maciel, pedindo certidão de folha

corrida.

Bahia, 6 de setembro de 1757. 2647

Officio do Arcebispo da Bahia expondo umas duvidas que se sijscitavam

nó Convento Ursulino daquella cidade sobre as rezas do côro.

Bahia, 9 de setembro de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 2648—265 o

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

em que participa a remessa de madeiras para a Quinta Real, em

Alcantara.

Bahia, 9 de setembro de 17D7.

Tem annexos 2 documentos. 2651—2653

Officio da Mesa da Inspecção da Bahia para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, sobre o carregamento e partida dos navios da frota. •

Bahia, 9 de setembro de 1757.

E' assignado por Sebastião Francisco Manuel, Amaro de Sousa

Coutinho, Lourenço da Silva Niza e Fructuoso Vicente Vianna.

2654—2657

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos 
para 

Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que consulta se a jurisdicção privativa concedida

á.Mesa da Inspecção sobre os navios que faziam o commercio para
os portos d'Africa, se extendia também aos navios que se dirigiam

paia os portos da America.

Bahia, 10 de setembro de 1757. 2658
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Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

accusando a recepção de materiaes destinados á construcção da Náu

N. S. da Caridade.

Bahia, 10 de setembro de 1757.

Tem anrtexo um documento. 2659—2660

Officio do Governador dos Ilhas de S. Thomé e Principe Luiz Henriques

da Motta e Mello para Thomé Joaquim da Gosta Côrte Real, em

que se refere á posse que se pretendia tomar dã Ilha do Anno Bom,

por causa do desleixo e abandono dos Donatarios.

Bahia, 10 de setembro de 1757. 2661

Officio do Engenheiro José Antonio Caldas para o Governador da Ilha do

Principe Luiz Henriques da Motta e Mello, em que lhe dá infor-

mações sobre a Ilha do Anno Bom e a rebeldia do seu povo.
Bahia, 6 de setembro de 1757.

(Annexo ao n. 2661.) (V. nos 2460 a 2463.)

«V. Ex.* me ordena que segundo as Instruçoens participadas por carta de
Secretario de Estado na qual ordena S. M. que por lhe ser presente o dezamparo
a que se achára reduzida a Ilha do Anno Bom, pelo descuido dos Donatarios se
servio incorporal-a na Corôa, e como por esta providencia ficou annexa ao Go-
verno a Ilha do Príncipe devia V. Ex.* cuidar em pôr nella huma pessoa hábil
com o cargo de Capitão.Mór para a governar e reduzir os seos moradores á devida
sogeição e obediencia a S. M. pelos meyos mais suaves. Porem primeiro que tudo
devia V. Ex. informar-se das dispoziçoens dos ânimos dos referidos moradores e
dos tractamentos com que receberão ao Missionário que o mesmo Senhor lhe
mandou econstando-lhe que estão totalmente alienados e obstinados na rebeldia,
daria V. Ex.* conta a S M. da qualidade e numero dos rebeldes, da rezistencia que
poderão fazer e das forças que parecer serão necessarias para os sugeitar, a fim
de que o mesmo Senhor sobre este claro conhecimento possa tornar a compe-
tente rezolução e como V. Ex." tinha noticia que eu fôra áquellas Ilhas com o
emprego de Engenheiro e também lhe constava tinha ido á Ilha do Anno Bom,
como juiz Commissario a tomar posse delia por ordem de S. M. e com commissão
vocal do Ouvidor dellas, por se achar impedido de moléstias, quizesse dar o meu

parecer nesta partesegundo a ordem de S. M.
Obedecendo ao referido se me oferece dizer a V. Ex.* que já dei conta ao

111.m° e Ex." Vice Rei deste Estado do procedimento com que se ouverão os habi-
tantes de Anno Bom, como se vê das copias do termo e attestaçáo juntas e sem
embargo de eu lhe afear o seu crime e desobediencia a nada se moviam e por
não haver ordem de os violentar, pacatamente nos retiramos dando á vela

para a ilha do Principe. Isto mesmo me constou já executarão em outra occaziáo

que lhe mandava S. M. Missionário e Capitão Mór portuguez para os domar e
reconhecerem a escravidão que a S. M. devem. Ex vi destes procedimentos julgo
que só á força de armas se poderão sugeitar e aceitar Parocho portuguez e

Capitão mórs pois ha mais de 5 annos não tem aquclle povo pastor e vivem como
hereges.

iístá a Ilha de Anno Bom em hum gráu e 40 minutos ao sul; do seu pro-
specto que junto ofereço verá V. Ex.* pela sua explicação a qualidade do seu porto
e mais circunstancias na qual habitão, segundo a informação que me derão,
3 até4mil pessoas de ambos os sexos: toda é inaccessivel pela marinha e só se

pôde dar fundo e fazer dezembarque em 3oo braças de marinha que mostra o

prospecto A B, em cujo porto está a povoação. Não pude averigoar o numero dos
rebeldes, porem os que falarão em minha prezença por parte do Povo, o mais
empenhado era hum preto ancião o qual não tinha exercício algum, o Capitão
mór João Dias Raposo, o Sachristão da Igreja N. Senhora da> Conceição,
o Piloto e hum que o denominavão Escrivão; e me constou que o segundo Capi-
tão mór e hum apotentado Antonio Teixeira o cirurgião junto com a gente do
matto forão os pnncipaes motores da rebeldia, osquaes nunca aparecerão. Todos
os que tenho nomeado são pretos e não ha na diça Ilha hum só branco ou pardo.

Para sç fazer huma escalada nella se carece de huma Náu mediana de 20
a 3o pessas de artilharia, l5o soldados de Infantaria ou 3 companhias com os seos
officiaes, 10 soldados artilheiros e hum condestavel; 16 quintaes de pólvora e
outros tantos de bala miúda de chumbo, i5o ou Soo bailas de artilharia, 200

A, B. 3l 23
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granadas reaes e hum morteirete para as lançar e a palamenta necessaria para la-
borar a artilharia e morteiro; a goarnição da Náu toda de gente branca e nada de
pretos, cuja expedição me parece se fará melhor desta Cidade ou da Corte, do

que de S. Thomé ou Ilha do Príncipe, porquanto os seos naturaes são muito fra-
cos, de pouco segredo e confidencia e não ha nellas pessoas capazes para o
exposto.

Se se entrar com manha no porto levando hum Missionário Capuchinho •
facilitará melhoro dezembarque, em ordem a tomar hum paço no monte D. que
mostra o prospecto do qual vantajozamente se podem defender os habitantes, e
tomados os dous passos que ha pela marinha, com os soldados que forem sufi-
cientes e tirados 40 homens de rezerva entrará o resto da goarnição a queimar e
cortar alguns habitantes e se não puder conseguir com manha tal paço se entrará
com força descoberta.

Pella terra dentro ha muitos cazaes e commummente vivem todos de pescar
e assim expedidas 2 lanxas preparadas com mosquetaria huma para Oeste e
outra para Leste da dita Ilha a impedir sayão as Canôas a pescar e não consen-
tindo também o fação pela marinha e ao mesmo tempo deitar huma sortida por
terra a queimar as lavouras, julgo que em vendo neste vexame sem demora se
renderão á devida obediencia e sugeição; e para que esta se conserve e fiquem
sempre sugeitos será necessário construhir alguma obra de terra e faxina que o
terreno der logar e fôr mais conveniente para defender a marinha e flanquear a

povoação para que cazo se queirão segunda vez rebelar, sejáo fostigados...»

2662

«ElevacÁo e faxada que mostra em prospecto a Ilha do Anno Bom. Pelo

Éngenheiro José Antonio Caldas.»

o,m295 X o,mi7o. Colorida. (.Annexo ao n.° 2662). Encontra-se

na Collecção especial de mappas e plantas, sob o n.° 226. Emm.

2663

Termo de desobediencia e resistencia que fizerão o Capitão mór João Dias

Raposo, moradores e povo da Ilha do Anno Bom contra S. M. Fide-

lissima e ao Reverendo Missionário Fr. Francisco Pinto da Fonseca.

Ilha do Anno Bom, 20 de fevereiro de 1757.

Copia. (Annexo ao n.° 2662). 2664

AttestaçÃo do Missionário Fr. Francisco Pinto da Fonseca ácerca dos

factos occorridos na Ilha do Anno Bom e a que se referem os do-

cumentos antecedentes.

Bahia, 11 de maio de 1757.

Copia. (Annexo ao n.° 2062). 2665

«Lista das informações e discripções das diversas freguezias do Arcebis-

pado da Bahia, enviadas pela Frota de 1757, em cumprimento das

Ordens regias expedidas pela Secretaria d'Estado do Ultramar, no

anno de iy55.»

Relação das Freguesias

«Cidade : 1—Sé, Salvador de Todos os Santos ; 3—Nossa Senhora da Con-
ceição da Praya ; 3—Santíssimo Sacramento do Pillar da Praya ; 4—Santo An-
tonio além do Carmo ; 5—Santíssimo Sacramento da Rua do Passo ; 6—Santis-
simo Sacramento e Sant'Anna ; 7—S. Pedro Velho ; 8—Nossa Senhora dss
Brotas ; 9—Nossa Senhora da Victoria. Destas nove freguezias se compõem a
Cidade e seus Suburbios.

Ramo das Villas do Sul: 10—Invenção da Santa Cruz da Villa dos Ilhéos ;
11—S. Boaventura de Poxim; 12—S. Miguel da Villa de S. José da Barra do Rio
das Contas; i3—Nossa Senhora da Assumpção da Villa do Camamú; 14—
S. Sebastião do Marahú; |5—Santo Antonio de Jequiricá ; 16—Nossa Senhora do
Rosário da Villa do Cairü; 17—Espirito Santo da Villa de Santo Antonio de
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Boipeba ; 18—Nossa Senhora da Ajuda da Villa de Jaguarippe ; 19—Nossa Se-
nhora da Nazareth ; 20—Santa Vera Cruz da Ilhá de Itaparica; 21—Santa Madre
de Deos de Pirajucâ ; 22—Santo Amaro da Ilha de Itaparica. As sobreditas i3
freguezias são todas as que se contém no ramo das Villas do Sul.

Reconcavo da Cidade: 23 — Nossa Senhora da Purificação da Villa de Santo
Amaro; 24—S. Pedro de Tararippe e Rio Fundo; 25—Nossa Senhora da Oliveira
dos Campinhos; 26—Nossa Senhora do Monte; 27—Nossa Senhora do Soccorro;
28—S. Gonçalo da Villa de S. Francisco; 29—S. Sebastião das Cabeceiras de
Passê; 3o—S. Pedro do Monte; 3i—Santo Estevão do Jacuipe; 32—S. Bartholo-
meu da Villa de Maragogippe; 33—Nossa Senhora da Encarnação de Passê; 34
—Nossa Senhora do O de Parippe; 35—S. Miguel de Cotigippe; 36—S. Bartho-
lomeo de Pirajá; 37—Nossa Senhora do Desterro do Outeiro Redondo.

Ramo do sertão de Baixo: 38—Nossa Senhora da Victoria da Cidade de
Sergipe d'Elrey; 39—Santo Antonio de Villa Nova Real do Rio de S. Francisco;

40—Santo Antonio do Urubú de Baixo Rio de S. Francisco; 41—Nossa Senhora da
Piedade da Villa do Lagarto; 42—Nossa Senhora de Nazareth da Villa do Itapicurú
de Cima; 43—Jesus Maria José e S. Gonçalo do Pé do Banco; 44—Nossa Senhora
do Soccorro da Cotinguiba; 45—Divino Espirito Santo do Coração de Jesus do
Inhambupe de Cima; 46—Santo Antonio e Almas da Villa de Itabayanna;

47—Nossa Senhora do Campo do Certão do Rio Real de Cima; 48—S. João Ba-

ptista do Jeromoabo; 49—Sant'Anna e Santo Antonio do Tocano. (As duas ultimas
são do sertão de cima).»

2666

DescripçÃo da Freguezia da Sé da Cidade da Bahia, feita pelo Cura da

mesma Cathedral, Gonçalo de Sousa Falcão.

1757. (Annexa ao n. 2666).

«A freguezia da Sé, que V. Ex.* me manda relatar conforme a ordem de S. M.
he do modo seguinte. Comprehehde o Corpo interior da Cidade; e correndo do
Sul para o Norte, principia nas Portas de S. Bento onde está o Castello do corpo
da guarda, e vai continuando, como em circ,ulo, pela parte de terra até chegar
as Portas do Carmo, onde está o outro Castello do Corpo da guarda, do qual
torna pela parte do mar a ir buscar e das Portas de S. Bento, onde principia.
Neste logar parte com a Freguezia de S. Pedro velho extramuros, e continuando

pela mesma parte de terra, que hé a direita, torna a partir com a mesma Fregue-
sia no fim da Ladeyra das Hortas. Continuando, pela mesma parte de terra

parte depoes com a Freguesia de S. Anna do Sacramento no fim da Ladeira do
Cravatá, servindo de divisão hu regato de agoa. que vem das Hortas de S. Bento ;
e com a mesma Freguesia torna a partir segunda e terceira vez, no fim da rua
chamada de S. Miguel, e no fim da ladeira que desce pelo canto do Seminário,
a buscar o Bayrro de N. Senhora da Saúde, servindo em ambos os lugares de
divisão o mesmo regato de agoa- acima ditto, que vem das Hortas de S. Bento.
Continuando pela mesma parte de terra, chega ao Castello do corpo da guarda
das Portas do Carmo onde parte com a Freguesia do Santíssimo Sacramento
da Rua do Paço, servindo de divisão o mesmo Castello. Continuando deste pela
parte do mar a ir buscar o das Portas de S. Bento, de onde se começou a relatar
a Freguesia, parte com a de N. Senhora da Conceição da Praya somente; na
Ladeira chamada da Misericórdia, servindo de divisão as casas do Conego
Bernardo Germano de Almeida, e as que estão ao pé do muro grande, que sobe
acima a fazer adro na frente da Sé, e na ladeira chamada da Conceição, servindo
de divisão as casas das janellas de ferro, e as que lhe estão contíguas. Tem esta
Freguesia de presente ao todo oito mil quatro centas, e quarenta, e duas Almas,
sendo de comunhão oito mil cento e noventa. Tem mil quatro centos e trinta e
seis fogos. Tem dentro em si a Sé Cathedral, a Igreja aa Misericórdia, a de S.
Pedro Novo dos Clérigos, a.dos Religiosos da Companhia de Jesus, a dos Reli-

gíosos de S. Francisco, a Capella dos Terceiros da mesma Ordem, á de S. Miguel,
e a de Nossa Senhora da Ajuda, e a dos Terceiros de S. Domingos.»

2667

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Praia da

Cidade da Bahia, pelo Vigário Wencesláo Pinto de Magalhães Fron-

teira.

1757. (Annexa aon. 2666).
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«Esta freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Praya desta Cidade está

povoada na marinha do norte ao sul tem de longitude hum quinto de legoa, e

principia pela mesma parte do norte no Cays chamado do Sodré, aonde finda a
Freguezia. do Sacramento do Pillar, para a gual se tirou parte desta Freguezia
da Praya; e pela parte do sul chega em thé á ladeyra de Santa Thereza aonde

principia a Freguezia de S. Pedro. Compoemse de hua rua direyta, que lança
alguns beccos, com pouca distancia para a parte de terra, por estar esta Matris
contígua a hua rocha, e outras para o mar.

Não tem rios alguns, tem duas Capellas, hua do Corpo Santo, que fica no
meio da Freguezia, e a poucos passos outra de Santa Barbara; na do Corpo
Santo, se acha por ora a Matris, por se ter derrubado a própria, que se anda fazendo
de novo. Tem 4 mil almas de communhão.»

2668

DescripçÃo da Freguezia do Santíssimo Sacramento do Pillar da Cidade da

Bahia, feita pelo Padre Coadjutor Niçacio Franco Campos.

(1757). (Annexa ao n. 2666).

«A Freguezia do Santíssimo Sacramento do Pillar está cituada na Praya desta
cidade da Bahia e principia no caes chamado do Sodré, em cujo logar se divide
com a Freguezia de Nossa.Senhora da Conceição da Praya e vem se dividindo na
ladeira chamada da Fonte dos Padres com a Freguezia do Santíssimo Sacra-
mento da rua do Passo, e d'ahi vem sempre correndo por rua direita athé onde
chamam o Forte de S. Francisco para a parte do Caminho novo com a mesma
Freguezia do Sacramento da rua do Passo, e vem correndo sempre por rua direi-
ta pela Praya até chegar ao Guindaste dos Religiosos de Nossa Senhora do Carmo
e d'ahi se vai dividindo peia Praya, e rua direita com Freguezia de Santo Anto-
nio alem do Carmo até á Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrate dos Religio-
sos de S. Bento pela Praya do Mdr thé a dita Igreja. Não tem esta Freguezia
mais do que uma Capella filial da invocação Nossá Senhora do Rosário, e a San-
tissima Trindade, cuja distancia da Matriz a ella, não é muita, ficando-lhe a
frente da parte do Mar onde está o quartel dos Soldados da Guarnição das Frotas

qpe vem a esta terra, e nesta freguezia fazem a sua desobriga quaresmal, e não
tem rio algum navegavel, porque toda a Freguezia está situada na Praya, e corre
sempre por huma rua direita, e cazas de meias ladeyras, e da Matriz a Igreja de
Nossa Senhora do Monte Serrate, não é bem uma legoa. Consta esta Freguesia
de Almas de confissão e Communhão três mil e duzentas, de fogos quatrocentas,
e cincoénta, os que se confessarão, e não Commungarão cento e cincoenta.»

2669

ciNoticja sobre a Freguesia de Santo Antonio alem do Carmo da Cidade da

Bahia, pelo respectivo Vigário Balthazar Rodrigues dos Reis.»

[Annexa ao n. 2666.)

«A Freguezia de Santo Antonio alem do Carmo, está cituada nos subur-
bios da cidade da Bahia, e principia do Guindaste do Convento dos Religiosos
de Nossa Senhora do Monte do Carmo, e pa.rte nesse logar com a Freguezia do
Santíssimo Sacramento da rua do Passo, e dahi se comessa ahi dividindo com
a Freguezia do Santíssimo Sacramento do Pillar nos fins das Ladeiras que vão

para ella, e dahi se vai dividindo-sempre com a dita Freguezia thé á Igreja de
Monsarrate dos Religiosos de S. Bento, cuja distancia e pouco mais de um

quarto de legoa dà Matriz lá, e da dita Ijgreja para diante vai sercando o mar
salgado o lugar de Itapagipe de baixo, cuja povoação é de Pescadores e no dito
sitio e povoação ha três Capellas filiaes, a primeira da Invocação de Nossa
Senhora dos Mares, que da Matriz a ella não chega nem a meio quarto de legoa,
a segunda é da Invocação do Senhor Jesus do Bom&m, a distancia que vai da
Matriz a ella será quasi dous quartos de legoa, a terceira é da Invocação de
Nossa Senhora da Penha de França, e do Senhor da Pedra, a distancia da
Matriz lá não chega bem a uma leaoa, e estas todas tres Capellas tem Capei-
lães e do dito logar e povoação de Itapagipe de baixo rodeando o braço do mar
salgado até o lugar de Itapagipe de cima aonde chamam O Enforca mentiras

partindo com a Freguezia de S. Bertholomeu de Pirajá, cujo logar é cituado de
alguns Pescadores, e de varias rocinhas, è algumas de varias pessoas moradores
na cidade nas quaes tem alguns escravos.
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Ha no dito citio uma Capella com a Invocação da Virgem Senhora Nossa
da Conceição filial, cuja distancia da Matriz lá é meia legoa pouco mais ou
menos, e do dito logar chamado emforca mentiras correndo para o nordeste par-
tindo sempre com a dita Freguezia de S. Bertolameo de Pirajá, até a fazenda dos
Religiosos de S. Bento, cuja distancia da Matriz lá é uma legoa, e da dita fazenda
dos Religiosos partindo com a Freguezia de Santo Amaro da Ipitanga até chegar
ao logar chamado a Piranguê aonde principia a Freguezia de Nossa Senhora
das Brottas suburbios desta cidade, cuja povoação que ti ca dentro destas diyi-

sões é toda povoado de rossas, e a maior parte delia de pessoas moradores na

cidade que beneficiam as ditas rossas com alguns escravos, e do dito citio cha-
mado Piranguê partindo sempre com a dita Freguezia de Nossa Senhora das

Brotta até o rio chamado Camarugipe, cujo logar é também cituado de varias
rossas, e a maior.parte dellas de homens pretos libertos, e do dito rio Camaru-

gipe, partindo pela fazenda e mattos dos Religiosos da Companhia até onde

chamão o Sangrador partindo com a Freguezia de Santa Anna do Sacramento
extra muros desta cidade, e dahi partindo sempre, com a dita Freguezia pelas
hortas dos Religiosos do Carmo, e dahi tornando a partir com a Freguezia do

Santíssimo Sacramento da rua do Passo thé o Guindaste dos ditos Religiosos do

Carmo aonde principia esta Fieguezía e dahi correndo para a Matriz em pouca
distancia por uma rua direita tem a Capella de Nossa Senhora da Conceição dos

homens pardos filial, e da dita Matriz por uma travessa tem a Capella do Se-

nhor Jesus dos Perdoes filial e nella um recolhimento, de mulheres, e deste

logar pouca distancia para diante tem a Capella do Patrocínio do Senhor
São José dos agonisantes também filial, e logo adiante desta pouca distancia

tem a Capella de Nossa Senhora da-^Soledade também filial em cujo logar está

cituado um Convento de Religiosas Ursulinas do Coração de Jesus,_ e tem só

dentro desta Freguezia o rio já dito chamado Camarugipe, o qual não é nave-

aavel nem fundo, porque em todas as p_aragens se passa a váo, e este nasce na

Freguezia de S. Bartholomeu de Pirajá, e vai entrar no mar na Freguezia de

Nossa Senhora das Brottas aonde lhe dão o titulo de Rio Vermelho. E tem esta

Freguezia pessoas de Comniunhão tres mil novecentos sessenta e oito.»

2670

«Relação da Freguezia do Sacramento da rua do Passo» da Cidade da

Bahia, pelo respectivo Vigário Francisco Xavier Marques da Rocha.

1757. (Annexaao n. 2666).

«Obedecendo á ordem de S. M., que Deus guarde de i3 de junho de 1756

para fazer clara, e distincta relação desta Freguesia do Santíssimo Sacramento

da rua do Passo, em que sou vigário collado pelo mesmo Senhor digo que—A
Freguesia do Santíssimo Sacramento da rua do Passo he no suburbio desta cidade

da Bahia. Foi desmembrada da freguezia da Sé Cathedral desta cidade no anno

de 1718 dando-se por Matriz interinamente a Capella de Nossa Senhora do Roza-

rio dos Pretos única do seu Continente. He tão pequena que a sua longitude con-

siste em duas Ladeiras uma que desce das portas oa cidade chamada do Carmo,

e outra que sobe, e se termina no Convento dos mesmos Religiosos; a sua lati-

tude é do Riacho, que a separa, e divide da freguesia do Desterro, hoje chamada

de Sant'Anna do Sacramento, pela Ladeira por onde se sobe para a Capella de
• 

Nossa Senhora da Saúde filial da dita Freguezia. Este Riacho, que serve de

divisa ás duas Freguezias do Sacramento, e de SantWnna por um lado, tem o

seu nascimento dentro da Cerca do mosteiro de S. Bento, e corrente por uma

baixa continuada entre as Freguezias da Sé, e de Sant'Anna do Sacramento com

süa pouca agua rega algumas hortas, e se vai metter no tanque dos Padres da

Companhia de que se forma o rio Camurugippe, e continua o seu curso pelo
continente da Freguezia de Santo Antonio alem do Carmo.

Está situada esta Freguezia entre a da Sé, que lhe fica ao Sul, a de Santo

Antonio alem do Carmo ao Norte, a de Sant'Anna do Sacrâmeuto ao Oriente,

a de Nossa Senhora do Pillar na Praya ao Occidente. A sua Matriz é da Invoca-

çáo do Santíssimo Sacramento, que se abriu em Janeiro, de 1744. As ruas, que
inclue, é a do Passo onde está situada: as duas Ladeyras sobreditas que é a rua

principal: a rua dos Cortumes, que vai dar ao Riacho: outra rua chamada do

Taboão, que se divide em duas Ladeiras; uma que faz o caminho novo, e outra,

que vai ter á fonte dos Padres, esta termina na Freguezia de Nossa Senhora da

Conceição da Praya e aquella na Freguezia de Nossa Senhora do Pilar. Esta

Freguezia ainda que pequena pois não tem de longitude mais do que trezentas e

cincoenta braças, pouco mais ou menos, e outras tantas de latitude, he bem
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povoada com boas cazas, e todos os fogos d'ella são 4.08, com 2028 alrr.as, das quaes
quarenta e duas são de Confissão e todas as mais de communhão. Esta he a
relação que posso fazer e dar desta Freguezia.» -

«Mappa em relação das distancias, que occupa a Freguezia do Sanctissimo

Sacramento e Santa Anna, extramuros da Cidade da Bahia», pelo res-

pectivo Vigário Antonio José Gomes da Costa.

1757. (Annexo ao n. 2666.)

«Divide pela parte do sul com a Freguezia de São Pedro Velho, e do norte,
com a Freguezia de Santo Antonio alem do Carmo, e correndo em linha recta
de norte a sul desde o Trem da Artelharia, onde principia, e parte com São
Pedro Velho emthé o Rio chamado das Tripas, que divide com a Freguezia de
Santo Antonio alem do Carmo, occupa a distancia de setecentas e. oitenta
braças.

Nasce este rio das Tripas da parte do sul na cêrca dos Religiosos de S.
Bento e em nenhum tempo é navegavel. Divide pela parte do leste com a Fre-

guezia de Nossa Senhora das Brotas, e do Oeste com a Freguezia da Sé; e cor-
rendoi em linha recta do leste e oeste principia do leste em o Dique chamado
Tororo, e delle correndo para o oeste acaba a distancia e largura da dita fre-

guezia com o Muro da cêrca dos Religiosos de São Francisco, cuja distancia é
auzentas e setenta braças.

Comprehende uma figura irregular, porque pela parte do norte na divisão
do Rio chamado das Tripas vai finar quasi em angulo agudo, e por linha cir-
cular vem encontrar-se com a Freguezia do Santíssimo Sacramento da rua do
Passo que faz divisão em angulo saliente na ponte que vulgarmente chamara
dos Cortumes e da dita ponte corre em linha concava a buscar as ortas da
Fonte nova, e o muro dos Religiosos de São Francisco defronte da Matriz, e da

parte do sul principiando no trem comprehende uma figura de triângulo obtuzo,
descendo pelo Hospício dos Religiosos de Santo Augustinho a buscar a ponte da
rua do Gravata, aonde faz o dito angulo e parte com a Freguezia da Sé correndo
deste angulo em linha recta a buscar o mesmo muro dos Religiosos Francis-
canos, onde está a mesma Matriz.

O Dique chamado Tororô está pelo lado do Leste pelo comprimento da dita
Freguezia prolonaando-se sempre nos 

"Baixos 
das montanhas da Caza da Pol-

vorà, que tazem numa figura de pequena volta, e prolongando sempre para a

parte do leste sendo os extremos do dito Dique de norte a sul.

N'estas distancias comprehende dois Bairros um da Palma, com duas Ca-

pellas filiaes, uma de Nossa Senhora do Rozario do Regimento Velho, e junto a
ella os Quartéis dos Soldados do dito Regimento, e outra de Santo Antonio da
Mouraria, e o Hospício de Nossa Senhora da Palma dos Religiosos de Santo
Augustinho. Tem dez ruas e um beco, e outro de Nossa Senhora da Saúde,
aonde tem uma Capella filial com a mesma invocação. Tem sete ruas. Tem
a Capella de Nossa Senhora da Nazareth filial, e huma pequena povoação indo

para o Rio das Tripas, que divide pela parte do norte. É no meio dos dois
Bairros está a Igreja Matriz e o Convento das Religiosas de Santa Clara do
Desterro. Tem 4_>(3 almas... e 1020 fogos.»

2672

DescripçÃo da Freguezia de S. Pedro da Cidade da Bahia, feita pelo res-

pectivo Vigário Bernardo Pinheiro Barreto.

1757. (Annexo ao n. 2666.)

«A Freguezia de S. Pedro da cidade da Bahia, que se acha edificada além
das portas da Cidade de S. Bento e finda antes da Fortaleza de S. Pedro ;
consta de mil e duzentos vizinhos, além de alguns edifícios, que se achão sem

gente; tem cinco mil e nove centas e vinte e seis Almas de confição e comu-
nhão, e sam as que nam comungão cento e sincoenta, que são alguns parvulos,
e pretos rudes; terá de comprimento oito centas brassas, estando n ditta Matriz
rio meyo desta distancia, em terreno plaino, e agradavel, e de largura terá mais
athé a pancada do mar; Compõe-se esta Matriz ae soldados de hú e outro re-

gimento e de gente de pouca utilidade, sendo os nobres poucos, por não ha-
verem nesta Matriz grandes edifícios, por ser a mayor parte cazas pequenas, a

que vulgarmente chamão terreos; Compõe-se esta Matriz de varias ruas, na pri-
meira a que chamão a rua grande de S. Bento, e hé a principal, está o Mosteiro
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de S. Sebastião, que hé dos Monges do Patriarcha S. Bento, e logo descendo a
ladeyra deste Mosteyro, está editicada a Capella da Senhora da Baroquinha to-
mando este nome do mesmo Citio, onde parte como a freguezia de Sancta Anna
do Sacramento chamada antigamente da Senhora do Desterro, e pellas portas
de S. Bento parte também com a Matriz Catredal da See, e Matriz de Nossa Se-
nhora da Concepção da Praya, onde se acha o Convento dos Mariannos,
chamado de Sta. Thereza; tem esta Matriz outra rua grande, com o titulo da
rua grande de Baixo, e duas mais chamadas do primeiro e segundo Areai, e Boa
Vista, pella banda do mar, e nesta se acha o hospício dos Religiosos Francis-
canos, que agenceão as esmolas dos Lugares Sanctos de Jerusalem, e correndo

para o Sul tem detraz duas ruas, com o titulo hua da Forca, e outra do Fogo,
e outra mayor, com o nome da Senhora das Mercês, onde está hú Convento
de Freyras Ursulinas, onde parte com primeira Matriz desta Cidade, com a ln-
vocação de Nossa Senhora da Victoria da Villa Velha, e hüa travessa cha-
mada os Coqueyros do Govêa, onde se acha fabricando hú recolhimento para
molheres pobres, com o titulo de S. Raymundo Nonnatum, tomando este appel-
lido de seo fundador que o faz á sua custa ; e vindo correndo, para o Nordeste
em hü largo, se acha a Capella de Nossa Senhora do Rosário dos pretos
desta Matriz, na rua grande de João Pereyra Guimarães, e corre para aiante
a rua de Nossa Senhora da Piedade ; com os curraes da matança dos gados, e
nella o hospício dos Padres Capuchinhos Italiannos, freqüentado de grande
povo, pella aevossão deste Santuario, e finda esta Matriz com a rua de Nossa
Senhora da Lapa, pello convento, que ha nella de Religiosas da Concepção e he
o de que consta esta Matriz de S. Pedro da Cidade.»

2673

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora das Brotas da Cidade da Bahia,

pelo respectivo Vigário Pedro Barbosa Gondim.

(1757) [Annexa ao n. 2666),

«A Freguezia de Nossa Senhora das Brotas do Caminho grande subur-
bana desta Cidade da Bahia tem três Legoas de extensão e mil e quarenta e
sinco almas, das quaes somente vinte e smco não são de communhão. Além do
mais povo, que haoita espalhado, ha dous lugares pequenos, hum chamado o sitio
da Pitúba, e em distancia de meia Legoa, e outro, que contem duas Armações
de pescaria, chamada a primeira Armação do Saraiva, a Segunda Armação do
Gregorio. Ha hum rio, chamado das pedras nas cabiceiras da Freguezia, que
dizem tem sua derivação do Reconcovo desta Cidade. Outro rio também ha com
duas denominações pelos dous Lugares, por onde corre; que circulando pelo
meio da Freguezia por hum lugar chamado o Camorogipe, se denomina rio de
Comorogipe, e passando por outro Lugar, a que chamao Urucaya, se denomina
rio do Urucaya. Este rio ae dous nomes tem sua origem de outro rio grande da
Cidade chamado Diques e vai desagoar á costa do mar que cerca a Freguezia por
hum lado. Do rio do Urucaya ao de Camarogipe vae a distancia de meia Legoa
com pouca differença : e do de Camorogipe ao das pedras hua legoa imperfeita.

Nenhum destes rios hé navegavel, posto que nos tempos do inverno costu-
mão encher, e restagnar de Sorte, que negão passagem, ficando esta fácil ao
depoes com a diminuição das agoas por beneficio do verão. He o que se pode
dizer n'este particular segundo as clauzulas da relação, que se me ordenou.»

2674

Relação da Freguezia de Nossa Senhora da Victoria da Cidade da Bahia,

pelo respectivo Vigário Manuel de Lima.

1757. (Annexa ao n. 2666).

«Fica esta freguezia de Nossa Senhora da Victoria no suburbio desta Cida-
de ao Sul delia para a parte da barra, hum quarto de legoa ou pouco mais dis-
tante da principal povoação da Cidade, em o logar chamado da Villa Velha, onde
foi sua primeira fundação. Tem de extenção quasi uma legoa correndo da parte
da mesma Cidade the a costa do mar: porque pella parte do Norte, ou da
mesma Cidade, parte com a freguezia de S. Pedro Velho, que medea entre esta
e a freguezia da S. Sé; pella parte de Leste se divide da freguezia de N. S."
das Brotas com o ryo chamado vermelho; o qual he hum pequeno regato, que
correndo de Norte a Sul se mete no mar quasi em distancia de hüa legoa de
costa desta Matriz : pela parte de leste acêrca a marinha, ou costa do mar, como
também pella parte do Sul. A sua Igreja matriz está situada em hum alto, e
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sobre a marinha olhando para o poenie. Tem sinco capellas filiaes: a saber da

parte direita olhando para o mesmo poente está a Capella de N. Senhora da
Conceipção do Unhão na extrema que divide da de S. Pedro; da parte esquerda
a Capella de S. Antonio da Barra, quasr na entrada da mesma barra; ambas
estas pouco distantes desta matriz. Em distancia de quazi hum quarto de legoa
da Capella de S. Antonio correndo pela costa fica a Capella de S. Lazaro Men-
digo; e pouco mais de outro quarto pella mesma costa a Capella de S. Gonçallo
chamada do ryo vermelho; e no centro deste terreno a Capella da Madre de,
Deos quazi em igual distancia das mais.

Tem em si mais esta freguezia dous conventos hum de Religiosas Ursulinas

que fica na extrema da parte da Cidade; e outro de Monjes de S. Bento, que he
o mosteiro de N. S. da Graça pouco distante da matriz. Contem em si a tregue-
zia 3oo fogos espalhados pelo seu terreno com i5oo almas: e destas são de co-
niunhão 1440 neste presente anno de 1757.»

2675

«Relação das Povoações, Logares, Rios e distancia, que ha entre elles,

na Freguezia da Invenção de Santa Cruz da Villados Ilhéos, pelo Vi-

gario Luiz Soares de Araújo».

1757. (Annexa ao n. 2656).

«Esta Freguezia da Invenção da Santa Cruz da Villa de Ilhéos, não consta
mais que de hua povoação que he a villa de Sam Jorge, Capitania dos Ilheos, por
ser cabeça das mais villas do Sul : Tem a dita povoação desta villa varias ruas a
saber, a do porto, a rua nova da Matriz, a de S. Sebastião, a da Cadeya a do

; Cbllegio, â de S. Bento, a da praça, atravessa da Matriz, a de João de Souza e
a de ígnacio Jorge. Está a dita villa situada em hua baixa quazi junto da barra
dos Ilhéos e só se mete em meyo hum morro; nesta barrá vem a desembocar, ou
a dar hum caudaloso rio chamado o da Cachoeira da villa' capás de navegar
súmacas, barcas, lanxas e canoas; não ha quem lhe saiba do seo principio por vir
muito de dentro do Certão e quasi todos amrmão que vem destas minas; da villa
navegando pello rio acima da parte do poente ha vários lugares em que habitão
moradores, a saber Cupipe, Maria Jape, S. João, Tanguape, Tabuná, Pasto
Matendipe, Camurupy, Banco do Furtado, Pirataquicé. Neste dito rio da Ca-
choéira vem a dar outro riô tão bem grande, chamado o de S. Anna aonde os
Reverendo Padres da Companhia de S. Antão tem hua famoza fazenda de enge-
nho; pello dito rio acima tão bem ha vários lugares de moradores, como Mam-
hape, Aitinga, Saguipe, Tibiripe, Rocha, tem o seo principio lá muito dèntro do
Certão, dizem que na baixa de dous oiteiros; vem tão bem a dar neste mesmo rio
da Cachoeira da villa outro rio chamado o do Fundão o qual acaba na distancia
de legoa tem tão bem seos lugares a saber, Jaguaripe, Jacaraipe, Sam Francisco.
Todos estes lugares estão circumvisinhos huns dos outros e os mais longes dis-
tarão huns dos outros legoá athe legoa e meya, e tão bem os dous rios chama-
dos o de S. Anna e o do Fundão são navegaveis de barcos e lanxas de pescaria, e
canoas.

E da villa passando o dito rio da Cachoeira da outra banda, para a parte do
Sul, tão bem tem seos lugares, em que habitão os moradores a saber : Cururupè,
Ariopfe, a Barra do Cururupè que he hum rio pequeno que 

nem canoas podem
navegar por elle; Aldeya dos Socós e Aldeya de Nossa Senhora da Escada dos
Reverendos Padres da Companhia tão bem todos estes lugares são circumvisi-
nhos distão huns dos outros hum quarto de legoa meya athé hua; e só da villa a
ditta Aldeya são coatro legoas: Da Aldeya acima dita caminhando para a parte
dó Sul sempre para a praya vay a dar em hum riò caudalozo chamado Una, o

qual dizem que tão bem se.não tem dado com o seo principio por vir muito de
dentro do Certão; Este rio chamado Una serve de diviza desta freguezia dos

Ilhéos com a de S. Boaventura de Poxi: cOm declaração que da dita Aldeya
caminhando para Una não ha morador por ser hua parte deserta e costumar

andar também por ella o gentio chamado Pataxôs e do dito rio da Cachoeira
da villa para o rio de Una gastão-se no caminho dous dias, e ás vezes mais por
não haver no rio de Una embarcação para se passar.

Da villa ou barra dos Ilhéos em que vem a dar o rio da Cachoeira da villa

Caminhando para o norte hua legoa vem se a dar em hum rio chamado Itaipe,

que tão bem nelle podem entrar lanxas de pescaria, porém sumacas e barcos
com grande perigo por a barra ser estreita e de pedras; tão bem he rio cauda-
lozo; tem tão bem seos lugares onde assistèm os moradores, como: Barra de

Itaipe, Iguapé, Rozario, S. João, Santa Cruz, Barreiro, Santiago, Agoa Branca,

Cabarunema, Pico, Trumbauba, Drutuca, Çajú, Catinga, todos estes lugares são
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circumvisinhos e distão hUns dos outros hum quarto de legoa e o mais distante
será de legoa.

Neste rio de Itaipe verti a dar outro rio chamado o da Cachoeira da Lagoa

tão bem hé grande e não se lhe tem dado com o seo principio por vir muito
de dentro de seos certoens, e nelle não ha lugares, que tenhão nome por ser tudo
mato, e só nessa Cachoeira chamada a da lagoa assiste o Coronel Paschoal de
Figueiredo e Francisca de Sirqueira, viuva; este rio de Itaipe dizem que nasçe

de huma grandioza lagoa, que de largo e comprido tem a di stancia de legoa,
dista esta da barra de Itaipe hum dia de viagem ; os lugares que nella ha, são

prainhas, Lagoa de Brunhaem que ficão ambos visinhos; dista este rio de Itaipe
do rio da Cachoeira da villa hua legoa, passando o rio de Itaipe da outra parte

para o Norte caminhando pella praya vai se a dar na (?)—e dahi ao Pé da Serra
e desta para o rio de Tüuipe que serve de divisão desta freguezia com a do rio
das Contas, estes lugares distão mais entre si por que estão na distancia de
duas tres athe coatro legoas entre elles e o ditò rio de Tüuipè tão bem dizem

que vem muito de dentro do Certão e por isso não se lhe sabe do seo principio.
E desta villa ao dito rio Tüuipe aonde acaba o destricto desta freguezia são

dous dias de viagem. *

Consta esta freguezia da Invenção da Santa Cruz da villa dos Ihéos de n3o
almas de comunhão.»

2676

DescripçÃo da Freguezia de S. Boaventura de Poxim, no Arcebispado da

Bahia, pelo respectivo Vigário Roberto de Brito Gramacho.

Poxim, 20 de janeiro de / 756.

(Annexa aó n. 2666.)

Inclue uma planta dos rios da freguesia com as seguintes co-

tas : «1—Barra do Rio Grande ; 2—Aldeya dos Jndios Alenkans;

3—Barreta das Farinhas; 4—Povoaçáo do Embucagrande; 5—Po-

voacão do Embuquinha ; 6—Povoacão de Patipe; 7—Barra de Pa-

tipe\ S—Rio do Jucia; g—Porto do Matto; 10—Barra do Poxy;

11—Barra de Commandatuba ; 12—Povoacão do Poxy; i3—Barra

de Una; 14—Rio de Una; i5—Edificio da Capella que ahi houve;

16—Rio da Commandatuba, que nasce das serras visinhas; 1 7—Rio
do Poxy ; 18—Rio de Patipe; ig—Rio da Salsa, que nasce da Ca-

choeyra do Rio Grande; 20—Rio Grande.

«Manda-me V. Ex" descrever as povoaçóes desta Parochia com a individua-

ção, que expressa a ordem de S. Magestade, que proximamente recebeo. Sem de-
mora vay correndo a penna, quede assim como he de escrever, fora de voar,
mais promptamente obedecera, e ainda assim em doze legoas de tanto despo-
voado, primeyro havia de cansar como a pomba da Arca, do que chegasse a
descobrir povoação. Bem mostra ser esta Parochia a extrema, e principio do
Arcebispado, pois de tal sorte tem em si unidos o fim com o principio, que sem

jamais passar do seo principio se vê quazi reduzida ao fim. Todas as suas coe-
taneas que não são menos de 19 se vem augmentadas nas Igrejas edificadas á
custa da Real Fazenda, no culto, e officios Divinos, e pelo conseguinte no povo,
no commercio, e opulencia ; so ella em tudo he a mais tenue, e deminuta ; e tra-
zendo os mesmos requerimentos ha mais de dez annos na Corte jamais chegarão
ao despacho, e agora totalmente perecerião na ruina universal de Lisboa, e com
elles as esperanças.

1—Divide as duas Dioceses do Rio de Janeiro e da Bahia o Rio por anteno-
mazia grande, pelo copioso das agoas, impetuoso da corrente, e precioso dos
cabedais, e não menos grande pelo poder de dar e tirar iurisdicção : nas mar-

gens do Sul a dá ao Rio de Janeiro, e a tira á Bahia: nas margens do Norte a
tira ao Rio de Janeiro, e a dá á Bahia. Traz o seu nascimento ao Serro do Rio,
donde pobre de agoas, e rico de ouro, e diamantes vem fertilisando as Minas, e
engrossando cada vez mais com outros muitos rios, que desagoão nelle, faz barfa
finalmente nesta costa pela qual somente podem entrar, e sahir barcos e so-
maças. Nas fabricas do contracto dos diamantes, se denomina este mesmo rio

Giguitinkonka, o que refiro por relação, que me deo sua Bandeyra de Paulistas,

(sic) que por eíle descerão a esta freguezia.
2—.Não consta a distancia que há da ultima povoação das Minas a barra do

dito Rio ; o que sei he que subindo por elle alguns dos meos freguezes chegarão

A. B. 3l -4
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em i5 dias á Cachoeyra grande, onde não poderão mais passar as canoas, que
he no ultimo cordão de serras a sahir já nos campos gerais, e quando vol-
tarão rio abaixo gastarão somente 6 dias, pelos quaes se pôde regular a dis-
tancia. Estes descobridores subindo ao altíssimo e dilatado assento da dita Ca-
choeyra, pelos lugares, onde seca o rio, a que chamão intaipabas, ainda tirarão
suas amostras de ouro, que trouxerão a tres, e a quatro oitavas cada hú, mas
não assistirão senão hüa semana por lhes sahir o gentio.

3—Duas legoas da barra para cima não se pode navegar por este rio senão
em canoas com boas varas, assim pela violência com que corre, como porque
dos fins de Outubro athé Mayo, passadas as cheyas, o mais tempo fica tão seco,

que se passa a váo excepto alguns caldeyroins, ou canais. He muito alegre, e
aprazível á vista com espaçosos bancos, ou como vulgarmente chamão, coroas de
areia em todos os cabos das voltas, varias ilhotas pelo meyo, largo, e espraiado
mais de 3oo passos, ou braças; e assim vay athé a primeyra Cachoeyra oito dias
de viagem para sima e tres para baixo, e d'ahi por diante outra tanta distancia
tudo he lagedo de pedra duríssima por húa e outra parte, e muitas ordens de
cachoeyras nos fechos das Serras athé chegar á grande.

4—Costuqjão os moradores hir por elle acima quando está seco somente

por divertimento á caça, levando comsigo índios e gente armada de guarda. He

para ver de húa, e outra parte os sitios admiraveis para moradia, as terras
excellentes para toda a lavoura, vistosos montes, dilatadas vargens, tudo coberto
de matas virgens,_ e madeyras de ley e especiais da America, vinhaticos, jacaran-'
dás, salsafrás e páo Brazil, que daqui o levava antigamente o contrato, e ainda
hoje se conserva no lugar, onde elle se pezava a denominação do Pezo do

páo. Tudo porem infestado, e possuido das suas Nações de Pataxós e Anaxós,

que corridos do poder das Minas se vierão açoitar nesta grota de matto, que
corre a beira mar onde não sentem forças, nem ha quem os persiga, antes victo-
riosos passam por estes bosques como dentro de muralhas, e de traz de cada pé
de páo se teme hü Tapuya, porque donde menos se cuida vem a frecha.

5—Logo no Pontal do Norte do dito Rio grande, onde chamão o Pezo do

páo pela çazão acima declarada, estão aldeados os índios Menhans arbitraria-
mente administrados por hú capitão da Conquista sem a forma e direcção do
Regimento das Aldêas, porque não tem Igreja, nem querem vir a esta Matriz,
ou Capella vizinha para os instruir na doutrina christan, e nem ainda se su-

jeitão a apprendela na mesma Aldeya com hü instruidor a quem os tenho
recommendado, e o peior he morrerem como brutos sem sacramentos pelos não

procurarem. Apenas trazem os filhos para se baptisarem, e já depois da Festa do'
Espirito Santo se vem confessar, sem terem os mais delles capacidade para
isso. .

6—Desta pouca sujeição, e voluntariedade dos índios resulta primeyro, que 
¦

por húa parte intimidão,.e impedem o passo ás invazões do gentio, pela outra
destroem os moradores com contínuos latrocínios em suas lavouras, dos quaes
não he privilegiado o pároco, antes esses só são os benezes,-que;.delles tira. Re-,
sulta segundo, que de mais de cem índios maiores de 14 annos, todos nascidos,
e creados no grêmio da Igreja (porquanto não existem mais os progenitores ex-
trahidos do gentilismo) somente 21 são de communhão, aos. quaes accrescem o
referido capitão da Conquista e seus aggregados, que por todos fazem o numero
de 35 pessoas de communhão.

7—Partindo da dita Aldeya para o Norte andada hüa legoa bem puxada,
já se carece de canoa para passar a barreta chamada das Farinhas. Provem esta
barra e a sua denominação de que por aquella parte entra o Rio de Patipe com
hü braço athé o combro da praya, e alli se embarcão as farinhas das rossas '

circumvisinhas, e quando descem as cheyas do sertão, e vem o rio de monte a
monte, tresborda por aquelle combro por ser a parte mais baixa, e abre a dita
barreta, a qual brevemente entupe o mar ; agora porém por peccados vay em
6 annos ficou perenne causando-nos o prejuiso de salgar o rio* e afugentar o >

peixe para cima em busca do natural da agoa doce, onde foi creado.
8—Ajuntando-se o Rio de Patipe com o mar por esta barreta faz húa ilha

que se estende por espaço de quatro legoas athé á barra geral do mesmo rio, e
não tem mais largueza, que a de 200 ou 3oo passos, ou braças em partes con-
forme as enseadas. Na primeira legoa imediata á dita barreta está situada a

povoação dividida porem, ou distribuída em tres lugarejos. O primeyro se
chama Embucagranae, que vak o mesmo que enseada grande, e nelle existem 62

pessoas de communhão, e tem capella da invocação de S. João Baptista feita de
adobes de barro, e retocada de cal, sem mais paramentos, que para haver de
celebrar nella o pároco traz os ornamentos da Matriz. Segue-se dahi a hü

quarto de legoa a Embuquinha, que quer dizer enseada pequefia, e ahi se achão

43 pessoas de communhão, e mais 35 no restante da legoa athé o ultimo lugar
chamado Patipe, que por todos fazem o numero de 140 pessoas de communhão.
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9—O nome Patipe he generico a todo o rio, e proprio somente deste luga-
rejo, porque também foy geral a numerosidade de Patos (dos quaes hoje rara
vez apparece algü) donde na língua Brazilica se deduz a sua ethimologia, e
vai o mesmo Patipe ,que rio dos Patos. A sua barra he somente capaz de barcos,
e somacas, e assim como todas as outras desta costa são de arêa, e nenhúa se

pode passar de hü quarto de maré cheva por 
diante, porque entra a arreben-

tação do banco para dentro, e só se poderá passar em húa boa canoa de quatro
palmos de boca com bons remos, e ainda assim com seu risco.

10—He navegavel athe a povoação da Embucagrande, e dahi para cima quanto
se poder romper a correnteza e em canoa athé as suas cachoeyras, que corre-
spondem na distancia as do rio grande segundo a ordem das serras, e o gentio
em varias partes tem estradas de hu rio para outro. Consta de pessoas que des-
ceráo por este rio que tem o seu nascimento nas minas, onde se chama o Rio

pardo, sem duvida porque lá por cima o sombrio do arvoredo na estreiteza de
25 ou 3o passos, e em partes menos o fazem espesso, e tristonho. Não lhe faltão
também madeyras e terras fertilissimas com muitas commodidades.

li.—No cabo, ou Pontal do Norte do dito Rio de Patipe mette o mar hu
riaxo, que vay obra de hu quarto de legoa fazendo península, pouco 

mais larga de
5o ou 6o passos geometricos. No principio chama-se o Rio do Juciá, corrupto o
vocábulo Brazilico Yuceia que quer dizer sede de agoa, porque alli a não havia,
sendo salgada. Hoje porem cessou a origem desta denominação, porque obrigados
os viandantes da necessidade derão em cavar, e fazer cacimbas, e a poucos pai-
mos de fundo achão agoa perfeitíssima com admiração de que em tão pouca
distancia tirem aquellas areas ao mar todo o amargo, e salobre.

12—Por detrás do Juciá tres ou quatro legoas pela terra dentro nasce o Rio
do Poxy de hua lagoa, e vindo em busca do mar como querendo partir o Juciá
de meyo a meyo, deixa entre ambos espaço de 5o passos de terra, onde chamão
o Porto do Matto e se arrastão canoas de hu rio para outro, e desviando-se

para a Norte com seos gyros abre a súa barra hua boa legoa distante da barra
de Patipe formando entre meyo 

península 
em partes mais larga de meya legoa.

Continua por diante com mais dilatadas voltas, e formando ilha com largueza
em partes de quarto de legoa abre outra barra chamada da Comandatuba nome
Brazilico que significa frequencia de favas, talvez porque em algu tempo houve
abundância dellas no lugar.

13—Por ambas estas barras, e por todo o Rio athé o Porto do Matto navega

qualquer barco, ou somaca. Porem que hão de vir buscar barcos, ou somacas,
onde não se vê senão as fazendas despovoadas e dezertas por hua e outra parte
do Rio ? com tal extinção que á fazenda das Coroanhas, logo abaixo do porto do
matto, que só ella tinha mais de ioo almas, lhe não valeo servir-lhe o Rio de
fosso, para que não passasse o gentio a nado sem se sentir senão quando frechava,
ou matava. Hoje só existem no Pontal do Sul da dita barra do Poxy 76 pessoas
de comunhão, os quaes por viverem nas suas datas de sismaria se sugeitão a
estar como sitiados plantando em areas safas e cheyas de formigas, e o peior
he que para haverem de comer o peixe, que he o susteuto ordinário o vão pescar
dahi a hua legoa, na barra de Patipe, pelo não haver, e ser muy vasqueiro no
Rio do Poxy.

14—Este hé o Poxy de quem toma geralmente a denominação toda a fregue-
zia por estar nelle fundada no meyo da povoação a Igreja Matriz de que he Orago
S. Boaventura. Hé a dita Igreja fabricada de adobes de barro, e rebocada de cal,
sem mais retábulo nem de taboa liza, com quatro tintas grossas, nem mais orna-
mentos, que para rezar a missa sem rubrica de cores. Athé no que respeita a
Deos, e aos Santos, no que não devera, se conforma o Poxy com formal signi-
ficado do seo nome, porquanto esta dicção Poxy he vocábulo Brazilico que signi-
fica couza fêa e ruim. Cui^o quiz Deos, que assim opermitte, debuxar nesta fre-

guezia hu emblema, cuja letra hé o seo titulo S. Boaventura do Poxy para nos
esforçar com a memória da bemaventurança significada em S. Boaventura e
com o dezengano de que a ella se não vay, senão por penalidades significadas no
Poxy, conforme o texto recepiti bona in vita tua.

15—Entre tantas penalidades goza o Poxí a segurança das penas das frechas
do Tapuya, das quaes não escapão nem ainda os que de caminho passão da
Comandatuba para Vna, senão hé de baixo das armas e com cautella. A metade
da freguezia do Poxí para o Rio grande está povoada de Christaons, a outra
metade do Poxí para Vna he vagamente habitada do gentio, e como está dividida
em dous rebanhos, catholico e gentilico, vem a ser meya christam, meya gentia,
sendo certo, e repetidas vezes definido da Cadeyra Vaticana, que hu e outro reba-
nho hé de ovelhas por quem deo o Divino Pastor sua preciosa vida, que por isso
lhe chama suas e alias oves habes quce non sunt ex hoc ovili; e talvez sejão estas

predestinadas para se unirem ao rebanho Universal da sua Igreja. Oh quem fora
digno instrumento de sua conversão!
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16—Mas como pelo officio estou offerecido aos perigos, não recuso dar hum
salto a Vna, para pôr ali o fim á narração, onde também finda a freguezia o seu
terreno. He o Rio Vna a diviza, ou divizivo entre esta freguezia, e a dos Ilheos.
Referem, que nasce das Minas onde tem o mesrno nome de Vna, que no idioma
dos naturaes significa couza preta, e taes parecem as aguas deste rio pelo opaco
e frondoso das ribeiras. Foy navegado de muitos barcos e somacas por espaço
de tres legoas desde a barra athé a sua cachoeyra, o que tudo estava por hua e
outra parte povoado, e só da parte desta freguezia havião mais de 200 almas.
Hoje só apparecem os lugares e se está logrando o Barbaro dos trabalhos dos
christãos em muitas arvores fructiferas que ficarão por aquellas fazendas, e o

que he mais para sentir servindo-lhe de rancharia a Capella que foy da invo-
cação-de Nossa Senhora da Conceição, cujo edificio ainda existe.

Tenho exposto a V. Ex." quanto por noticia e experiencia de quinze annos,

que sou parocho nesta freguezia, tenho adquirido, ao que se pode fazer juizo
não só do que ella he, senão também do que pode ser; e não satisfeita a minha
obediencia, offereço a recopilação topografica inclusa, cujo impolido lhe não muda
a natureza de ser o modo mais expressivo, e praticado para por diante dos olhos
os lugares mais remotos.

A Ex.™* Pessoa de V. Ex." guarde Deos como havemos mister os seus
subditos..))

2677

Relação do logar e povoação da Freguezia de São Miguel da Villa de

S. José da Barra do Rio das Contas, pelo Coadjutor Antonio Telles

de Menezes.

(1757). [Annexa ao n. 2666).

«A Freguezia está cituada na Barra do Rio das Contas com 1027 pessoas de
comunhão que com os índios da lingoa geral faz 1060'pessoas sem que tenha
asy Cappella alguma anexa, maz do que a de Nossa Senhora dos Remedios da
Aldeya do gentio Grêm que ao presente se acha extincta sem Missionário,
cituada no Rio da Cachoeyra distante da Barra 3 legoas; o ditto Rio das Contas
he navegavel e povoado por elle asima 4 legoas viagem de hum dia, com a sua
origem pelas partes das minas e sertões; comprehende mais a ditta Freguezia

para a parte do sul á beyra mar dois Rios o primeiro chamado Hiaoarabucassu,
e outro Tijuhipe que desta Villa ao primeiro tira distancia de hua légoa, e deste
ao segundo, outra pouco mais ou menos, e por qualquer delles se passa pella
Barra a pé de maré vazia os quaes não sam navegaveis, e tem os seus nasci-
mentes para o sertão; e da parte do Norte comprehende o termo desta Fregue-
zia : outro Rio chamado Piracanga que não he.navegavel e ainda não chega a
ter hua legoa d.a Barra desta Freguezia a elle com o seu nascimento para o ser-
tão como os mais Rios desta Costa».

2678

Noticia sobre os logares e povoações que compõem a Freguezia' de Nossa

Senhora da Assumpção, na Villa do Camarau e Arcebispado da

Bahia.

(1757). [Annexa ao n. 2666).

«A Villa do Camamú, que contém em si" a matriz e dá nome á freguezia,

está situada em huma 
'ponta 

do continente ao Esuduesle da barra, 3 léguas para
dentro, toda cercada de rios: no largo, que faz da barra, gthé á bocca do rio,

está adjacente hua Ilha com huma pequena rotura no meyo, a que chamão fu-

rado, e a Ilha do Camamú, habitada somente de 7 moradores. Estão mais adja-

centes, e mais sobranceiras ao travez do rio, ou da bocca do rio tres Ilhotas com
o nome de marangoaz entre si divididas, e não habitadas; na distancia pois que
ha desde a Barra athé a bocca, Ou foz do rio da Villa.. que dista delle hum terço

de legoa, e da bocca do rio té a mesma, desaguão todos os rios, que a cercão

tanto da parte do Sul como da parte do Norte.
Primeiramente da parte do sul os dous a -que chamão do Acarahi, e o da

caxoeira da Villa, que juntando as suas aeuas, pouco antes de chegarem a
mesma, jamais copiozas, e abundantes de cabedal banhão e fertilizão as faldas
do seu monte, e perdendo ahi os nomes o dam ao da Villa, para poderem na-

vegar por elle, inda barcos e somacas grandes. O do Acarahi está povoado pela
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terra dentro tres legoas, e tem o seu nascimento da Serra grande distante desta
Villa oito léguas. O da Caxoeira, que he'mais caudaloso, que o do Acarahi, nasce
de huns brejos, a que chamão o rojo, mais avante da Serra grande hua legoa,

pouco mais ou menos da parte de Aloeste : ambos são só navegaveis de canoas
em distancia de hua legoa desta Villa, quando ha abundancia de agoas, e não
mais pelas muitas Cataaupas que continuamente fazem.

Fóra da bocca do rio se vê o rio chamado Cunduru, que tem de cumprido
tres quartos de legoa: no fim do dito rio ha hua caxoeira, a que chamão do Pico,
com a maré cheia he navegavel de pequenas lanchas até quaze o fim, e habita-
das ns suas margens de vários, e bastantes moradores. Abaxo deste está outro
rio a que chamão osMataperas, o que tem meya légua de comprido: hé navega-
vel de lanchas pequenas emté o meyo: nas suas margens habitam poucos mora-
dores. Alem destes corre outro rio mais abaixo, a que chamão Aldéa velha, he
curto e de tam pouco fundo, que só se faz capaz de canoas: nelle habitão 4 mora-
dores pouco mais, ou menos.

Abaixo destes todos se encontra o grande rio do Mayrahü, que tendo de
comprido cinco léguas, he tam largo e fundo, que podem navegar por elle gran-
des embarcaçoens, e ii:da de mais alto bordo, cuja descriçam não pertence a esta
freguesia por ser da de S. Sebastião do mesmo Mayrahü. Da outra parte do
norte que corresponde a outra ilharga da villa corre hum rio bastantemente
estreito, curto, e seco, pelo qual só navegam canoas, e no fim delle sè descobre
hüa Caxoeira pequena, a que chamão Tiriri, donde o mesmo rio se denomina,
cujas margens habitam 3 moradores.

Mais abaixo, e fora do rio da Villa se vê da mesma parte o rio Pinaré, que
tem meya legoa de comprido, dando passagem emthé o meyo a embarcaçoens

pequenas, e dahi se reparte em 3 braços: o primeiro chamado Copô pela parte
ao sul: o segundo para o sudueste aonde nascem duas Caxoeiras grandes : e o
ultimo para a parte do lesnoroeste, donde se descobre outra cachoeira, porem
não tam copioza como as duas primeiras; nas margens destes rios habitam
bastantes moradores. Mais abayxo para a mesma parte do Norte se estende
outro rio de niayor comprimento que de hüa legoa, cujas margens habitam
vários moradores: no fim se descobre hüa cachoeira grande, que correndo de
longe, e do centro do mato da parte do Sudueste, com o nome de Garapiuna,
ahi vem desaguar.

No meyo deste se vê outro rio para a parte do Sul, dahi caminha para1 sima

por espaço de meya légua, ao qual denominão Gamossim, e tanto este, como o de

. Garapiuna, são de tal sorte baixos e tão secos, cjue só de maré cheia dam passa-
gem a canoas, e lanchas pequenas.

Finalmente na bocca da barra giandie se descobre outra barra para a parte
do Norte, por onde desagua hum rio, a que chamão Sirinhaem, fundo, e largo,
capaz de embarcaçoens mais avultadas: no meyo deste se reparte outro rio,
só capaz de canoas, chamado Maracajanema. Mais acima, caminho do Norte, se
divide o de Serinhaem, em outro braço, a que chamão rio do Campo, cujas
margens habitam poucos moradores; ambos são só navegaveis de canoas, e

pequenas lanchas, com maré chêa; mais asima caminho de Norueste faz outro
braço, que tem de comprido hüa légua, a que chamão Cubatan; no fim do que se
descobrem duas Caxoeiras, chamadas Mutum, e Cubatan. Dahi parte outro
braço, o qual caminhando mais de hüa légua, faz duas cabiceiras ou repartiçoens;
hüa caminho do Norte, a que chamão Tabarauê, pelo qual vem hua ribeira de

pouca grandeza da parte do Sueste, e se mistura com as aguas do rio: he nave-

gavel de lanxas, e em suas margens habitam bastantes moradores.

Na outra se descobrem quatro Caxoeiras,. a primeira chamada do barro,
outra da Aldeya dos Padres da Companhia de Jesu, e daqui para sima, ou daqui

para a parte ao Sul por espaço de meya légua, donde acaba a navegaçam do
dito rio, se descobre outra caxoeira da parte de Alueste, e da do Sudueste vem a
caxoeira grande, e he a mayor, que ha neste termo, estendida muitas léguas pelo
mato dentro, donde traz o seu nascimento, e o cahir na distancia sobredita tem
huma tam alta e ruidoza pancada, que se faz nos efeitos mui parecida as catadu-

pasdoNilo. Fazem desta villa as cabeceiras do dito Serinhaem, pelas volta^, que
tem, seis legoas de comprido, que por terra caminhando para o Norte, rumo
direito não podem ser mais de quatro.

Estes são os lugares, e povoaçoens de que se compoem esta freguezia, por
quanto tomão os nomes emprestados dos rios asima descriptos, que por toda ella

passam, constando o numero de seus moradores, capazes da sagrada Commu-
nhãm, de 3200 pouco mais ou menos, e dè 5oo os seus fogos, sem haver em toda
esta treguezia capela algüa anexa, mais que a aa Senhora do Desterro dentro na
mesma vila.»

2679
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«Relação das Povoações e sítios que contém o Rio do Marahú, districto da

freguezia de S. Sebastião e moradores delia, no Arcebispado da

Bahia, pelo Vigário collado Pedro do Espirito Sancto.»

Marahú, 14 de maio de ijbj-

(Annexa ao n. 2666.)

«A Freguezia de S. Sebastião está rodeada de hum rio navegavel por quaes-
quer embarcações ainda grandes, pois thé a freguezia ha fundo para qualquer
Náo; do lugar da freguezia para o Sul capaz de barcos e lanxas; tem o tal rio

pequena largura em partes, mas em todo o comprimento terá seis legoas pouco
mais ou menos acompanhado de alguns braços com differentes nomes; pellos
quaes estão espalhados os moradores da freguezia: o dito rio faz barra ao mar
donde nasse, e chama-se a barra grande do Camamú, e se extende ao espacio
de 6 legoas que asima digo thé findar em hu sytio ou braço que se chama

Caubi. D'esta freguezia a da villa do Camamü de Nossa Senhora da Assumpção
dista 4 legoas boas, com a qual parte pella parte do norte, e pella do sul com a
de S. Miguel do Rio das Contas, que dista outras 4 legoas grandes : todo o longe

da freguezia se pode caminhar em dous dias sendo por mar ainda que nas

partes mais distantes se pocfe gastar mais tempo, sendo no do inverno, em que o

rio costuma estar mais alterado dos ventos: o dito rio quando comprehende a

freguezia tem 7 braços grandes além de alguns pequenos ; os grandes se deno-
minão=Caulü, Caybro, e Trimembeca, Sacoira, Prategy, Aldeya Velha, Tay-

püs ; e nestes braços estão a mayor parte, e distantes huns dos outros mora-

dores alguns hma legoa, e outros de meya para baixo distão, e na situação, e lugar

da Matriz tem 26 fogos, e as pessoas de communhão, que tem toda a freguezia,
são 1 i3o.

2680

«Relação da Freguezia de Santo Antonio de Jequiriçá, no Ai-cebispado da

Bahia, pelo respectivo Vigário Felix Gonçalves da Silva.

Cachoeyra de Jequiriçá, i5 de maio de 1757.

(Annexo ao n. 2666.)

«A Freguezia de Santo Antonio de Jequirissá a sexta das Villas do sul, fica
distante da cidade da Bahia barra em fora, 9 legoas, tem de comprimento, ou
longetude do pontal da barra, thè o lugar onde está Aldeya dos índios, de Nossa
Senhora dos Prazeres, ultima povoação do continente tres legoas e meia, toman-
do-se o caminho por terra, e sendo pello rio asima do dito pontal athé á fre-

guezia, se contam 4 legoas e hum quarto navegavel de embarcaçoens piquenas,
como barcos, lanchas e canoas : e do pé da freguezia athé dita Aldeya tem de

distancia 3 legoas; porém se não pode navegar pélas innacessiveis cachoeyras

que se estendem 
pello 

rio asima thé essas minas do sul. Divide-se, este rio em
distancia de sete legoas antes de chegar a Aldeya dos índios em dois; hum com o

mesmo nome de Jequirissá, e outro que o apellidão Rio de Vna que corre e vay

desembocar no lugar cbamado Taypus. De latitude ou extenção conforme os

lugares dos moradores de leste a oeste tem quatro legoas, do íugar estiva thé o

lugar Mapendipe e, ambos estes citios com seus rios navegaveis de embarcaçoins

piquenas, e todos de Agoa salgada que acabão logo: o primeiro Estiva no lugar

chamado Tapirema, o segundo Mapendipe no citio chamado Cachoeyra do

Lobo. Este rio Mapendipe ne hum braço de mar que entra da barra do Morro

Prezidio de S. Paulo e pode navegar-se com navios thé o lugar chamado Taipuz,
e dahy para sima só embarcaçoins pequenas. O Rio Estiva hé outro braço de
mar qutf vem da Villa de Jagoaripe e penetrando pela terra dentro acaba no
lugar Tapirema com tres legoas de comprido, o rio que desemboca na barra de

Jequirissá que sendo o do meyo he o terceyro, tem, o mesmo nome de Jequi-
rissá he todo de agoa doce the o lugar chamado quilombo, e dahy thé a barra
he salgado. A barra he de marés pois não pode' entrar nem sahir por ella em-
barcaçoins carregadas, senão em marés grandes ou cabeça de Águas, mas es-
tando descarregadas pôde em qualquer occazião entrar e sahir, não estando
a maré vazia. Tem esta freguezia nove lugares, ou povoaçoins, com grandes
matas e campos de huas povoaçoins a outras. A primeira chamada barra de S.

João de hua Capella do mesmo Santo cituada junto á Costa do mar, e tem :3 fo-

gos e 55 pessoas todas de confição e comunhão, excepto duas que não comungSo.
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Da barra de S. João thé o lugar Volta grande, segunda povoação a beira
rio, medeya hua legoa ; tem nove fogos e 26 pessoas, todas de confissão e
communhão, rezervando hua que não communga. Do lugar Volta grande thé
o Cabrestante terceyra povoação a beira rio contace tres quartos de íegoa, tem
24 fogos e gj pessoas, todas de confissão e comunhão, e só 3 não comungão. Do
lugar Cabrestante he a Cachoeyra quarta povoação onde se acha a Frèguezia a
beyra rio, medeya a distancia de meya legoa e hum quarto, e nellas se contão
36 fogos, e 156 pessoas, todas de confissão e comunnão reservando dez que
não comungão. Do lugar da freguezia thé a Aldeya dos índios de Nossa Se-
nhora dos Prazeres quinta povoação ha hua legoa de' extenção e consta de 63
fogos e 173 pessoas todas de' confissão e comunhão,, e todos estes índios dos
Topinaens. Esta povoação sendo a quinta na ordem, he a ultima da freguezia,

por se seguirem dahy para sima tão somente Matas acompanhando o rio thé-
. essas minas do sul. Estes 5 logares ficão em linha recta de leste a oeste, que he

da barra de S. João primeira povoação athé Aldeya dos índios quinta povoação
Tornando porém do lugar da freguezia caminho do norte em distancia de duas
legoas fica o lugar chamado Estiva sexta povoação. Tem 20 fogos e 116 pessoas,
todas de confissão e comunhão, excepto 5 que não comungão: Do pé da mesma
freguezia, caminho do nordeste em distancia de trez quartos de légua fica a
sétima povoação chamada o Tiriry de hum pequeno rio que nascendo perto
desemboca no rio grande Jequirissá. Conta-se neste lugar i5 fogos, e 46 pessoas
todas de confissão e comunhão, duas porem não comungão. Deste lugar para sima

por linha recta em distancia de um quarto de legoa fica a oitava povoação cha-
mada Pancada de agoa fonte ou principio do rio Tiriry. Consta de i3 fogos e 62

pessoas, todas de confissão e communhão, reservando 4 que não commungão
e aqui se termina esta freguezia de Nossa Senhora da Ajuda da Villa de Jagoa-
ripe. Tornando outra vez ao lugar da freguezia e delia' indo ao caminho do sul,
em distancia de duas legoas e meya esta a nona e ultima povoação chamada
Mapendipe, conta 29 fogos e i3o pessoas todas de confissão e comunhão
excepto 5 que não comungão, e aquy se dá fim ou termo a esta freguezia de
Santo Antônio de Jequirissá, dividindo-se da parte do sul, com a freguezia-de
Nossa Senhpra do Rozario da Villa do Cayrú.»

2681

Relação da Freguezia de Nossa Senhora do Rosário da Villa do Cayrú da

Comarca da Bahia, situada no principio da Capitania dos Uhéos e a

primeira da parte do norte. Pelo Vigário encommendado Joaquim

Pereira da Silva.

(1737). (Annexa ao n. 2666).

«Principia esta Freguesia do Cayrú na costa do mar que corre de Norte a
Sul em a ponta chamada do Curral, que faz frente com a Barra, da Fortaleza do
Morro de S. Paulo; cuja Barra terá hum quarto de légua de largo, pela qual
podem entrar Náos de alto bordo sem perigo, entrando chegadas bem a terra á

parte da dita Fortaleza, que fica da parte do Leste, e a dita ponta do Curral
fica da parte do Oeste, e entra-se por esta Barra caminho do Sul-sudoeste athé
vencer da Fortaleza para dentro somente e dahy para sima faz volta o rio, e
baixa, porem com pratico pode navegar hua Náo athé hua légua pouco mais ou
menos pelo rio asima.

Nesta ponta do Curral, pela parte de dentro deste rio (que pela parte de
fóra hé Costa de mar) está situado o primeiro morador desta Freguezia que
parte com a de Jaquiriçâ, pela parte do Norte ; e discorrendo por este rio, que
entra pela dita Barra do Morro asima, caminho do Sul, ou sudoeste, conforme as
voltas, que faz o rio : da parte do Oeste que he terra firme consiste a Freguezia
do Cayru e, da parte do Leste deste rio he hua Ilha, em cuja ponta está situada
a dita Fortaleza do Morro, e discorrendo desta Fortaleza, tanto pela parte de
fóra, que he Costa de mar, como pela parte de dentro do rio, caminhando para
o sul thé distancia de nove, ou dez legoas faz outra barra pequena, por onde en-
tram somente lanxas e barcos; e a esta chamam Barra de Boupeva ; a mesma, e
a do Morro como rio, que corresponde de hua a outra, formão hua Ilha, em que
consiste a Freguezia de Boupeva, que se devide desta do Cayrú pelo dito rio,
e discorrendo por este dito rio asima, da parte do Curral se segue o sitio cha-
mado o Campo grande e segundo morador desta Freguezia do Cayrú, e logo
aqui entra hum rio pequeno chamado Patipe, que entra pela terra dentro, enca-
minhado para o Norte, o qual poderá ter de largo na entrada- quinze, ou vinte
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brassas, e dez, ou doze palmos de fundo e pode navegar por elle asima ou a lan-
sinha, ou canoa thé distancia de hua legoa, ou legoa e meya, e confina em
mattos serrados, e em hum limitado riacho de agua doce.

Deste rio Patipe, discorrendo para o sul, pela costeyra do rio do Cayrü,
segue-se o sitio, chamado Taypuz, e terceiro morador desta Freguezia do Cayrü,
e logo se segue o rio, chamado de Vna, o qual nasce de hua caxoeyra grande
de agoa doce, e podem por este rio entrar barcas e barcos grandes the distan-
cia de meya legoa, pouco mais ou menos,, donde a agoa se despenha por ro-
xedos abayxo; e aqui está situada hua Capella de Nossa Senhora do Amparo,
filial desta Freguezia do Gayrú, tem seu Çapellão, 5o moradores, e 45o almas
no circuito, tanto da parte ao norte como da parte do sul do dito rio, chamado
Vna que caminha pelos Certoens dentro em busca do Oeste, e compoem-se de
vários riaxos, que a elle se ajuntão; cujos fins se não tem ainda aescuberto:
e em altura de hua legoa está fundada a Âldeya de Fideliz regida por. reli-

giosos Capuchinhos para defeza do gentio barbaro, que muito combateo, e de-
struio aos moradores desta Freguezia, e despois que a esta Aldeya se fundou

por meyo delia se consegúio, ou para melhor dizer por intercessao do Senhor
S. Fidêliz, e dos mais Santos, que este povo invocava em tão irremediável
afflição, alcançarão de Deus Nosso Senhor reduzisse a paz, e ao grêmio da
Igreja catholica hua Aldeya do gentio barbaro que mais combatia esta Fregue-
zia, e caminho das Minas, que atravessava quando vinha fazer guerra a estes

povos, e gastavão hum mez de viagem da sua Aldeya athé chegarem a estes
mattos do Cayrü, e despois disto senão experimentão assaltos do gentio thé o

presente.
Segue esta Freguezia para o sul por terra firme, beyra rio com seus mo-

radores, e possuidores das ditas terras, áquem ioo braças, 200, e Soo de largura
de norte a sul, e do fundo para o Oeste, e sertão hua legoa, ou legoa e meya,

que dahi para sima são mattos grossos, sismarias, e terras inhabitadas, posto
que tem alguas estradas, que vão por estes mattos dentro, thé tres ou quatro
legoas a tirar alguns paos para as Náos de S. Magestade que Deus Guarde

que se fazem.na Ribeira da Cidade da Bahia; alem de muitas que se tirarão
os annos passados para a Ribeira das Náos da Cidade de .Lisboa, que vinham
Xarruas por esta Barra do morro dentro a carregalas.

Segue-se o rio chamado de Maricoaba, que he estreito, e baixo, e desagoa
no dito rio do Cayrü, e só pode por elle navegar algua lanxa, ou canoas, cousa
de meya legoa, e dahy para sima he hum limitado riacho de agoa doce, donde
está fundada a Capella de Nossa Senhora do Desterro: não tem Çapellão, e terá

46 moradores, 36o almas para a parte do Norte e sul da dita Capella, que para
o Oeste são mattas e certão, e para o leste corre o rio desta. Freguezia do Cayrü ;
e indo caminhando para o sul segue-se o rio da Galé, que se compoem dos rios
Pitanga e Sarapui, e de outro chamado do Engenho, cujos rios são de agoa doce,

que vem de dentro dos mattos, ou certão, cujos fins oú princípios se não tem
ainda averigoado : São navegaveis de lanxas e Canoas thé a altura de hua
legoa, pouco mais, ou menos : tem seis moradores e 5o almas. .

Segue-se, continuando para o sul pelo rio do Cayru asima, que he de
agoa salgada, o rio chamado de Camorogi, que he de hua caxoeira de agoa
doce, pelo que entrão lanxas e canoas the a altura de meyo quarto de legoa

pouco mais ou menos, e dahy para sima são pedras por onde se despenha a
agoa ; vem. de sima dos mattos e certoens, cujo fim inda se não tem averiguado,
em cujo rio está a Capella de Nossa Senhora da Ajuda : não.tem Çapellão, e
terá 10 moradores, e 160 almas, tanto para a parte do Norte do rio, como

para a párte-do Sul.
Váo-se seguindo os moradores por esta terra adiante, caminhando para

o sul, e possuidores das mesmas terras, 
'como 

fica dicto, thé o sitio chamado
Taparôa donde está situada a Capella do Senhor S. Bras: tem seu Capei-

lão, os moradores cincoenta e quatro almas, 58o no circuito, e para a parte
do norte, e também para a do sul, vão-se seguindo mais moradores e possui-
dores das ditas terras thé o sitio chamado Engenho, donde sé finda esta Fre-

guesia do Cayrü e principia a .de Boupeva ; porquanto a dita Freguezia de Bou-

peva não só se deviae desta do Cayru pela parte do Leste cóm o rio, que entra

pela Barra do Morro e saye pela de Boupeva, mas sim atravessando a dita Barra
de Boupeva para a terra firme, vem confinar com esta Freguezia do Cayrü pela
parte do sul, ficando esta Villa do Cayrü situada em hua Ilha, que está no
méyo deste rio do Cayrü, e terá de largo em quadra meya legoa donde os an-
tigos fundarão a dita Villa por se livrarem da invasão do gentio barbaro, na

qual está fundada a Matriz, e hum convento de Religiosos de Santo Antonio,
e terá esta Villa dentro em si 135 moradores e 56o almas, e toda a Freguezia
contem em si 809 fogos e 2210 almas. A mais desta gente são negros, e pardos
captivos. Ocupam-se os moradores em lavouras de mandiocas, e algum arroz e
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muitos em madeyras, e taboados: e'de pretente em madeiras para a Náo, que
se está fazendo na Ribeira da Cidade da Bahia.

Tem esta Freguezia do Cayrü de comprimento, comessando da dita ponta
do Curral the o dito sitio do Engenho, cinco legoas pouco mais ou menos, e a
largura he somente o fundo das terras, que possuem os moradores, desde a
beyra do rio para o Certão, caminho do Oeste hua legoa, ou legoa e meya,
conforme as escripturas ou títulos de cada hum, que as mais terras ou mattos,

pelo Certáo dentro, são sismarias ; ç só as feras onças e gentios as habitão de
presente.

Este é o melhor modo que pude discorrer para dar relação e noticia do que
contem esta Freguezia do Cayrü.

2682

DescripçÃo da Freguezia do Espirito Santo de Boypeba, pelo Vigário

encommendado José Borges de Serqueira Merello.

1757.—(Annexo ao n. 2666).

«Obedecendo devidamente ao que me ordenou V. Ex" R."« pela sua por-
taria de 4 de Dezembro de 1756 entrei a ínformanne com as pessoas, homens
mais antigos assim naturaes, como moradores desta freguezia sobre as clausulas
contexto da dita Portaria, e a noticia, ou informação, que de todos elles colhi
com uniforme rezolução he a seguinte.

D'esta Villa de Santo Antonio de Boypeba thé o Prezidío de S. Paulo do
Mourro se contão cinco legoas caminho de mar, costa braba, e sendo por terra
se contão seis legoas e no. meio delia ha hua enseada chamada Carapinhã,
que dá entrada somente a embarcaçoens pequenas.

Do dito Prezidío do Mourro dentro pello rio asima thé a Villa do Cayrú

poderá haver distancia de duas legoas e meya e no meyo desta distancia em
hum lugar alto ou outeyro está edificada hua Capella vocassão S. Francisco
Xavier vulgarmente chamado o tal Outeyro Gallião.

Da dila villa de Boypeba rio asima thé o citio chamado Canavieiras, fa-
zem haver distancia de hua legoa, e deste citio a outro chamado Caratingui
fazem ser outra legoa, e deste citio thé a dita villa do Cayrú fazem ser outra
legoa pequena, e por este modo são cheyas as tres legoas, que já se disse ou
duas e meya que ha de distancia do dito Prezidio the a villa de Cayrú para
onde não ha caminho de terrra, e só por mar.

Da Villa de Boypeba pelo rio asima buscando o porto chamado Giquihê só

podem navegar embarcaçoins pequenas, e canoas, e no tal porto para, e finda o
Rio Giquihê, e dista sinco legoas e meya pouco mais ou menos da dita Villa de
Boypeba, e partindo delia thé o citio chamado Vtinga, thé onde partem, e divi-
dem seos rios do Giquihê, e Mutupiranga poderá haver distancia de coatro legoas
e meya, e da boca desta reparíissão, ou divisão dos rios ao porto chamado Ivíutu-

piranga poderá distar legoa e meya e assim se completão seis legoas desta Villa
de Boypeba, ao dito porto Mutupiranga, e para este porto não podem navegar
senão canoas, ou embarcaçoins pequenas.

Thé esta divisão ou repartissão dos sobreditos rios poderá haver distancia
de hua legoa e desta partindo pello mesmo rio abaixo buscando a Barra cha-
mada de Boypeba poderá haver distancia de legoa e meia pouco mais ou me-
nos; nesta Barra entrão somente embarcaçoins pequenas, que demandem de
agoa, senão thé dez palmos, e da boca desta Barra para a parte do oeste faz
hum brasso de rio chamado do Amaro sem commercio algu e no seo fim ha
hum portinho chamado Passagem, onde desembarcão os caminhantes e passa-
geiros que vão para a Villa do Camamü e dessa tal passagem thé a dita Villa
de Boypeba poderá haver distancia de sinco legoas pouco mais, ou menos tudo
de navegação por não haver caminho por terra.

Ha neste meyo hum rio chamado Taenga; he como inhabitavel, pois nelle
ha somente tres, ou quatro habitadores.

Poderá ter esta Ilha e Villa de Boypeba de comprido. Norte ao Sul seis
legoas, e de leste a Oeste duas legoas, e meya.

Segue-se a Relação das pessoas entradas e sahidas desta Villa de Boypeba

para a parte do sul.
Sahindo desta Villa de Boypeba pela -Barra fóra parte do sul se encontra

hum porto chamado Taixinmerim, o qual he perigoso, em que não podem
entrar senão embarcassoins pequenas com maré cheya, e com pratico da terra ;
dista da dita villa por mar meyo quarto de legoa, e por terra hum quarto..

Deste mesmo porto Taixinmerim sempre para a parte do sul a buscar
outro porto chamado Moraré pode haver distancia de meya legoa da dita Villa

A. B. 3l 25
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assim por mar, como por terra, este he também perigozo, e neüe não pode
entrar senão canoas, e embarcassoins pequenas dependentes de practico.

D'este porto thé o outro chamado Bainema em costa braba, também não

entráo nelle senão embarcaçoins pequenas com practico, menos alguas embar-

cassoins que o trazem, e vem da Villa do Camamú, dista este dito porto desta

Villa por mar hua legoa, e por terra hua legoa, e quarto.
D'este porto Bainema á boca do rio chamado Catú tudo na mesma costa

poderá haver distancia de hua légua e quarto por mar, é por terra legoa e

meya ; a barra d'este rio he muito perigosa para a entrada, e por isso como

inhabitavel, e apenas está povoado com tres pobres moradores; poderá ter

este rio de comprido da sua boca, ou principio athé o fim meya legoa, e hua

legoa e tres quartos pouco mais ou menos de distancia desta Villa.

D'este porto Catú para o chamado Ponte dos Castelhanos, porto de pes-
cadores, poderá ter distancia de hijm quarto de legoa; he despovoado de gente,
dista da Villa por mar hua legoa e meya, e por terra hua legoa e tres

quartos.
Deste porto dos Castelhanos ao chamado da Enseada, que também he

perigoso, e nelle entrão somente embarcassoins pequenas e com practico,
ainda que he porto de toda maré, dista delle para esta Villa por mar hua

legoa e meya, e por terra legoa e trez quartos.
Desta Enseada finalmente thé a dita Barra chamada Boypeba haverá dis-

tancia desta Villa por mar hua legoa e tres quartos, e por terra duas legoas.

Tem esta freguezia e Villa de Boypeba coatro Capellas annexas a ella, a

saber hua de Nossa Senhora da Luz no Prezidio de S. Paulo do Mourro,

outra de S. Francisco Xavier no Gallião, outra de Nossa Senhora da Boa

Morte no Jordão, e outra de Santo Antonio em Mutupiranga, e juntamente dois

Oratorios particulares hum no rio do Taenga, e outro no rio do Giquihê.

Tem toda esta freguezia 2417 pessoas de communhão.

Esta he Ex™\ e R."° Sr. a rellação que specifica e miudamente pude
haver dos sugeitos mais antigos naturaes, e moradores desta Villa. Deuz

Nosso Senhor guarde a pessoa de V. Ex' por muitos annos.»

2683

«Relação dos lugares e povoaçoens, distancias de humas ás outras e suas

denominaçoins, dos navegaveis rios e innavegaveis, seos nomes e

nascimentos, das legoas e horas de jornada de huns a outros ç o

numero das almas de Communhão da Parochia de Nossa Senhor^ da

Ajuda da Villa de Jaguarippe, feita pelo Vigário Bento Luiz Pereira.»

1757. (Annexa ao n. 2666).

«Dos rios. Seis legoas ao sul da Cidade da Bahia está a barra chamada de

Jaguarippe por onde o Mar lansa hum braço que dividindo-se logo ahi em dois

rios (ficando a terra triangulada no meyo) o da parte do Norte atravessando a

a freguezia de Santo Amaro de Itaparica vay encontrar-se com as agoas da barra

da Bahia: O da parte do sul chamado Jaguarippe (do mesmo nome da barra e

da Parochia) caminhando pelo meyo de alguns seus habitantes perto de quatro
legoas até onde está sitta a Capeüa de Santo Antonio das Barreyras filial desta

Matriz; e dahi tendo já feyto volta para Leste sahe do continente desta freguezia

continuando seu caminho pelos de outras Parochias até o seu nascimento, onde

chamão Genipapo correndo de oeste para leste quinze legoas da barra; porém
só navegável cinco legoas até a Matriz da freguezia de Nossa Senhora de Naza-

reth de embarcações ae 8 até 9 palmos de fundo; o que também se entende por
todos os mais braços navegaveis, que a este rio se ajuntão.

Da barra pois emté á referida Capella de Santo Antonio das Barreyras desa-

goão neste rio quatro braços, cujos nomes Cahippe Macu)ó o da Aldea e Mara-

gogippe: da boca deste que da parte de sudueste distante da barra tres legoas e

tres quartos, emté o seu nascimento que hé nos mattos da mesma Parochia são

duas legoas e dellas só hum quarto de legoa navegavel, hum quarto de legoa

distante do de Maragogippe e tres legoas e dois quartos da Barra está da mesma

parte a bocca do Rio da Aldêa (chamado assim por passar por ella) até a qual,
desde a sua bocca, he hua- legoa pequena navegavel, e dahi sem o ser mais

prosegue mais duas legoas a buscer ao pé das rocas da mesma Aldea o seu nasci-

mento. Da parte do norte defronte da villa e duas legoas da barra está a boca do

rio Macujó, desde a qual até o seu nascimento, aonde chamão Tramahoé do dis-

tricto já de outra freguezia são tres legoas, porem só hua navegavel não sempre,

mas só em marés não vazias.
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O chamado Cahippe, que he o mayor braço do rio Jaguarippe da banda do
sul hua legoft e meya da barra he que tem a sua bocca, da qual se anda quinze
legoas a buscar o seu nascimento já muito fora do limite desta Parochia, na
fralda de hum outeyro aonde chamão a Pedra-branca ; porém só hé salgado e
navegavel tres legoas até onde está sitta a filial Capella de S. Bernardo, e a povoa-
ção chamada do Engenho, e até onde também nelle desagoão quatro rios

pequenos, cujos nomes são: O do Couto, Tropomungú o da Estiva e Jacirú : O pri-
meiro perto da sua boca hum quarto de legoa da parte de Aloeste chamado do
Couto ou (como outros o denominão) da Castelhana, em quasi legoa e meya
até o seu nascimento nos campos da mesma Parochia, e só hum quarto de legoa
navegavel.

O segundo que he o de Tropomungú outro quarto de legoa distante do do
Couto ; pelo rio asima da mesma parte tem duas legoas da sua boca ao seu nas-
cimeno que he nos campos da freguezia de Santo Antonio de Jequerissá, e só
hua legoa navegavel. Pela mesma parte de Aloeste legoa e meya da boc$ do
rio Cahippe, desagoa neste o terceyro riacho chamado da Estiva nascendo de hua
lagoa aoríde chamão Tapirenma meya legoa da sua boca e quazi toda navegavel,
e toda do districto da freguezia de S.t0 Antonio de Jeriquissá. O cjuarto e ultimo
riacho he defronte e da outra banda do da Estiva chamado Jaciru de cuja boca
ao seu nascimento, que he nos mattos desta freguezia de Jaguarippe fazem meya
legoa e só hum quarto de legoa navegável.

Das Almas. Ha nessa Parochia de Jaguarippe 3i8i almas de comunhão; das

quays 100 são índios moradores na Aldea; óoi pessoas livres, i5io captivas, tudo
de hum e outro sexo, entrando neste numero sete homens que navegão sem
habitarem em terra, 5 prezos de fóra da freguezia, e 3 vagabundos. Tudo extra-
hido do rol dos Confessados do presente anno de 1757.

Daspovoações e logares. Compõe-se esta Parochia de Jaguarippe de n luga-
res e de 4 povoações: os nomes d'estas são a da villa, a do Engenho, a da Aldêa, e
a da Barra, chamada assim não por ficar junto a ella porque desta dista meya legoa
mas sim por ser a ella a povoação mais 

próxima 
da parte do sul: Os onze luga-

res denominão-se: Ilha do Freytas, o do Couto, Tropomungú (estes dois da parte
do sul do rio Cahippe) Toque-Toque, Oytá, Caynerha, Mocurandú da parte do
sul do rio Jaguarippe, Jacaracica, Barreyras da parte do norte do mesmo rio, o
de Maragogippe da parte do norte do riacho do mesmo nome, o do Porto da
Espada aa parte do sul do Rio da Aldea: cujas distancias de huns a outros para
mayor clareza se mostram no seguinte Mappa por quarto de legoa.

He de saber que os caminhos de huns. lugares a outros são por agoa em

que se gasta hua hora por legoa, em canoas sendo com maré favoravel e com
bons remeyros, excepto da povoação do Engenho para a da Aldêá, que he hua
legoa por terra ; alem de outros lugares que se communicão assim por agoa
como por terra sendo por hua e outra quasi a mesma distancia; e por hua e
outra se gasta ordinariamente o mesmo tempo. Também se presupõem que os
dois lugares Oytá e Caynema como estão juntos e tem para os outros a mesma
distancia também vão juntos no mappa e nelle se não faz menção dos outros
dois lugares do Couto e Toque-Toque este por ficar distante da villa só 5oo
braças, e aquelle por não ter mais distancia da mesma Villa do que a largura do
rio Cahippe que. medêa. (Segue o mappa).

Do riacho Tropomungú para sima por distancia de hua legoa ha 39 fogos,

que guarnecem as margem do rio Cahippe todos disjuntos, que nem todos nem

parte delles formão lugar ou povoação, e a todos e cada hum se chamão mora-
dores do Cahippe como também nos mattos do Continente desta freguezia ha 53
fogos, que por serem os donos lavradores de mandioca, vivem distantes huns
dos outros distando os mais propinquos hum quarto de legoa ; os quays todos

por estarem separados na forma ditta, não formão também lugar ou povoação,
e todos são chamados moradores das roças e o que destes he o mais remoto da
Villa tica em distancia desta quatro legoas, e da dita povoação da Barra 5 legoas
e meya. Tqdas as legoas das referidas distancias não são rnejdidas mas julgadas
pella fantazia dos homens mais experimentados desta freguezia de Nossa Senhora
da Ajuda da Villa de Jaguarippe.»

2684

«Relação dos lugares, povoações e rios da Freguezia de Nossa Senhora da

Nazarèth, no Arcebispado da Bahia, pelo Vigário José Torcato Cruz.»

1757. (Annexa ao n. 2666).

«Mandame V. Ex." faça hua Relação dos lugares, e Povoaçoens desta Fregue-
zia, as distancias que há de huns a outros, e os seos nomes declarando também
os rios, que pelas ditas Povoaçoens pasão, e os nomes com que se denominão,
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se são navegaveis, e os seos nascimentos, as legoas e dias que há de jornada de
hum rio a outro, e as pessoas que ha de communháo, e as Capellas annexas a
esta Freguezia, ao que obedeço, e satisfaço na forma seguinte.

O Lugar que verdadeiramente pode ter o nome ae Povoação he o que se
intitula de Nazareih, honde se acha a Capella da mesma Senhora fundada á
margem do rio, que por remedio serve de Matrix, sugeita ás innundaçoens do
mesmo rio e tão destruída, não só por cauza deste como também pela sua anti-

guidade por ser fundada no anno de 1649 1ual por duas vezes se tem tirado
as sagradas Imagens em conôa da mesma - Capella; este he o mayor lugar e
Povoação que tem esta freguezia, porque além dos moradores, que existem tem
a mayor parte dos lavradores suas cazas por cuia rezão se tem feito grandiozo
na extensão, e mais poderá ser pelos annos adiante por rezão do Comercio e
neste mesmo lugar assisto com o meo Coadujutor para administração dos
Sacramentos, não só a estes mais ainda aos lavradores meos freguêzes, que já
muitos me ficam em distancia de 5 legoas.

Ha nesta Freguezia outros lugares, que se intitulão por sitios, como são
Saúde, Tujuqua, Cabouto, Jundiâ, Cupioba, Outeiro, Arasâ, Catheara, Con-
ceipçáo, nestes assistem alguns moradores disperssos.

Todos estes sítios ficão em distancia da Povoação em que se acha a Ca-

pella que serve de Matrix, huns legoa e meya, outros hua legoa, e tão bem se
achão outros com menos de meya legoa, excepto, o da Conceipção, porque este
se avista do lugar desta Povoação, mediando o rio, que suspende muitas vezes
a communicação por cauza da sua enchente que dificulta a pasage no tempo
de Inverno.

Os rios, que passáo por esta Freguezia; são, o rio grande a que huns cha-
mão, de Nazareth ou de Jaguarippe, Tujuqua, Cupioba, meyrim, Cupioba Sü,
Jequitibâ, Onha, Tatinga estes dois nascem nesta Freguezia distante desta Po-
voação três legoas, o rio de Jequitibâ tem o seu nascimento da serra do bo-

queirão distante desta Freguezia 12 legoas; o rio grande chamado de Nazareth,
ou de Jaguarippe, tem o seo nascimento das Alagoas do Genipapo, distante desta
Freguezia 10 legoas ; neste fazem barra os referidos, a saber Jequitibâ, Onha,
Tatinga, que no tempo de Inverno o fazem tão rigoroso, digo tam grandiozo
que muitas vezes suspende'por mais de oito dias a pasage, e todos estes se

passáo quando he percizoadministrar Sacramentos ;.este rio chamado de Naza-
reth ou de Jaguarippe vem dar a esta Povoação batendo suas agoas pelo adro da
Cappela que'serve de Matrix, e se mete no salgado trazendo sua corrente the
esta Povoação sobre Cachoeiras.

O Rio chamado Cupioba sü, tem o seo nascimento de hua serra assim chia-
mada distante desta Freguezia 4 legoas, a este vem fazer barra outro chamado
Cupioba meyrim, que tem o seo nascimento da mesma serra, e se vem meter
no salgado. O Rio chamado Tujuqua, tem o seu nascimento 4 legoas desta Fre-

guezia, e neste fazem barra dois riachos hum chamado Camarão, e outro rio

grande que se vem encontrar com o salgado.
A devizão desta Freguezia principia por tres brassos de mar a saber hum

que se vai encontrar com o rio chamado Tujuqua, outro com o rio chamado
Cupioba su, e outro com o rio chamado de Nazareth ou de Jaguarippe.

Estes tres brassos de mar, que pertencem a esta Freguezia tem de distancia

o da Tejuqua hua legoa, e os outros dois, tres quartos de legoa por onde navegão
embarea^oens, e assistem á margens destes vários moradores; estes são os rios
navegaveis que ha nesta Freguezia, que finda esta distancia se emcontra com
cachoeira ou bachio, nem as marés sobem a maior distancia.

Os ditos rios pelas suas cabeceiras ou meyos se passão pelos lugares asigna-
lados, dando as agoas lugar, e todos tem seo nascimento fóra desta Freguesia,
excepto os que nela tem seo nascimento dos quais faço menção. As distancias

que medeya de hum rio a outro não posso aseverar, com certeza pela rezão de

serem por suas cabeceiras ou meyos aterra que medeya entre hum e outro rio,

em partes, mais, e em outras menos, sem embargo que nela assistão meos fre-

guézes que vivem de suas lavôras de mandioca, que nem estes o podem verdadei-
ramente ajuizar por rezão dos rios fazerem muitas voltas, mas pelo que respeita

aos rios navegaveis nunca excedem de huns aos outros mais de num dia de viage.

Esta Freguesia tem duas Capelas filiaes distantes da que serve de Matrix hua

quazi 2 léguas, e a outra em pouca distancia da Povoação que medeya o rio
chamado de Nazareth ou Jaguarippe, que com as suas enchentes suspende o
transportarem-se os moradores de hua para outra parte no tempo de Inverno e
fóra deste nem a todos he fácil o poderem no fazer quando querem por lhes faltar

a promptidão de canôa. As almas que comprehende esta Freguezia, e consta do
rol da dezobriga são 2.200 sendo sômente de communhão 1.900.»

2685
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Relação da Freguezia de Santa Vera Cruz da Ilha de Itaparica, do Arce-

bispado da Bahia, pelo Vigário Christovão dos Santos.

1757. (Annexa ao n. 2666).

«A Freguezia da Santa Vera Cruz da Ilha de Itaparica, que fica fronteira a
cidade da Bahia em distancia de sinco para seys legoas consta na oppinião mays
comua dos seos naturaes, e habitadores, de coatro legoas, que se contão da
Ponta das Baleas em thé o sitio da Parapatinga donde termina a tal Freguezia
e começa a de Santo Amaro da mesma Ilha. A povo ação que tem a tal Freguezia
he da Ponta já mensionada das Balêas, que fica direita ao Norte, e tem hua
Capella de S. Lourenço glorioso Martyr, e Levita em que se acha colocado o
Santíssimo, e Augustissimo Sacramento do Altar, e rezidenella o Reverendo Viga-
rio da dita Freguezia, que administra os Sacramentos ao povo que consta de 400
pessoas no tempo de oito mezes do anno, em que se acha menos povo por se
naver já em tão levantado a armação das Balêas, que se costuma levantar por
Santa Thereza, que nos outros quatro mezes de cada hum anno ; que são
Julho, Agosto e Setembro, e outubro, em que se labora na officina de fazer azeite
das Baleas que he contrato Real de Su Magestade que Deos guarde, assiste na
tal povoaçáo milhor de 2000 pessoas, que concorrem da Cidade, e Reconcavo a
trabalhar na tal occupação.

Também tem hua Fortaleza a dita povoação na qual mora o Capitão e sol-
dados artilheiros, e fica á beyra mar para a mesma parte do Norte em hua

ponta a que chamão Pontal. Do tal lugar se vây estendendo a Freguezia da ma-
neira seguinte:

Tem estrada, e caminho pelo qual se vay buscando a parte da cidade que
fica a parte do leste, e em distancia de hua legoa, se achão os manguinhos, que
he hu lugar que se expressa na carta de marear e no tal sitio fica a Capella de
Nossa Senhora da Assumpção e S. João do Manguinho com alguns moradores,

çazas, e fazendolas, mas poucas, e no caminho se achão bastantes pedras grandes.
Seguindo a mesma estrada e caminho e rumo se emcontra com a Capella de
Nossa Senhora do bom Despacho em distancia de meya legoa que também tem
alguns moradores, e fazendas, e também bastantes lages pela praya, que empe-
dem bastantemente o caminho.

Continuando a tal estrada couza de meya legoa se avista a Capella de Santo
Antonio dos Valasques, também em hua ponta que fica fronteira á cidade da
Bahia ; no sitio da tal Capella que he delicioso, tem hua vista admiravel porque
se vê toda a cidade, muita parte do reconcavo, e Barra da Bahia, avista-se clara
e distintamente os Navios que estão ancorados no rio da mesma Cidade, e os

que entrão, e sahem pela Barra fóra: Está situada a Capella de Santo Antonio
nosso Portuguez que de nova se reedificou a custa da sua Irmandade, com campas
das sepulturas de tabuado, caza de rumeyros, e caza doP." Capellam que assiste
continuadamente, e com licença do Ordinário, e do Parocho administra os sacra-
mentos ao povo daquelles lugares que distão já duas Legoas da Ponta, povoação
mayor da tal Freguezia, e defronte da dita Capella correndo para a parte do sul
comessão os recites das pinaunas, que vão seguindo do tal lugar em thé a barra
falça da Bahia, lugar pertencente á Freguezia de Santo Amaro,, por cuja cauza
não navegão senão embarcaçoens pequenas", como Lanchas, e saveiyros, que dos

portos entrão, e sahem com lenhas, e fructas para,, a cidade e reconcavo. Logo
• em distancia menor de hum quarto de legoa se acha situada a Capella de Nossa

Senhora das Mercês com poucos moradores, e barreta pela qual entrão e sahem
as ditas embarcações pequenas para as partes mencionadas, e pouco mais abaixo
fica o rio chamado Jaburü que sahe ao mai, e faz tal, e qual barra por onde
também entrão a sahem as taes embarcaçoens. Seguindo dahy para baixo o
mesmo caminho, estrada que he a pancada do mar, e todo de fazendas, ou rossas
em distancia de 4 legoas pouco mays ou menos fica o rio da Penha, que nasce
da mesma Ilha em ciistancia de hua legoa pela terra dentro, e de hua alagoa
a que chamão a lagoa grande, e com maré grande ou cheya empede passagem
da parte do sul; em pequena distancia fica a Capella de Nossa Senhora da Penha
de França com hua fazenda bastantemente grande que pertence a dita Capella e
escravatura bastante, e fica já a tal capella fóra da Barra da Bahia, mas em

pequena distancia, com bastantes recifes, que dificultão a navegação, e fazem
arriscada. E seguindo a mesma estrada para baixo, e parte do sul em distancia
de hua legoa fica a barra do Gil, e em terra está situada a Capella de Nossa
Senhora da Conceyção, ficando pela terra dentro em distancia de hua legoa a
Capella de S. Jose', que está situada em lugar dezerto com bastantes atoleiros e
riacho. Dahy em distancia de hua legoa fica a'barra chamada Potte, e entre
hua, e outra fica o rio Paratigippe navegavel quazi, distancia de hua legoa da

pancada do mar emthé o meyo da Ilha; que hé hua barreta pequena, que hoje
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não se segue, logo em distancia de meya legoa outra similhante a que chamão
barreta; e abayxo delia couza de meya legoa, pouco mays, ou menos fica a barra

grande chamada assim por ser mays larga que as outras, e não porque por ella
entre outras embarcaçoens mayores, mas defronte delia na terra tem povoação
mayor que em nenhua das outras; e continuando a mesmaestrada, ou caminho,

que todo elle se compoem de grandes emciadas, se emcontru com o lugar da
armação de xarcos chamada Parapatinga, que se compoem de hum rio que faz
o mar morto pela parte do sudueste emthé quasi á costa; mas não chega a ella;
e volta pela parte de dentro da mesma Ilha de Itaparica pela dita parte do su
dueste donde fica a Pirajuhia barra de Parauasü costa da Sambara.

Este tal rio chamado Parapatinga que serca a Igreja Matriz da Santa Vera
Cruz de Itaparica em distancia ae hua legoa finaliza, porque se mette no mar
salgado, e vem buscando a roda da dita Igreja Matriz, os sitios do' Inganasü,
Emg." Ilha das Canas, Mucambo e ponta sem haver em toda a Ilha rio algum
navegavel in totum, mays que algum braço de mar salgado que entra pela dita
terra cousa de quarto de legoa ; a Ilha das Canas hé limitada, tem poucos
moradores, e fica em meyo das Igrejas Matriz, e S. Lourenço da Ponta,
e pertence á mesma Ponta ; na administração dos Sacramentos o Reverendo
Vigário assiste na mesma Ponta administrando, ou mandando administrar os

Sacramentos desde a ponta emthé o Rio da Penha pela parte da cidade, e pela
parte Pirajuhia, barra de Parausú & emthé o rio Ingauasú: porquanto dahy

para sima recorrem á Igreja Matriz, donde de ordinário os administra o Padre
Coadjutor que nçlla assiste, que com authoridade do ordinário do lugar, e do

Reverendo Vigário da mesma Freguezia vem administrar os Sacramentos a oito-
centas pessoas; administrando o Reverendo Vigário na parte da Ponta a 1200,

que todas juntas fazem o compito de 2000 almas, alem de 400 pouco mais, ou

menos que não são de communhão. A Freguezia he das mays antigas do Arce-
bispado, e se acha situada hoje em lugar dezerto; porquanto depoys que na

Ponta se estabeleceo o contracto das Balêas, foy o povo cios outros lugares reti-

rando-se para ella, e por isso ficando ella mays situada, ou povoada ficarão os
outros mays dezertos

Está plantada a arvore da Santa Vera Cruz em hu Monte, que bem se pode
dizer Monte Calvario por dezerto, e no meyo da'Freguezia, olhando mays para
a parte da Pirajuhia, que se avista do quê pera a parte da cidade, que do tal
lugar não se vê; nelle mora sempre o Pàdre Coad|utor muytas vezes só, e ou-

tras vezes com hum, dous, ou tres moradores. A Igreja está pouco çaramentada,
e de presente quasi demulida em ordem a concertarem; mais isso já ha mays de

sinco annos que assim se acha, e por falta de dinheiro está parado o concerto.»

2686

Relação da Freguezia de Pirajuhia no Bispado da Bahia, pelo Vigário

João Baptista dos Santos.

S. d. (annexa ao n. 2666.)

«.Consta esta de 5 legoas de longitude com huma de latitude. A longitude tem

principio da parte do Sul em hum limitado rio, que nasce de muito perto e

desemboca no mar, chamado Pratigi—, que divtde esta Freguezia da de Santo

Amaro de Itaparica e vay correndo direita ao Norte até a.Ilha chamada «Lobato»

em distancia de tres legoas e meya do Pratigi. Desta ilha corre então o resto da

longitude caminho direyto de Oeste, e faz limite no sitio da barra do rio «Pará-

acún aonde pelo continente se divide esta Freguezia da de S. Bartholomeu de

NÍaragogipe. Dista a Ilha Lobato do referido sitio da Barra legoa e meya que
com tres e meya, que ha de distancia do mesmo Lobato ao Rio Pratigi faz tudo o

computo de cinco legoas certas, que tem de longitude, e extensão esta Freguezia.

O rio Paraaçü he o mais caudaloso, e navegavel dos que ha em todo o recon-

cavo da Bahia. Tem seu nascimento nos mais remotos certoens, e he o de

mayor commercio; porque todo o tabaco e milho que se colhe na Cachoeyra, e

em todas as Freguezias circumvizinhas e de alguns certoens, e todos os Miney-

ros, que com seus cabedaes descem das minas para a Bahia saem por este rio,

e não menos todas as farinhas que se lavram em Maragogipe, e outras Fregue-

zias, açúcares, arrozes, feyjoens, legumes, e todos os mais viveres que produz o

Lguape, que abundão a Cidade.
Pelo Rol que foi para a desobriga deste anno de i-jS-; consta ter esta Fregue-

zia 247 casas, a que vulgarmente chamam os fogos, nos quaes se contem 1126

almas. Destas tem 819 ae communhão e 307 que não comungam.
Todos os moradores desta freguezia vivem á beyra do mar, que a acompa-

nha em toda a extensão, e longitude, uzando a mayor parte delles de pescarias,
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outros de lavrarem lenhas, e outros de fazerem nas suas olaiias fôrmas que
vendem aos Senhores de Engenhos para nellas se purgarem os assucares, e por-
roens, em que os Senhores dos lambiques fazem as garapas dos melles que es-
tillan em agoardentes.

Fóra da beyra mar, he toda a mais legoa de latitude dezerta de moradores,
cheia de bosques agrestes, campinas, e alguns matós, e supposto eu dissesse
que tinha esta Freguezia hua legoa de latitude, he porque no limite desta legoa
se demarcam as cysmarias das terras destes moradores dividindo-se das dos mo-
radores da freguezia de S. Bartholomeu de Maragogipe pelo continente de Oeste.

_As distancias que eu declarar, que ha de huas a outras povoaçoens se in-
tendão começando no rio —Pratigi—até á barra do Parâaçü.

Logo junto do rio Pratigi, divisa desta freguezia está hua Ilhota, a que
• chamão —Cassoirts— com alguns vizinhos, á qual se não passa do continente,

senão em canoas nas occasiões de marés grandes, porque a cerca toda o mar.
Desta Ilha em distancia de quasi tres quartos de legoa, está outra, Ilha,

chamada —Muttâ— com muytos vizinhos, que supposto nas marés grandes fica
toda cercada de mar sempre do continente se passa com mais ou menos tra-
balho conforme a grandeza das marés nas conjunçoens de Lua, em que somente
a cerca o mar em redondo.

Desta I'ha em menos distancia de meia legoa, está a Igreja Matriz, cujo
orago he —a Santa Madre de Deos— com bastantes vizinhos. E tomou esta po-
voação o nome da mesma Senhora.

Da Igreja Matriz em distancia de hua legoa, está hua Capella filial, que
he da Virgem Nossa Senhora da Encarnação com bastantes vizinhos, cuja po-
voação também tomou o nome da mesma Senhora, e immediata a esta po-
voação, está outra com poucos vizinhos, a que chamão Marâpê.

Desta Capella em distancia de hum quarto de legoa, está outra Capella
.filial, que he aa Senhora Santa Luzia, só com hum morador, que he o seu Ad-
ministrador, ao pé da qual desemboca hum pequeno rio, que nasce d'entre os
mattos do continente, chamado —Congo—. Este em todas as marés cheias (por
atravessar o caminho e passagem geral) impede o transito; e para os viadores
em semelhantes occnsioens seguirem suas derrotas, he necessário girar<-m mais
de meia legoa para dentro do continente, atravessando o dito rio bem por cima,
aonde não chegão as marés.

Desta Capella e rio Congo, em distancia de hum quarto 
de legoa, estam

dous sitios ambos já hoje com poucos vizinhos, hum chamado —Fazenda de
baixo— e outro—Ilha do Cordeyro, cercado de apicum á maneira de Ilha.

D*estes dous sitios em distancia de hua legoa, está a Ilha chamada—Lo-
bato aonde termina o rumo direyto, que do sul, principio dá Freguezia, vem
buscando o norte, como no principio d esta Rellação digo. Tem poucos vizinhos,

que só por mar em canoas se communicão com os do continente, por ser toda
cercada de mar.

D'esta Ilha, com distancia de um quarto de legoa, estão dous sitios, e po-
voações de muytos vizinhos — hum chamado—Porto da telha— e outro — Par-
naoâ— ambos cercados de mar somente nas marés grandes, por serem á ma-
neira de Ilhas, por causa de huns apicuns que tem da parte do continente,
donde se transita em canoas na occasião das ditas marés.

Destas duas povoações, em distancia de hum quarto de legoa está um
sitio chamado—Ponta da Margarita—, que he hua tromba ou lingua de terra,

que do continente busca o mar, e faz hua enseada da parte do Oeste, em que
se abrigão as embarcaçoens, que com a grande fúria dos ventos mareyros não

podem navegar. Consta de hum só morador.
Desta ponta, em distancia de meia legoa, fica outra Capella filial que he

da virgem Nossa Senhora da Conceyção, cuja povoação que consta de poucos
vizinhos, tomou o nome da mesma Senhora.

Desta Capella em distancia de meia legoa está o sitio da Barra do rio Pa-
raaçii, termo e limite desta Freguezia, aonde se acha situada a ultima Capella
filial, que he da Virgem Nossa Senhora da Esperança, cuja povoação que he de
muitos vizinhos, se denomina —Barra—, ou sitio da Esperança.

Supposto que eu tenha feito menção das povoaçoes desta Freguezia pelos
nomes, com que se denominão, declarando que nellas habitam mais ou menos
vizinhos, com tudo, também nas distancias, que ha de huas a outras povoaçoens,
se acham alguns moradores dispostos por vareda djreyta cujos sitios de cazas,

por não terem nomes os não expresso.
Esta he a Rellação da Freguezia da Santa Madre de Deos da Pirajuhia,

que como Pároco delia, por ordem do meu Ex.™° e Rev.™° Prellado foi de
minha letra e signal.

2687
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«Relação da Freguezia de Santo Amaro da IJha de Itaparica, Arcebispado

da Bahia. Feita pelo Vigário João Vieira de Barros.»

S. d. ijSj. (Annexa ao n. 2666). Temannexa a relação das

pessoas de communhão da freguesia e das capellas annexas.

«A vista do presente mappa feito pelo Pilloto João Gomes Palma que por
linhas vai nomeado, e mais claramente; alem de feito se explica, a saber, co-
messando pela barra de Jaguarippe districto desta dita freguezia he o seguinte.
Da barra falsa de Jaguarippe buscando o Norte rumo direito está o canal nave-

gavel de embarcaçoens pequenas, como lanchas, e barcos pela dita barça não,
ter sufficiencia 

para 
embarcaçoens de alto bordo. Este dito com distancia de

duas legoas athe a Ilha chamada da Cal fim desta freguezia.
E da parte de Leste está a Ilha de Itaparica desta freguezia com os luga-

res e povoaçoens seguintes de poucos moradores, e correndo pela fazenda do
Cattu, fica hum braço do dito canal a que o povo vulgarmente chama Rio de
Agoas Mortas, que este com a enchente do Canal fica rio e vazando em lama
com meia legoa, buscando dentre os mangues onde finda.

E do dito lugar, Caxa pregos, em distancia de huma legoa fica o lugar cha-
mado Xiqueiro também povoado, e entre esta legoa fica outro braço de Canal
chamado—Rio de Sobrado—que mete pela terra dentro athe findar pelos man-

gues com meia legoa de comprido povoado de poucos moradores. E do lugar Xi-

queiro buscando a Matriz fica em meio um pequeno braço do dito Canal cha-
mado Rio dos paos, que está constituhido pela enxente do maré e finda onde
ella acaba. E o lugar onde fica a dita matriz povoada de alguns moradores.

E da dita Matriz distante de hum coarto de legoa fica o lugar chamado
Cajazeiras povoado de alguns moradores. E da dita Cajazeira, fica em distancia
de outro coarto de legoa a Capella de Sam Joam, lugar povoado de Senhorio
delia pela qual mette ao dito Canal hum grande braço a que chamão rio de San
João, navegavel de embarcaçoens pequenas e fazendo circumferencía bastante e
vay topar com o mesmo canal, ficando em meio desta circumferencía a Ilha de
Burgos e da Cal.

E da dita Capella em distancia de meia legoa da mesma circumferencía
está o lugar chamado Matange. E da dita fazenda na mesma circumferencía está
hum braço do mesmo canal chamado: Rio dos Poropatingas com distancia de
tres coartos de legoa, onde finda esta dita freguezia por esta parte de Leste. E
nas costas desta mesma freguezia está a costa da Aratuba pelo mar grande. E
da ponta da Ilha de Burgos athé a Ilha da Cal, cuja he povoada, como também
toda a de Burgos, com o comprimento de duas legoas cuja Ilha acaba pela parte
de Sul no lugar e povoaçáo chamado Funil.

E passando pela parte do Oeste comessando na mesma barra de Jaguarippe
está hum pequeno braço do dito Canal chamado Cambaguira que não fie nave-

gavel estrema do grande braço de Canal onde vay ter o rio da freguezia de Nossa
Senhora da Ajuda da villa de Jaguarippe estrema desta dita freguezia de Santo
Amaro. E da pontta do Tapirigue fica o lugar chamado Maganbeira povoado
este com distancia de meia legoa athe a Capella de Santa Anna, que tudo he
huma Ilha grande chamada de Santa Anna.

E do dito canal entra hum braço chamado rio de agoas mortas com meia
légua o qual passa pela dita Ilha ; E do mesmo canal huma grande bucaina
chamada O Furado que por ella fazendo âmbito por dentro se navega em lan-
chas, e barcos e canoas em marés grandes athe a Villa de Jaguarippe; e neste
dito Furado se acha a Capella de Nossa Senhora da Purificação no lugar cha-
mado Mocujó distancia da Capella de Santa Anna a este lugar duas legoas. E
neste mesmo bucaina pela pontta da Ilha de S. Gonçalo e entre a Capella de
Santa Anna entra hum grande braço chamado rio da Jocorunna com duas le-

goas de comprido navegavel de embarcaçoens pequenas, no fim do qual está a
Capella de Nossa"Senhora da Encarnação, lugar e povoaçáo chamada, a Miseri-
cordia.

No ditto Canal para a mesma parte correndo rumo de Norte defronte da
Capella de Santa Anna está a Ilha e Capella de Sam GonÇalo, acima nomeada,
lugar povoado em distancia de huma legoa. E pellas costas da dita Ilha mette

.0 Canal outro braço a que chamão o Rio Covunga com hum coarto de legoa
navegavel de embarcaçoens pequenas e pelo mesmo braço para a mesma parte
do Este está a Ilha chamada dos Cassoys onde finda esta dita freguezia, lugai

pequeno e solitário e sem moradores.» (Doe. n." 2688.)
«Consta esta freguezia pello rol da desobriga feito em este anno de i-jõj de

1.321 pessoa a saber: Na capella de Sam João°88, na capella de Sam Gonçallo
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28, na capella de Nossa Senhora da Purificação 55, na capella de Santa Anna

72, na capella de Nossa Senhora da Encarnaçáo 116. E para ajustar o numero
acima pertencem a esta dita freguezia.» (Doe. n.° 2689.)

2688-2689

Planta da Ilha de Itaparica, abrangendo as Ilhas do Sal e de Burgos e

parte da costa.

o,m425Xo,in3io. (Annexaao n. 2688).

Encontra-se na Collecção especial de mappas, sob o. n.° 221

Emm. 2690

Relação da Freguezia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro

do Reconcavo da Bahia, pelo Vigário José Nogueira da Silva.

1757. (Annexa ao n. 2666).

«Teve esta freguezia a sua primeira Igreja Matriz no sitio do Engenho do
Conde de Linhares fundado na margem do Rio Sergipe e por esta razão se inti-
tulava naquelle tempo com o nome de N. Senhora da Purificação de Sergipe do
Conde, e como o dito sitio não era conveniente, no anno de 1704, meya legoa
rio acima se fundou nova Matriz em hú sitio chamado S.'°Amaro por haver nelle
hüa capella consagrada ao mesmo Santo e húa pequena povoaçáo de alguns
visinhos; ficando a nova matriz distante da capella, também rio acima hum tiro
de j^essa. Cresceo esta povoação peias grandes conveniências que neste sitio
tinhão os seos moradores, por ser abundante de carnes, pescadas, farinhas e todo
o genero de legumes, e por haver nelle tres Engenhos de fabricar assucar, de

que hoje se descobrem algumas ruinas, e por ser também grande a communi-
cação para os Engenhos do Matto do Tararippe e Subahe, que todos conduzem
os seos efeitos para o dito sitio por ser o porto de mar mais conveniente com
Trapixe para receber as caixas, e com muitas embarcaçoens, que no rio nave-

gavão, e navegão. He esta Matriz Templo Magestoso pela sua Magnificência

porque na sua grandeza compete com a Freguezia de S. Bartholomeu de Mara-
aogipe e excede a todas as mais Matrizes do Arcebispado, e ainda as da Cidade
da Bahia, e se faz mais agradavel por fazer frente a hua praça cjue tem de largo

quarenta braças e mais de sessenta de comprido ornado de hua e outra parte
de cazas além das que ha por outras ruas, em que habirão os moradores; tem
na frente tres portas principaes além das duas travessas, que tem para hum e
outro lado, toaas com portadas, remates de pedra mármore, com janellas, e
semalhas da mesma pedra e da parte de dentro se sustenta o Côro sobre duas
columnas também de mármore de singular artificio servindo de base a cada hua
dellas as pias de agua benta fabricadas com primorosa arquitetura ; o que tudo
mandarão buscar <^s Freguezes daquelle tempo a Lisboa que cuni dispeza sua
fizerão esta magestoza matriz. Vem cinco altares, além destes hua Capella fei-
xada com grades de ferro com retábulo de talha, dourado, com as paredes todas
cobertas do mesmo modo, onde está depositado em hum primoroso sacrario o
Santíssimo Sacramento. Pela decadencia dos tempos, não podendo os Freguezes

pôr esta Matris na sua ultima perfeição, recorrerão a S. Magestade para que
fosse servido mandar-lhes dar hua esmolla, com que a podesse acabar, e toy
o dito Senhor por sua Real grandeza servido de lhe mandar dar doze mil cruza-
dos que se despenderão 11a factura de hum grande retábulo de talha para a
Capella Mór, grades de jacarandá de talha para corpo da Igreja, e seo côro, e
nas portas da mesma Matriz, que tudo ficou na ultima preparação. E como
o dito Senhor mandou dar a referida esmolla com denegação de se lhe ped^ir
outra se acha o retábulo por dourar, e a mesma Igreja por forrar para o que não

podem concorrer os Paroquianos pela impossibilidade dos tempos presentes.
Está fundada esta Matris quaze no meyo do territorio, que comprehende

dentro dos seos limites, porque por tres lados dista das extremas das freguezias
com que confina duas legoas pouco mais ou menos, e do da extrema da freguezia
de S. Gonçalo da Barra de Sergipe do Conde dista hua legoa; porque pela parte
do Sul confina com a Freguezia de S. Domingos da Sambara. O territorio que
em si comprehende na distancia de duas legoas todo se intitula com o nome

geral de Patatiba, suposto que cada sitio tenha seo nome particular com que se

distinguem huns dos outros; neste continente ou paiz se achão oito Engenhos
de fabricar açúcar, a saber dous do Collegio de S.t0 Antão da Cidade de Lisboa,
hum chamado do Conde que por haver sido do Conde de Linhares de quem o

dito Collegio o houve por legado ainda conserva o nome de Engenho do Conde.
Está este Engenho fundado á margem do rio de Santo Amaro que algum tempo

A. B. 3i 26
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se chamou Sergipe do Conde, muito navegavel de embarcaçoens que carregão
sincoenta, e mais caixas de assucar, porque as.agúas deste rio unidas com as
aguas do rio da Piricoara, e muito mais com as aguas do mar que nas enchentes
das marés entrão pela barra do Sergipe do Conde o fazem navegavel das ditas
embarcaçoens; tem este Engenho hua Capella dedicada á Gloriosa S. Quiteria,
que servio de primeira Matriz desta Freguezia. Outro Engenho do mesmo Col-
legio se chama da Pitinga e tomou o nome de hum rio, em- cuja margem se
levantou ; nasce este rio, em hua matta chamada campo do Criollo quatro legoas
fôra dos limites desta Freguezia e correndo pelo territorio da Patatiba no sitio
chamado da Penha por haver nelle nos tempos passados hua Capella dedicada a
mesma Senhora, e hum Engenho de fazer assucar, o que tudo está hoje demo-
lido, e se recebem as suas aguas em hum grande tanqqe feito de pareaoens de

pedra e cal donde se encaminháo por distancia de meya legoa por hua levada
teita a este intento para o Engenho dò Conde que mohe com estas aguas, e pas-
sando antes de chegar ao Engenho do Conde pelo sitio do Engenho da Pitinga,
se diverte da dita levada hum anel de agua, com que também mohe este.Enge-
nho e as sobras das agoas deste rio, que se não recebem no tanque, buscando
como seo curso o mar, segundo a disposição do terreno correm por hum lado
do mesmo Engenho, a quem deo o nome, hé navegavel do sitio do Engenho

para baixo buscando o mar, no rio de S. Amaro de barcas, que errtrão carrega-
das de lenha para as moages dos Engenhos, e das que sahem carregadas de Cai-
xas de assucar dos mesmos Engenhos para.os Trapixes da Cidade; esta navega-

çáo não hé pela abundancia de agoa do mesmo rio, mas sim pelas da maré que
por elle entra.

Os mais Engenhos deste territorio são o Engenho de S. Braç, o de Santa
Catharina, o de Santo Antonio, assim chamados por terem Capella^ consagradas
aos mesmos Santos; são estes tres Engenhos de beira mar, porque entrando este
nas enchentes das marés com grande abundancia de agoas pela barra de Sergipe
do Conde, e dividindo-se em vários braços á maneira de rios chega aos ditos

Engenhos que também em barcas grandes recebem as lenhas necessarias para
as suas moages, e conduzem para a Cidade os seos effeitos. Os mais Engenhos
deste territorio são o Engenho da Preguiça, o do Coligy, o de S. Cosme, assim

chamado por ter hua Capella consagrada aos Santos Cosme, e Damião, eo

Engenho da Pitanga com hua Capella consagrada a N. Senhora da Aurora.
Tomou este nome de hum rio não navegavel chamado Pitanga, que nasce nas

mattas da Pitanga duas legoas distante do dito Engenho; e ao depois de moer

este com as agoas deste rio, correndo estas segundo a disposição do terrtno tres

quartos de legoa pouco mais ou menos se metem no rio chamado Sergiassu (?);
do qual daremos noticia no seo logar. Houverão na vizinhança deste Engenho

tres lugares, povoaçoens, que no tempo presente estão quase desertos, porque
como os seos habitadores vivião de plantarem mandiocas em terras arrendadas

vendo-se perseguidos das formigas, que decepáo, e absolutamente destroem a

tal lavora, se forão mudando para outra Freguezia de Mattos Novos. Chamão-se
os lugares que se desertão. Irará, Tatta e Piraunas. E por esta razão tem esta

Freguezia muita terra infruetifera.
Pela parte do oeste parte esta freguezia com a de N. Senhora* da Oliveira

dos Campinhos tendo também de distancia dentro do seu terriorio duas legoas,

e todo elle se nomea e intitula com o nome de Subahé, por razão de hum rio

assim chamado que corre por todo este terreno buscando o mar. Achão-se nesta

distancia sinco Engenhos ae fabricar assucar: a saber o Engenho de Pantalião

assim chamado por conservar o nome do seo primeiro fundador; o Engenho do

Tanque; Engenho dos tres Reys; que se honra com o nome de huá Capella dos

Santos tres Reys Magos; Engenho do Taraquanhâ, e o Engenho de Jerico, que
todos forão fundados íe margem do dito rio por receberem delle o beneficio

das suas aguas. Tem este rio Subahé a sua nascença no sitio chamado do Li-

moeiro, termo da villa da Cachoeira e ao depois de fazer o seo curso pelo sitio de

N. Senhora dos Humildes, termo da dita villa, o dirige pela Freguezia de Nossa

Senhora da Oliveira dos Campinhos e com sete legoas de distancia entra nesta

Freguezia de N. Senhora da Purificação, pelas terras a que deo o seo nome e

chegando ao Engenho dos Santos Tres Reys recebe em si as aguas do rio

Sergiassu ; que nascendo nas varges Ferrubilhas destricto da villa da Cachoeira,

e depois de correr sete, ou oito legoas por lugares despovoados, vem a morrer

nos braços do rio Subahé, porque nelle perde o nome de Sergiassu; e continuando

o dito Subahé o seo curso hua legoa adiante na entrada desta villa recebe taml-em

em si as aguas de outro pequeno rio chamado Sergimirim, que nasce desta

Freguezia no sitio chamado Aldea, e ao depois de hua legoa de curso per-
dendo também o nome se mete no mesmo Subahé que já mais enrequecido de

agoas com as dos dous pequenos rios, que nelle entrão, costeando por num lado

toda a longitude desta villa, chegando á Capella de S. Amaro também perde o
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nome, chamando-se rio de Santo Amaro, dahi até a barra, de Sergipe do Conde

por onde se mete no mar. He este rio navegavel d|e canoas, emlíarcaçoens pequenas
athé o Engenho dos tres Reys; e de barcos, e barcas athé o Trapixe, què tem

esta villa fundado pouco abaixo da dita Capella de Santo Amaro.
Pella parte do Norte confina esta Freguezia com a de S. Pedro do rio fundo

em distancia de duas legoas pouco mais, ou menos, e todo esse terreno se de-

nomina com o nome de Tararippe, suposto que os sitios, que nelle se compre-
hendem se distinguem com os nomes particulares. Deo a esse terreno nome o

rio Tararippe, que nasce nas vargens do Bom Jesus, Freguezia de N. Senhora

da Oliveira dos Campinhos, e dando muitas e grandes voltas, segundo a dispo-

sição do Terreno entra nesta Freguezia com duas legoas de curso pelo sitio da

Munheca, cujo Engenho mohe com as suas agoas, e ao depois se extende com

outras duas legoas de curso athé o Engenho ao Mamão, e ahi recebe em si as

poucas agoas do rio Tapitingui, que também nasce na Freguezia de N. Senhora

da Oliveira dos Campinhos no sitio chamado dos Pains, e correndo meya legoa

pelas terras do Tararippe que nem com o soccorro das agoas do Pitangui que
em si recebe hé navegavel de embarcação alguma se sepulta no dito Engenho do

Mamão em o proprio rio Tararippe. E correndo para o mar ou rio grande de

S. Amaro nelle se sepulta, mas com o nome diferente porque correndo entre

montes de Aricoara e Piricoara do ultimo toma o nome, com que morre. Tem

este terreno doze Engenhos de moer assucar : a saber o Engenho da Muribeca,

o Engenho do Mamão, o Engenho da Passage de Sima, o Engenho de D. Hye-

ronimo, com hua Capella intitulada da Transfiguração do Senhor, o Engenho

dos Balderés, com hua Capella consagrada á Senhora do Desterro, o JEnge-

nho da Matta com Capella consagrada a Senhota do.Bom Despacho, o do Itapi-

mirim com hua Capella da Senhora do Rosário, o Engenho Novo, o Engenho

do Amor de Deus, o Engenho de S. Miguel, .que se honra com este glorioso
nome por ter hua Capella consagrada ao mesmo Archanjo, o Engenho da Co-

nimba e o Engenho da Passage de baixo do rio Tararippe, que derige o seu

curso por todo este paiz com beneficio grande de todos os sobreditos Engenhos.

Pela parte do Leste confina esta Freguezia com a de S. Gonçallo da barra

de Sergippe do Conde, ou villa de S. Francisco com hua legoa de terreno, e o

mesmo rio de Tararippe com este nome, e depois com o nome de rio Piricoara
•serve de divisão a estas duas Freguezias. Hé todo este pequeno terreno cha-

mado Piricoara, e toda a sua povoaçáo consta de -ji fogos, ou choupanas, cujos

moradores vivem pobremente de alguns legumes que plantão, os mais delles

por seo braço em terras, que arrerrdão por cuja razão não sãò moradores per-
manentes, e o grande damno e prejuízo que lhes fas a formiga os faz mudar de

sitio e Freguezia. Porem ha no mesmo sitio hua Capella consagrada ao Senhor

do Pillar, que ainda se conserva da antigüidade1; porque o seo fundador a dei-

xou dotada de hum rico patrimonio, para reparar as suas ruínas, e conservar

nella Capelão, que diga todos os dias missa pela sua alma, o que tudo se ob-

serva.
Consta toda a Freguezia de 800 fogos de 6.429 almas : destas são de comu-

nhão, e confissão 5.oo6 e os de confissão somente por rudes são i.i63, meno-

res de confissão e comunhão, 137, menores que não comungão por falta de

discrição 123; porem a mayor parte dos fogos desta Freguezia he de gente
muito pobre, escravos, forros, velhos, e miseráveis, e a mayor parte das Almas

são negros escravos, que trabalham nos Engenhos, e lavouras de canas, porque
ha Engenhos que tem mais de cem escravos, e lavradores de canas, mais de

trinta, havendo em suas casas poucas pessoas brancas e quando muito molher e

filhos, se são casados, porque com poucos escravos não faz conveniência lavrar

canas e com menos de quarenta não pode Engenho algum fabricar assucar,

moendo redondamente.
Esta é a razão de viverem os Senhores dos Engenhos, e lavradores de can-

nas nos tempos presentes tão atenuados e de se acnarem muitos Engenhos de-

molidos e Fazendas de cannas desertas. E suposto he grande a extensão de terra

desta Freguezia, ha nella muita terra despovoada em todo o seu território, que
em outros tempos se lavravão.

Não ha em toda a Freguezia pcvvoaçáo, ou lugar permanente, mais que a

povoação da Matris, que se erigiu em villa no anno de 1727.»

2691

Noticia sobre a Freguezia de S. Pedro de Itararippe e Rio fundo, no Arce-

bispado da Bahia, pelo Vigário collado Manuel Lobo de Sousa.

S. d. (Annexa ao n. 2666).
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«Foi esta Freguezia erecta no aano de 1718 desmembrada das Freguezias cie
Nossa Senhora do Monte e da Nossa Senhora da Purificação da villa de S. Amaro,
está cita em hum logar fúnebre, e falto de agoas: parte com sete freguezias pella
parte Sul com a de N. Senhora do Monte, S. Gonçallo, da Villa de S. Francisco
de Sergipe do Conde, e N. Senhora da Purificação da Villa de Santo Amaro, e

pela parte de Leste com a Freguezia de São Sebastião das Cabeceiras do Passe

e pella parte do Norte, com a Freguezia do Espirito Sancto do Inhambupe de Cima,

e a de S. Joeé da Itapororocas e pella parte do Este com a de N. Senhora da Oli-
veira dos Campinhos; tem de comprido seis legoas e de largo cinco, distante

da Cidade da Bahya dezaseis legoas.
Tem 474 fogos, com 4252 almas, das quaes a mayor parte são escravos:

destas 38ig são de confissão e comunhão e 433. são só de confissão.
Tem esta Freguezia sete Capellas annexas, a saber, a de Sancto Antonio,

S. Gonçallo do Camarogipe, N. Senhora da' Ajuda do Bom Jardim, S. Pedro, N.

Senhora das Brotas, N. Senhora do Amparo, N. Senhora do Rosário, e S. Cae.
tano das Religiosas do Patriarca S. Bento, nos quaes se administram os Sacra-
mentos por oraem do mesmo Parocho; ha mais três Oratorios em cazas parti-
culares com Breve Pontifício.

Regão as terras desta Freguezia os seguintes rios — Poijuca, que nasce nos

dilatados campos da Villa da Cachoeira Freguezia de S. José das Itapororocas,

junto á Capella de Santa Barbara, em hum sitio chamado Campo Limpo, de hua
humilde vertente, vay fazer barra ao mar na Freguezia de Santo Amaro da Ipi-
tanga--Camorogipe abundante de agoas que nasce nas Ourissangas Freguezia de

S. João da Villa de Agua fria e fas barra no rio Poijuca adiante do Engenho do

Camorogipe Cabussú abundante de agoas que nasce no Continente desta Fregue-
zia, no sitio chamado Estalleiro, e entrega as suas aguas no rio Poijuca junto
ao Engenho do Aramara-Salgado que nasce do districto desta Freguezia no sitio
chamado Picado, e fas barra no rio Poijuca junto ao Engenho Velho—Rio da

Prata que nasce no territorio desta freguezia no sitio chamado fazenda grande, e

e entrega suas cristalinas aguas ao rio Cahupú-Jucuipe que nasce no termo da

Freguezia de N. Senhora da Oliveira, e vay fazer barra ao mar na Freguezia de
Santo Amaro da Ipitanga—Rio das Pedras que nasce no districto desta Fregue-
zia nos Mattos do Tombadouro, e faz barra no rio Jacuipe no sitio do Engenho
chamado do Brito—Rio fundo que nasce no Engenho do Buraco desta Freguezia,

e he tão umilde que em em qualquer verão se extinguem as suas agoas, faz barra
no rio Jacuipe no districto da Freguezia de S. Gonçallo da Villa de S. Francisco
de Sergipe do Conde; e nenhum desses rios he nesta Freguezia navegavel de

Barcos, Lanxas e Canoas, excepto o rio Poijuc? e Camarogipe nos invernos chu-

. vosos, que em certas occasioens de suas enchentes, empedem o passar e se neces-
sita de canoa.

Tem esta Freguezia quinze Engenhos a saber, correndo rumo do Sul a

Norte os seguintes, u Engenho do Buraco, por este passa o Rio fundo, e em dis-
tancia de dous quartos de meya legoa, o do Pandalunga, e distante deste tres

quartos de meya legoa, o de Santo Antonio, e em distancia deste hum quarto de
meya legoa, o do Pernagohâ, junto a este Engenho está cituada a Igre]a Matris,

e distante deste meya legoa, o Engenho da Terra nova, e distante deste hum quar-
to de legoa, o do Aramaré, pelo qual passa o rio Poijuca distame' deste meya
legoa, o do Papagayo e na distancia de húa legoa, o do Camorogipe, pelo qual

passa o rio Camorogipe e lhe dá o nome, e em distancia desie meya legoa o do

Jacu e distante deste nua legoa o do Bomjardim por onde passa o rio Camorogipe,
e desta Matris correndo rumo direito do Leste a Este, estão os seguintes em ais-
tancia de meya legoa o Engenho do Britto por onde passa o Rio das Pedras, o

do Jacuipe unido a elle e por ambos passa o rio Jacuipe, e dá o nome a este, e

distante deste meya legoa, o de Sam Pedro por onde passa também o rio Jacuipe
e distante deste .meya legoa, o do Inhumata dos Religiosos do Patriarca São

Bento, e na distancia de hua legoa deste o de N. Senhora da Brotas.
Estas são as maiores povoàções de que se compõe esta freguezia porque

além de trabalharem nesta officina do assucar quantidade de escravos, e officiaes

forros, são os Senhores delles ordinariamente pessoas distinctas; e ha tambe.m
muitos Lavradores que plantão canas para se moerem nos taes Enhenhos, tiran-

do a sua meação, como he costume, e posto que vivião' muitos delles em suas

fazendas á parte, fazem um só Corpo com o mesmo Engenho.
Ha mais nesta Freguezia trinta e seis sitios, que por umildes não merecem

nome pois nelles habitão hum athé quatro visinhos, os quaes vivem de plantar
tabacos, e mandiocas, para venderem farinha, e também se não pode fazer dis-

tinção certa de hum a. outro sitio, porque a instante se mudão os seus morado-

res, ou por canssarem as terras, ou pellos perseguira formiga.»
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Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos,

no Arcebispado da Bahia, pelo Vigário Antonio Moreira Telles.

Z757: (Annexa ao n. 2666).

A freguezia de Nossa Senhora da Oliveyra dos Campinhos, he húa das 20
Igrejas Parochiaes que se crearáo de novo neste Arcebispado da Bahya, anno
de 1718, para cuja creação se dismembrou parte da freguezia de Nossa Senhora
da Purificação, e parle da de S. Gonçallo dos Campos da Cachoeyra, e se princi-
piou a administrar os Sacramentos nella, no primeyró de novembro do dito
anno, em húa capella do referido titulo, que era filial da sobredita Matriz de S.
Gonçallo, a qual se demolio com o tempo; e de presente tem Igreja de ripa e
barro. He a dita freguezia do termo da Villa de Nossa Senhora da Purificação e
Santo Amaro; tem por filiaes a capella de Nossa Senhora da Lapa que dista
delia húa légua, e a de S. Francisco da Chagas, que dista duas, e hüa da outra
outras duas, confina* com as duas referidas freguezias, e com a de S. Joseph das
Itaporocas, e S. Pedro do Paranjie, e o rio Fundo. No Sitio da Matriz não ha

povoação algüa, no da Capella da Lapa algüa de poucos vizinhos. No continente
desta freguezia nascem dous rios Paranjie e Jacuipe; não são navegaveis; dista
hü do outro húa légua. Correm pelo dito Continente os rio Pojuca, e Sobahé

que nascem na dita freguezia de S. Joseph das Itaporocas, e dista hú do
outro duas legoas; não são navegaveis. Contem esta freguezia 1640 almas de con-

'fissão 
das quaes commungáo 1.100.

2693

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora do Monte do Reconcavo da

Bahia, pelo Vigário Collado Miguel Teixeira Pinto.

/7J7. (Annexa ao n. 2666.)

Tem esta freguezia de Nossa Senhora do Monte 469 fogos, 3884 pessoas;
das quaes são 323 de confissão somente, e 356i de comunhão. Tem a sobredita
freguezia 3 legoas de comprido e legoa e meia de largo.

Está esta freguezia situada 10 legoas distante da cidade da Bahia para a

parte do norte. Parte pelo sul com a freguezia de Nossa Senhora do Soccorro;
servindo-lhes de divisa o rio chamado Paramerim, o qual he navegavel de bar-
cos, lanchas e canoas. E pel-a parte do norte com a freguezia de S. Gonçallo da
Barra de Sergippe do Conde servindo-lhes de divisa o rio chamado da Guaiba,
também navegavel de barcos, lanchas, e canoas. Parte pelas cabeceiras na lar-

gura do leste para o norte com a freguezia de S. Sebastião, e já no seu compri-
mento com a freguezia de S. Pedro do Rio fundo.

Tem esta freguezia 19 engenhos, os quaes se distinguem pelos sitios em

que estão fundados a saber. O engenho do Monte, o engenho de Bernamerim o
engenho chamado Engenhoca, o engenho da Sapucaya, o engenho da Maracan-

galha, o engenho do Quibaca, o engenho do Cabaxi, o engenho do Mucuri, o
engenho do pouco ponto o engenho ou Natiba, o engenho da Bombaça, o engenho
do Limueiro,. o engenho da Grama, o engenho da Lagoa, o engenho da Santa
Cruz, o engenho do Caruacu, o engenho novo, e engenho baixo; o engenho da
agoa; em os quaes actualmente se lavra assucar.

Ha na mesma freguezia \i capellas, cujas invocações são as seguintes:
Nossa Senhora do Vencimento, a Santíssima Trindade. O Santíssimo Sacramento.
Nossa Senhora da Conceyçam. S. Roque. Nossa Senhora do Monte do Carmo.
O Espirito Santo, a Santa Cruz, S. José, Nossa Senhora da Conceição. Nossa
Senhora do Desterro. O Bom Jesu de Bouças, em as quaes, e em 8 oratórios

particulares da mesma freguezia se celebra actualmente o Santo Sacrifício da
Missa.

Não tem esta freguezia povoação junta mais do que a do sitio do Paramerim,
e as dos.sítios dos sobreditos engenhos, são de poucos vizinhos. Nem tem em si,
ou pelo seu meyo rio alguém permanente; e só se vem algúas enchentes pelos
invernos rigorosos.

Tem finalmente a sobredita freguezia do Monte ao poente húa Ilha chamada
das Fontes de 3 quartos, de legoa em seu cumprimento, e hü'quarto de largura;
a qual somente contem em 3 fazendas com outros tantos fogos, e nella ha hum
dos oratorios sobreditos.
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Relação dos logares, povoáçóes, extensão de legoas e rios que ha na Fre-

guezia de Nossa Senhora do Soccorro do Reconcavo da cidade da

Bahia, pelo Vigário Ignacio Jardim.

1757. (Annexo ao n. 2666.)

«Tem esta Freguezia de extenção de pollo a pollo 3 legoas, comessando

pelo Norte no Engenho de São Gonçalo e,Capella do mesmo Santo lhe o rio
chamado Cahype ; e nesta extenção tem tis povoáçóes seguintes : o lugar cha-
mado sincorios com Engenho e Capella de Santo Antonio;' meya legoa mais
abaixo tem o Engenho de Lapa Gabana com capella de Nossa Senhora da Lapa,
da matriz hua legoa pequena. O lugar e Engenho do Tanque; assim mais a

povoação 
de Matarippe com engenho e capella de Santo Antonio, que dista da

Matriz hu quarto de legoa; e buscando em direitura para o rio chamado Ca-
hype -meya legòa está o dito rio, navegavel de todas as embarcações e terá de
comprido 3oo braças e vem do mar salgado ; e junto ao dito rio tem povoaçáo
e capella da Santíssima Trindade ; e passanao o dito rio corta meya legoa bus-
cando pela praya o rio chamado Cururupèba, o qual vem do mar salgado e vay
circulando esta freguezia do Soccorro em distancia de tres legoas the chegar ao
Trapixe das Almas, cujo rio se vay embocar e misturar no no chamado Para-
merim, que divide esta freguezia com a freguezia de Nossa Senhora do Monte

pela parte do nascente e desta freguezia pelo sul; e na barra do dito rio Curu-
rupèba divide esta freguezia com a de Nossa Senhora da Madre de Deos Bo-

queirão, navegavel de todas as embarcações e n'esta extenção tem as povoáçóes
seguintes : o Engenho de Santo Estevão com capella; o Engenho de Baixo com
Capella de Nossa Senhora do Desterro; assim mais o lugar chamado a Ponta,
o Engenho do Meyo com capella de S. Lourenço e a povoação das Almas com
capella das mesmas almas ; tudo á beira do rio Paramerim donde desagoa o rio
Cururupèba e ahy finda, o dito rio no Trapixe das Almas em hu braço e no outro

no Trapixe de Peramerim : he rio navegavel de todas as embarcações.
Correndo do norte para o sul hua legoa está o lugar chamado da Pitanga

dos Religioso» da Companhia de Jesus, que vem thé o lugar chamado S. Paulo,

que vem do mar salgado e tem capella e Engenho cujo no tem duas legoas de
comprido, por cauza das voltas que o dito faz rio : he navegavel de todas as em-

barcações; o qual rio divide esta freguezia com a de Nossa Senhora da Encar-
nação de Passè, que fica ao leste e esta freguezia ao sul, e da barra do dito rio
correndo ao sul estão as povoáçóes seguintes : ó lugar chamado dos Coqueiros,
a praya do Sutil tfié dar com o rio chamado Matarippe, que terá de comprido
200 braças: he navegavel de todas embarcações. São 4 os rios, a saber. Curu-
rupéba S. Paulo, Matarippe e Cahype. Tem esta iregúezia 1684 pessoas de com-
munhão...»

2695

Noticia sobre a Freguezia de S. Gonçalo da Villa de S. Francisco da

Barra de Sergipe do Conde, pelo Vigário collado Valentim dos

Santos Neves.

S. d. [ij5p (Annexo ao n. 2666.)

Tem 325 fogos com 2724 almas das quaes 25oo são de confiçam, e commu-

nham e 224 sam só de confissam, e tem a dita freguezia tres legoas de com-

prido, e duas e meya de largo.
Principia esta freguezia da barra dè Sergippe do Conde para a parte do

Norte, onze legoas distante da cidade da Bahia, donde está situada a Villa de
S. Francisco da barra de Sergippe do Conde, primeyra villa que se erigio no

reconcavo da cidade da Bahia. Corre a Freguezia 
pelo 

rio de Sergippe do Conde

buscando o oeste legoa e meya, rio navegavel ae barcos, lanxas e canoas e

nesta distancia dezemboca o rio Pericoara. Também navegavel de lanxas,

barcos e canoas e buscando o mesmo norte por espaço de legoa e meya ; acaba

o mar salgado em hum engenho de canas inoente, e corrente chamado Peri-

co^ira.
Pella parte do Leste desta dita freguezia principia o rio Guaíba, buscando

o Norte, navegavel de barcos, lanxas e canoas o qual rio, buscando o dito

Norte legoa e meya acaba no engenho de baixo, ficando esta freguezia de S.

Gonçalo pela parte do oeste, e a freguezia de Nossa Senhora do Monte para a

parte de Leste.
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Tem esta freguezia dous conventos de Religiosos, hum de frades capuxos
de S. Antonio sito no mesmo sitio da villa, e outro hua legoa distante da Ma-
triz dos religiosos do Patriarcha Sam Bento, e seis capellas filiaes.

Tem esta freguezia catorze engenhos; a saber o de Sam Bento dos Reli-

giosos do mesmo Santo, o da Pericoara, o da Colonia, o do Macaco, o do Bo-
rahen, o do Capimmerim, o de Sam Joam, o de Nazaré, o de Gorogaya grande,
o de Catingui, o de Gorogaya pequena, o do Rio das Pedras, o da Guaiba, e o
de Marapé.

Nam tem esta freguezia povoação mais que o do sitio da villa donde prin-
cipia, que as mais constam de cada hum dos engenhos; não tem rios navegaveis

pelo meyo, excepto nos invernos chuvosos alguns rios de agoa doce, que em
certas occazioens impedem o passar. Parte esta freguezia pella parte do Leste
com a freguezia de Nossa Senhora do Monte, e pela parte do Sul e Este com a
de Nossa Senhora da Purificaçam da villa de S. Amaro donde trás seu nasci"
cimento o rio Sergippe do Conde, e da parte do Norte com a de S. Pedro de
Traripe. Tem mais esta freguezia huma ilha chamada Cajaiba pella parte do
Sül, a qual terá hum quarto de legoa e está hoje quasi despovoada, só com
sinco moradores, e outra ilha mais pequena com hum morador sómente.

2696

Noticia sobre a Freguezia de S. Sebastião das Cabeceiras de Passe, do Ar-

cebispado da Bahia, pelo Vigário collado o Reverendo Licenciado

Felippe Barbosa da Cunha.

S. d. (1757). [Annexa ao n. 2666.)

Tem esta freguezia 400 fogos com 2600 almas, das quaes são de commu-
nham 23oo e as mais, que são 3oo sómente são de confição.

Principia esta freguezia no citio chamado Pinheyro, distante da cidade doze
legoas, que lhe fica para a parte do Sul, por onde parte com a freguezia de
Nossa Senhora da Encarnação de Pàssé; corre a dita freguezia para o Norte com
catorze legoas de comprido, e termina na citio da Borta da Matta, onde se di-
vide com a freguezia do Espirito Santo de Inhambupe de sima.

Tem de largura seis legoas; divide-se pelo Leste com a freguezia de S.
Amaro da Ipitanga e pelo Oeste com a freguezia de Nossa Senhora do Monte, e
com a freguezia de S. Pedro do Traripe, e Rio Fundo, toda em terra firme.

Ha nesta freguezia tres capellas nliaes, nas quaes por ordem do Parocho se
administraram os Sacramentos: a saber: a dè Nossa Senhora da Soledade, cita
no Engenho do Retiro, o de Nossa Senhora das Mercês cita no Engenho da
Pojuca, e a de Nossa Senhora do desterro cita no Engenho das Larangeiras.

Ha também tres oratorios approvados com Breves Pontifícios em cazas de

pessoas particulares: e ha mais além das referidas capellas e oratorios'hüa
capella ae Nossa Senhora da Conceyção dos Religiosos dé Nossa Senhora do
Monte do Carmo cita em hum Engenho de fazer açúcar chamado Terra Nova,

que tem a sua religião nesta freguezia no qual assistem sempre dous Religiosos
Sacerdotes.

Ha nesta freguezia oito Engenhos-de fazer açúcar: a saber o Engenho das
Larangeiras, o engenho da Pojuca, o engenho do Retiro, o engenho de Agua
Boa, o engenho do Pimentel, o engenho das Larangeiras Novas, o engenho d4o
Papussú, o engenho da Terra Nova dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte
do Carmo: distão estes engenhos de hum a outros hüa, e duas legoas.

Estes engenhos são as niayores povoações, de que se compoem esta fregue-
zia, porque além de serem os senhores delles ordinariamente pessoas distintas,
trabalham nesta oflicma quantidade de escravos e muitos homens forros;
havendo também nelles muitos 'lavradores de cannas, que as plantam para
moerem nos ditos engenhos dando-se-lhe a meação do açúcar como he estillo,
vivendo estes em suas fazendas distintas que fazem corpo com os mesmos enge-
nhos.

De sessenta e dois citios mais se compoem esta freguezia, os quaes não che-

gam a ter nomes de lugares nem povoação 
' 
pella pouquidade de moradores,

que tem, pois o maior não passa de oito vizinhos descendo té o numeio de hum,

quaze todos pobres, que vivem de plantar mandiocas para fazer farinha,.distando
hum do outro.hum quarto de legoa, meya e hua legoa.

Cortão e passam por esta freguezia tres rios grandes, e caudelozos no tem-

pode inverno, mas nenhum delles nanegavel de genero algum de embarcaçoens,

por darem sempre váo no tempo de veram, e no inverno uzam os moradores de



208.

canoas somente nas passages, tendo também suas pontes de madeira nas estra-
das mais seguidas* e nas outras partes huns troncos de paos"grossos, e compri-
dos, a que chamam pinguellas.

Hum dos tais rios ne o da Pojuca, que nasce na freguezia de S. José das
Itapororocas, e travessa pela freguezia de 6. Pedro de Traripe, e rio fundo, corta

por esta freguezia e desemboca no mar junto á Torre de Garcia de Ávila na fre-

guezia de S. Amaro da Ipitanga.
O Rio de Jacoippe, que tem sua nascente em Nossa Senhora da Oliveira do

Campinhos, passa pela freguezia de S. Pedro da Traripe e Rio Fundo, corta por
esta junto á igreja Matriz, e vae acabar no mar na freguezia de S. Amaro da
Ipitanga, tres legoas distante da mesma Torre de Garcia de Ávila.

O Rio de Joannes que tem seu principio na freguezia de S. Gonçallo da
villa de S. Francisco, passa por esta e vai morrer aò rr.ar na freguezia de S.
Amaro da Ipitanga distante da mesma Torre de Garcia de Ávila seis legoas.

Distam estes tres rios dentro dos limites desta freguezia duas legoas, e mais
de huns a outros.

Ha mais nesta freguezia quatro rios muito humildes, os quaes tem sua
origem nesta mesma freguezia, e nella mesmo acabam, entregando suas agoas
nos tres rios asima referidos d^tiominam-se estes: Jerembé que nasce 110 Retiro
e se mete logo naJacoippe: Taquipe, que tem sua origem no mesmo Retiro,
e se mete também no mesmo rio Jacoippe: o Beiraba, que nasce no citio do
Arassá, e desemboca no rio de Joannes; o Jaqúimmerim, que nasce no Brejo e
faz barra no dito rio de Joannes.

Ha ínnumeraveis fontes por todo o destrito desta freguezia, nas quaes
bebem os moradores delia e de alguas se formam no tempo do inverno alguns
corregos, ou riachos, a que os naturaes, não. deram nome pelo não merecerem.

Tem fogos 410, almas 2640.

2697

Relação da Freguezia de Nossa Senhora da victoria do cidade de S. Chris-

tovão de Sergipe d'Elrei, pelo Vigário Manoel Coelho de Carvalho.

S. d. (Annexa ao n. 2666.)

Esta freguezia de Nossa Senhora da Victoria tem a sua matris na Cidade
de S. Chritovão de Sergipe d'El Rey, Cabeça da Cappitania deste nome, 

'sita

•sobre o Regato Peramupama que quaze hua legoa abaixo, entra no vazabarris.
Está a dita Cidade em pouco mais de onze gráos ao sul da linha Equinocial.

Tem a dita freguezia para a parte do sertão oito, ou nove legoas de extenção

pello vazabarris de Sima e sinco para seis pellos rios Poxim grande e Merim, e
este a divide da Freguezia do Soccorro da Cotinguiba com quem comfina por
Nordeste, assim como a da Itabayana pello Norte, com a do Lagarto por Oeste
e coma de Santa Luzia de Piggohy, por sudueste, ficando-lhe ornar e barra ao
Sul e leste.

A Cidade tem fogos trezentos e noventa, e almas mil quinhentas e noventa
e sinco, e a treguezia toda novecentas e oitenta e tres fogos, e almas de Sacra-
mentos quatro mil seiscentas quarer.ta e quatro.

Tem além da dita Matris dous Conventos de Religiosos hum de Çramelitas
. Calssados, e outro de Franciscanos reformados, Caza de Mizericordia e huma

Capella do Rozario dos pretos; tem no territorio seis Capellas filiais, e trez de
Religiosos húa dos padres da Companhia, e duas dos do Carmo; e onze Enge-
nhos de fazer assucar a saber: quatro nas margens dos dois Poxins, e sete nas
do Vazabarris; todos estes rios são vadeaveis; o vazabarris nasce de huma serra

que está além do Gerimoabo, correndo a suí dezagua no mar; o Poxim grande
nasce de hum tujucal áquem da serra da Itabayana: dista do Vazabarris tres
legoas na fós, e duas no seo nascimento. Não há na Freguezia, fora da Cidade,

povoaçoens nem lugares como em Portugal; está o referido povo espalhado por
toda ella.

2698

Relação da Freguezia de S. Estevão do Jacuibe, pelo Vigário Antonio

Rodrigues Nogueira.'

(737. (Annexa ao n. 2666).

Esta Freguezia de S. Estevão do Jacoipe que lhe .dá o nome o rio assim
chamado, e hüa antiga Capella que nesta parte houve com a invocação do
mesmo Santo, foi creada de novo no anno de ipi por ordem de sua Mag.® pella
inacesivel distancia em que ficavão estes moradores das suas Antigas Matrizes,
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que erão, a de Nossa Senhora do Rozario do porto da Cachoeira, e a de S. Jozè
das Itapororocas, para se lhe acudir com o prompto remedio do saudavel pacto
espiritual dos Santos Sacramentos dos quaes sem grande dificuldade não podião
ser socorridos asim pella rezão da distancia em que ficavão • de dés legoas de
húa a outra Antiga Freguézia, como pellas continuas inundações do lio Jacoipe
no tempo das trovoadas, que lhes empedia o passo, e tomava a passagem por
não dar váo em semelhante tempo, nem haver canoa que facilite o tranzito;

pois ainda no cazo de haver, pelo groso cabedal, que recebe, he tão rápido na
fervecencia da sua corrente que se fas intransitável,- porém passada esta, a pé
enxuto se lhe pizão as suas arêas na mayor parte do anno,

Tem esta Freguezia de circumferencia vinte legoas com pouca diferença.
Tem de latitude, e dé profundidade 12 ou 14", em algúas partes mais, em

outras menos. Fica posta no Centro, ou no meyo aos dous Rios Páragoasú, e
Jacoipe que a cercão, e dividem. O Jacoipe pella parte de baixo que a divide
da Freguezia de Nossa Senhora do Rozario do porto da Cachoeira e da de S.
José das Itapororocas O Peragoasü pella parte de sima que a devide da Fre-

guezia de S. Pedro da Moridba.
O Jacoipe que lhe dá o nome tem o seo nascimento da remontada distan-

cia do sertão do Morro do Chapeo, que serão mais de sessenta legoas, e faz
barra no rio Peragoasü por entrar nelle, e ser este rio mayor que o Jacoipe.

O rio Peragoasü he de profundo pégo, e tem partes donde podem nadar
embarcações de alto bordo: porém he innavegavel assim pelas muitas e altas
caveiras que tem, corno porque the o presente senão navegou. O dito Pera-

goasü tem seo nascimento em outro rio mais pequeno chamado o Peragoasü-
zinho que hé no Caminho do sertão que vai para as Minas no lugar chamado
da chapada, e na distancia de cincoenta legoas desta Freguezia, cujo Peragoa-
süzinho entra no rio chamado de Una, e este com a grande copia de agoas,

que em si recebe de outros rios, he que faz rico do seo cabedal ao Peragoasü

grande, que isso hé o que quer dizer Assú na lingua da terra.
Este Peragoasü grande desagóa no mar na distancia de 7 legoas, que hé o

rio chamado Cachoeira, em cuja ribeira está situada a villa assim chamada
com a Matriz de Nossa Senhora do Rozario, de donde se desmembrou a mayor

parte desta Freguezia de Santo Estevão do Jacoipe.
Hé navegavel este rio da Villa da Cachoeira para o mar na distancia que

digo de 7 legoas por embarcações de pequena quilha pellos muitos bancos de
area que tem, e por isso hé necessário esperar as marés para poderem passar
os barcos que vão carregados de tabaco para a cidade. Fica distante o rio Ja-
coipe na parte donde comessa esta Freguezia do rio Peragoasü 2 legoas, em
outras partes pelo centro da mesma freguezia he mais longe hum rio do outto,
conforme a proporção dos sitios, que huns ficão mais a sima pella terra dentro,
e outros mais abaixo aproximados ao mesmo rio.

No meyo desta Freguezia tem outro pequeno rio chamado Coromatahy, o

qual somente corre no tempo das inundações, e fora deilas apena conserva
agoa em alguns Poços mais fundos, donde bebem os Gados Vacum, e cavallar

que na sua ribeira se çrião, e só para elles serve a dita agoa por ser muito pe-
, zada, e salóbre. Da mesma sorte hé a do rio Jacoipe com o addito de ser em

mais abundancia nos seos Poços por serem mais altos; e em todo o tempo hé
agoa pestilente e cezonaria asim nas enchentes que toma, como nas vazantes

que lhe cauza o Estio, pois com o calor do sol se fás tão caldoza, e insopor-
tavel que só para os brutos serve.

O rio chamado Coromatahy tem o seo nascimento perto, porque hé nos
limites desta Freguezia, e nos seus mesmos limites acaba thé se meter, e entrar
no rio Peragoasü donde fás barra, e donde perde o nonie. Em nenhüa parte
desta Freguezia tem agoas nativas (quero dizer Fontes) e somente na paragem
chamada o Salgado tem hum olho <le agoa nativa, que hé o lugar donde se tem
determinado levantar a Igreja Matris que Sua Magestade foi servido mandar
fazer nesta Freguezia, e donde não ha Capellas mais do que a de S. Estevão,
de que no principio desta relação fis menção, a qual deixou de todo aruinar o
seo Administrador o Padre Jozê da Costa de Almeida em odio a Creação da

dita Freguezia, e só porque nella senão administracem os Sacramentos na falta
da Igreja Matris, e com effeito asim o conseguio o seo inexorável animo .porque
os Sacramentos, se administrão em húa Caza de palha donde rezido : nem a
Igreja Matriz que Sua Magestade foi servido mandar levantar, se tem levantado

athé o prezente, e menos a Caza que mandou fazer para a rezidencia do Pa-

rocho neste agreste e áspero sertão.
Consta esta Freguezia de i35o almas, das quaes as mil com pouca dife-

rença são de comunhão. Em toda esta gente somente se contão 20 homens bran-

cos; tudo o mais são Mulatos, Mamalucos Mistiços, e escravatura de negros,

que plantão tabaco, e crião alguns gados Vacum e Cavallar.

A. B 3l 27
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Muitos dos proprios donos das Fazendas não residem nellas pela aspereza
do Pais, que fóra de crear algum gado, e de plantar o Tabaco, hé esta terra em

que verdadeiramente, e em todo o sentido se perde o beneficio, pois nem ad-
mite a planta da Mandioca para farinha, nem outra algúa que produza em
tempo genero algum de frutto mimozo para o passadio da vida hnmana. Apenas

prodús algum milho, e algum feijão, que hé sustento provincial destes Paizanos;
isto hé quando os Invernos são favoraveis, no Inverno se planta, e no Inverno se
colhe, porque como a produção destas duas drogas hé prefixa, e mathematica no
termo de mezes, chovendo dentro da computação delles se fás a colheita,
e fóra deste tempo, não ha outra algüa planta que exista em semelhante

porção de terra, nem que possa rezistir' á intemperança do Clima excéto a planta
do Tabaco, cuja folha, e cuja erva parece que he aquella de que fallou São Gre-

gorio Nazianzéno que a fabuloza geritilidade creou na sua idea, que contra o ferro

peleja, florece estando cortada, e vive depois de- morta: Est autem in fabulis
planta, quce excisa floret, adversusferrum certat, morte vivit. Asim tenho obser-
vado na natureza desta planta do Tabaco; pois contra o rigor mais vehemente
da Parca universal de todas as plantas ; que he o rayo solar, que neste continente
fere activamente, só a planta do Tabaco lhe reziste pelejando.contra tão intenso
calor, e quanto mais se corta e desépa, tanto mais crece e reverdece : e depois
de cortada, e morta então hé que vive pelo beneficio de murchar ao sol para se
trocer, e curar, e por isso com verdade se pode dizer que vive depois de morta.

Aqui tão bem morre a sementeira Divina nesta inculta Seara, donde não

prodús o gram do Evangelho, porque cahe sobre pedras que não tem humidade,

quaes são estes inermes Paizanos, e estes bizonhos colonos, que suposto sejão
nascidos alguns delles, e outros creados no grêmio da fé, vivem comtudo tão
disonantes dos bons custumes, e da suave armonia dos Santos Dogmas da
mesma fé Católica, que a mayor parte delles pellas suas adustas figuras mais

parecem feras que homens. Nelles o habito de viverem desalmados os fás pa-
recer sem Alma, pouca religião, nenhüa política civil, porém muita humildade

pella pobreza em que vivem ; e a falta de não verem trilhado o Caminho do
Ceo com os officios do Culto Divino, que lhes infunda respeito, temor, e atten-

ção, por não haver Caza dedicada a Deos para os ministérios da sua'adoração,
os confirma, e estabelece na relaxação dos vicios, na depravaçáo dos .custumes,
e na frouxidão do espirito, cuja contagioza epedemia no estado da natureza
cahida vai transcendendo por natureza de Pays a Filhos para se connaturalizarem
em hum profundo esquecimento da vida eterna, da qual só se lembrão (se hé

que o fazem) nas confusas vozes dos trovões.
Aqui não há povoação, nem rebanho junto porque tudo são ovelhas des-

garradas pellas distancias em que morão huns dos outros, o que tudo fás não

haver Igreja Matriz donde se possão juntar ao menos nas festas principaes do

anno, e pelo santo tempo da Quaresma para ouvirem a palavra de Deos.
Hé precizo ao Parocho andar viajando continuamente levando cofnsigo

viatico não só para sustentar a vida própria, mas tão bem a vida dalma destas
Almas compassos tão ásperos, e trabalnozos, como se pode colegir da expen-
dida cituação deste Pais, e da sua intemperança..»

¦ 2699

Noticia sobre a Freguezia de S. Bartholomeu da Villa de Maragogipe,

Reconcavo da Bahia.

Não está assignada nem datada. (Annexo ao n. 2662).

Na altura de treze grãos, e poucos minufos, no merediano, e longitude

(segundo Guilherme Danet) de trezentos e quarenta e dous gráos contados
da Ilha de Ferro, a mais mais occidental das Canarias, na distancia de onze
legoas, e a pouco mais de quarta ao noroeste da Bahya, capital dos Estados do

Brazil, tres legoas para o Sul quarta a Sueste da villa da Cachoeira, nas prayas
do Ryo Paraguassu a tres legoas da sua barra, em huma de varias penínsulas está
fundada a Freguezia de S. Bartholomeu da Villa de Maragogippe, que na lingoa

dos naturais vale tanto—como—Agoaou Ryo de Mosquitos pelos mesmos de

que hé infestada quando lhe faltão viraçoens nos lançamentos das marés. Está

dentro ahinda do- segundo clima da parte Austral, e o seo mayor dia he de doze

horas, e cincoenta minutos.
Desmembrou-se da freguezia da Ajuda da villa de Jaguarippe que lhe fica

sette legoas paaa o Sul, pelos annos de 1680. Foy creada villa em 22 de Fevereiro
de 1724, pelo Ouvidor Geral da Camara Pedro Gonçalves Cordeyro Pereira com

Portaria do Ill.m" Ex.mo Conde de Sabugosa Vasco Fernandes Cezar de Menezes
Alferes Mor do Reyno e Vice Rey do Estado, em virtude da ordem de S. Mages-

tade de 17 de Dezembro de 169?.
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Hé a cabeça da Capitania do Paraguassu, dada a Gonçallo da Costa, Arma-
dor-Mór, pelos serviços de seo Avô Duarte da Costa, Armador-Mór, e segundo

governador da Bahya, capital já do Estado, e confirmada por S. Magestade em
12 de Outubro de 1730 a Dom José da Costa, Arineiro Mor que tomou posse em
24 de Novembro de 1731 e por carta do Conselho Ultramarino de 12 de Julho de
1732, e Provisão de-17 do mesmo mez do anno de 1733, passou ditta Capitania á
Jurisdicção Real em que se conserva athé o prezente.

Compoem-se de sette legoas (ou de mais) de comprido Leste oeste, da Ponta
da Barra do Ryo Paraguassu athe a Serra e Ryo Copioba; e de quatro legoas de
largo contadas da embocadura do Ryo Surúnga no Paraguassu athe a linha que
da parte do Sul divide acima das Capanemas esta villa de Jaguarippe. Parte pelo
Sul na Ponta da Barra com a Freguezia da Madre de Deos da Pirajuhia, e tres
legoas acima com a da Senhora da Ajuda de Jaguarippe : pelo Poente com a de
S. Phillippe, que se desmembrou: e pelo norte com a da Senhora do Desterro
do Outeyro Redondo, Santiago do Iguappe e S. Domingos da Saubára.

A península desta villa, e Freguezia, que a menos de trinta annos se com-
munica com a terra firme por hum isthmo de cem braças, em que se fundou a
a rua nova, he banhada toda das agoas do Paraguassu que misturado com as sal-

gadas lhe franquea vários portos o de canoas, lanchas, e barcos na preamar, para
a communicação e comercio com a Bahya, e mais povoações do seo Reconcavo:
os dous mais celebrados são, o do Cajá para o nacente na barra do Ryo Quelembe
e outro chamado o Grande com fermozo caes de alvenaria sobre o mesmo Ryo

que da parte do norte vay lavando a villa athé o isthmo, no qual soffre hua

ponte de arcos de alvenaria e onde ha menos de trinta annos recebia as lanchas,
e barcos, que o decurso das areas detem agora a mais de cem braças de dis-
tancia.

No mais elevado da Península se vê hua muy dilatada Praça para os festejos,

que costumão, de cavallo e teatros de comédias; a que os moradores são incli-
nados. Nella estão as cazas da Gamara, edifício nobre que os mesmos fizerão, e
se lhe lançou a primeira pedra no primeiro de Março de 1727, com bastantes
repartimentos para os presos de ambos os sexos, cazas de'audiências, e vereações,
e decentes agasalhos para os Ouvidores da Camara que entrão na villa em cor-
reyçáo, ou governadores Vice Reys que chegão de vizita. O mais corpo da villa
hé em tudo irregular-, segundo os vários caprichos dos particulares; e por isso

çom grandes quintaes, vistas e virações livres.
Não tem fonte aígua, servem-se de vários comuns, e particulares do Ryo

Quelembe, Brandão, Pedrinhas, e outros mais distantes, já por terra, já por mar.
Na Ilha, isthmo e suburbios se contão 3^.6 fogos e 1286 almas de communhão.

A meya legoa da Ponta da Barra, esta a capella da Senhora das Necessidades
de boa arquitectura de alvenaria, cunhais, e arcos de cantaria, grande e bem
alfayada de prata e ornamentos, hé seo administrador Francisco Mendes Ribeiro,
com fazenda de Gaeloz, Lenhas, Quoquilho e Piassaba: tem 20 fogos e 96 pessoas
de communhão vivem de pesca, piassabas e coquilho. Ahy desagoa o Ryo Batta-
tan, que nasce huma legoa distante para o sul na Pirajuhia no seo porto admitte
lanchas, e barcos, e por mais dous tiros de mosquete canoas grandes. A mais
meya legoa está Capella da Senhora da Victòria, grande de alvenaria, cunhais e
arcos de cantaria: hé administradora D. Antonia de Menezes, viuva do coronel
Bernardino Cavalcante de Albuquerque, com fazenda de gados, madeyras,
leuhas, piassabas, e olaria, tem 25 fogos é i3o almas de communhão; vivem de

pesca e piassabas, aqui entre o Ryo Camussigippe com porto para lanchas, bar-
cos e por mais braças canoas.

Seguerse a mais hu quarto de legoa o Ryo Itaporandé com bons portos
para lanchas e barcos, em toda a maré, na raiz do Pão de açúcar, outeyro ceie-
tirado pela sua muita elevaçam, e figura conica, e piramidal, com que parece
ameaçar ao Paraguassu, e capella de S. Sêbastião contígua grande, de alvenaria,
e bem paramentada, hé seo administrador Manoel João Pires clérigo in Mino-
ribus, com fazenda de gados, madeyras, lenhas, coquilhos, piassabas, tem 10
fogos com 43 almas de comunhão que vivem da pesca, esteyras, tapetiz e pias-
sabas.

Hum quarto de legoa pelo ryo acima se encontra a fortaleza de S. Cruz com
sette peças de ferro de seis a oito livras de baila, de que he capitão Christovão
Soares, e defronte, aberto na viva pedra o forte da Conceyçam, obra dos Olan-
dezes, com duas peças de ferro de calibre de oito, hé seo capitão, Antonio da
Costa de Faria. •

Na distancia: de hú tiro de peça eminente ao rio está a Capella da Senhora da
Conceição do Engenho novo, grande de alvaneria, com bons paramentos, e reta-
bulo dourado, a Imagem de muita devoção, e tem jubileo no dia de sua festa,
concedido pello Ex.™° Rev."° Arcebispo actual a seo administrador D. Antonio
Manuel Sarmento Carrero, Professo na Ordem de Christo com o foro de fidalgo
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de S. Magestade, Alcaide-Mór da Vidigueyra, Ouvidor Geral que foy desta
comarca, da principal nobreza da villa de Vinhais, tem fazenda de gados, e
lavouras de mandioca, e tabaco, madeyras, lenhas, piassabas, coquilhos, dendes,
e lambique de agoa ardente, tem caes de toda maré em hú ryo que depois de
fertilizar aquella fazenda, faz na confluência hú grande, e estimavel viveyro de

peixes em que entra a maré; tem 18 fogos e 8o pessoas de comunhão, que vivem
da pesca, piassabas, e esteyras.

Sobinao mais hum terço de legoa pelo ryo Paraguassu faz a terra da parte
do Sul a Ponta chamada do Ferreyro; e pouco antes de chegar a ella se acha na
viva rocha hua fonte, chamada Bicca, de agoa excellente e tam perenne no ve-
rão, como no inverno delia se prove a villa que lhe fica por mar ao poente a
distancia de hua legoa. Entre esta fonte e aquella Ponta, e bem no meyo do Pa-
raguassu está a Ilha dos Francezes, chamada assim desde o tempo, em que
Christovão Jaques, fidajgo da Casa dei Rey D. João o 3o, e primeiro explorador
da Bahia, entrando neste ryo, achou nella dous navios daquella nação, fazendo
resgate com os naturais e respondendo soberbos a satisfação, que lhes pedio,
daquella ouzadia nos descobrimentos dei Rey de Portugal, .os metter ambos no
fundo. Athe esta distancia da sua barra, que são mais de duas legoas, conserva
o Paraguassu para navios de alto bordo.

Aqui se alarga elle, fazendo para o norte hua enseada de mais de duas le-

goâs pelos valles do Iguappe, freguezia de Santiago, e outra semelhante para o
sul pelas vargens da Capanema. Correndo a costa da Ponta do Ferreyro a tiro
de peça entra o rio Tororó, que admitte canoas para extracção de agoa e lenhas,
de que a villa se serve. Em igual distancia correndo a mesma costa para o sul,
se acha o ryo Grande somente no nome, e facilita suas agoas para o uso da
villa.

Na extremidade das Capanemas, e fim desta enseada, está a capella de N.
Senhora das Necessidades, pequena, nova e bem paramentada, junto do rio
Guahy, que tem porto de toda maré. Hé seo administrador, Rodrigo da Costa
de Almeydá, Provedor da Alfandega da Bahya. Tem fazenda de canoas, e ma-
deyras. Tem 22 fogos com 84 almas de comunhão, que vivem de suas roças,

piassabas, esteyras e tapetiz.
No meyo da enseada e Capanema pequena, está a capella de S. Antonio,

grande de alvaneria com retábulo novo, moderno, e bem paramentada do ne-
cessario, Ke seo administrador Pedro Paez Machado de Aragão, capitão inór da
villa, e senhor do único Engenho de açúcar, que no mesmo sitio se acha nesta
freguezia, tem 65 vezinhos e 3oo almas de comunhão, vivem de roças comercio
de farinhas, e outras agencias. Aqui dezagoa o Ryo Cachoeira, que já traz com-
sigo o Surunga, o Bacalhao, recebidos no descenso que faz das roças da fregue-
zia situadas ao poente. Das mesmas desce a chamada Ribeyra entre a Capa-
nema, e villa a quem serve para beber e lavar.

Ao norte da villa, q distancia de quarto de legoa, está a capella da Senhora
da Saúde, de alvaneria, de que he administrador Antonio da Silva Rodrigues,
na sua visinhança se achão 36 fogos e pessoas de comunhão 160. Segue-se a hu

quarto de legoa para o norte o Ryo Itapecerica com porto para lanchas e bar-
cos, tem 28 fogos e 120 pessoas de comunhão, que vivem de pesca, e alguas
roças de legumes.

A legoa e meya de distancia da villa para o nordeste no lugar do Magé
está a capella da Senhora do Livramento, de que he administrador o Padre
Miguel de Souza Barboza; ahy entra também o Ryo Magè com portos. Hum

quarto de legoa acima está a capella da Senhora do Rozario, grande, é bem

paramentada, he seo administrador o Padre Ignacio da Costa PeyXoto. Acham-se
em ambos sitios 75 fogos e 325 pessoas mayores, vivem de pesca, e plantas de

legumes. A mais hum quarto de legoa entra no Paraguassu o Ryo Sumunga

que por hum grande tiro de peça recebe lanchas e barcos, e divide pelo norte
esta da freguezia da Senhora do Desterro do Outeyro Redondo.

A hua legoa de distancia da villa para o poente quarta a nordeste está na

entrada do Caminhaoá a capelia de S. Antonio da' Aldea, que o fora dos

naturais, he de alveneria, grande e bem paramentada, e com muita prata. A

Imagem hé de vulto antiga e pequena, milagrosa e de muita romagem ; está

no altar mór em retabolo dourado, no mesmo sitio em que sobre hua arvore,
em que appareceo e a que se restituhia todas as vezes que a mudavam, o seo
administrador he Boaventura Pereyra Lassos. Tem aquella estrada 45 fog.-s e

223 almas de comunhão que trabalháo roças para legumes.
Ao poente da villa, e distancia de duas legoas na estrada de S. Miguel está

a capella de S. Antonio de alveneria, e Taypa de mão da qual he administrador
Manoel Alvarez de Souza, tem 28 fogos e 110 pessoas de comunhão, que vivem

de suas roças e legumes. Seguida mais hua legoa para o poente atravessa do

norte desta freguezia em que nasce para o sul, onde acaba no de Jaguarippe, o
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Ryo Copioba pelas fraldas da Serra do mesmo nome, onde ambos pelo poente
servem de diviza desta freguezia com a de S. Phillippe das Cabeceyras.

N'este sitio, o mais áspero da mesma serra, succedeo a batalha que Mem
de.Sá, Irmão de Francisco de Sá e Miranda ('o Seneca portu-guez) Terceyro eoVer-
nador da Bahya, deo pelos annos de i56o aos Índios de mais de duzentas aldeias
do Paiaguassu, por dezafrontar seos aliados, de quem aquellas havião matado,
e comido trez homens, que fiados em suas alianças, estavão pezeando sem mas
engano, e foi a rezulta tão gloriosa, que ao terceyro dia da sua restituhição a
Bahya recebeo embayxada daquellas e mais aldeas pela qual se lhes submettião
ás leis, que antes publicara ; e continuando confederados, se ajudarão e servirão
reciprocamente nos mais annos do seo governo. Nas mais roças do termo se
contão 64 fogos, e 263 almas de comunhão.

A Matriz desta freguezia e villa de S. Bartholomeu de Marugugippe, feyta

pelos moradores, com ajuda de custo de S. Magestade, que concorreo com
settenta mil cruzados, na Praça, e angulo do poente, he reputada pela mayor
das Parochiaes do Arcebispado. Debaixo, de hum só telhado se cobrem seos

porticos, capellas, conseitorios, sacris.tias e mais. officinas, que circumdão o
Corpo principal da igreja, toda de estructura magnífica. A sua entrada prin-
cipal he para o poente de trez portas na fachada entre duas grandes e elevadas
torres dos sinos, para o norte e sul lhe ficão as travessas debayxo de porticos,
sobre arcos de alvenaria, que sustentão os conseitorios, são humas e outras de

preciosas madeyras curiosamente lavradas, a fachada todos os vários por-
tais, arcos das capellas, e presbyterio he tudo de fina cantaria e da ordem Tos-
cana.

Do corpo da igreja se divide o Cruzeiro com 
grades 

altas de jacarandá,
torneadas, e as quartellas de folhagem. A capella mor he toda coberta de ma-
madeyra apayne lada, e distincta com grandes florões, e magnífico retabolo do
mesmo, e ordem composta. Nelle se venera de vulto, grande; e estofada de ouro,
a Imagem do Orago, e Apostolo S. Bartholomeu, a quem alumea uma grande
e antiga alampaaa de prata. A sua Irmandade se administra, e serve pelos
officiais da Gamara, que por provimento dos ouvidores da Comarca da Bahya
lhe fazem a festa no seo dia. Tem hum vinculo, que administra o capitão José
da Silveira de Gusmão, cuja familia tem sepultura dentro do arco, e toda a

península lhe é foreira. .
E outrosim a Imagem de S. Gonçallo, de vulto, grande, e estofada também

de ouro, com sua Irmandade rica, que no seo dia lhe faz a sua festa. Dá a
mesma capella mór comunicação para a sacristia do povo e fabrica, que he

grande, e formoza, com duas janellas para o sul, e porta para os pórticos, e

púlpito da parte da Epístola : e também secomuniqua com a sacristia da Irman-
dade <Io Sacramento que para o norte tem janellas, portas, e officinas em tudo
iguaes da outra.

A capella do Santo Christo, cuja Imagem grande de vulto, e muy devota,
se venera no seu grande retabolo de talha aa ordem composta, he separada do
Cruzeiro, e fechada com altas, e formozas grades de madeyratorneada, com o
remate de lavores de relevo 

pintados, 
e dourados. Nella está collocado o San-

tissimo Sacramento, servido de huma grande, e devota Irmandade, com muitos,
e ricos paramentos, e alfayas de prata iguais na perfeyção, e na grandeza. Faz
a Irmandade a sua festa na primeyra Dominga de outubro, e toda a despeza da

Quaresma, e semana em que se costumão solemnisar os officios Divinos, com

perfeição : concorre o Juiz, alem da funeção, que faz, do Lavapez com trezentos,
e oito mil'reis: tem imagens de vulto grandes para todas as funeções.

Ha nesta Irmandade hum legado, para arder de continuo na capella huma

grande alampada1 obrada primorosamente, que o deyxou com rendas certo de-
voto. O Padre Pedro de Arahujo Patto lhe deyxou as que bastão para sempre
arderem na mesma capella duas Tochas de cera branca. Tem a mesma Irman-
dade em huma cruz de pFata, de quasi tres palmos de alto, lavrada com grande,
e curioso primor, e ornada de pedras de muita estimação, huma relíquia do
Santo Lenho que em attenção a. Pedro de Arahujo e Souza Juiz que foi da Ir-
mandade deu, e poz no relicario da cruz do Reverendo Prior de Santa Thereza
no anno de 1724.

Defronte na Capella colateral da Epístola, em retabolo novo de talha de
madeyra do moderno, se venera de vulto, estofada de ouro ; a Imagem da Se-
nhora dos Mysterios, grande, formoza, e de muita devoção.

Tem Irmandade muy numerosa, erigida por authoridade Apostólica com
sujeyção ao Prelado de S. Domingos da corte de Lisboa. Entre esta capella, e a
mayor está na face o altar do Archanjo S. Miguel, com grande, e formozo reta--
bolo de Talha da ordem composta, pintado, e dourado, em que se venera a sua
Imagem de vulto muy formoza alumeada de hua antiga alampada de prata. Tem
Irmandade das Almas, que lhe faz hum anniversario, e outros suffragios.
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Na sua correspondência em tudo uniforme lhe fica da parte do Evangelho
o altar da Senhora da Conceyção, Imagem do vulto, grande, estofada de ouro,
formosa, e muy devota: Tem sua Irmandade, que a serve com missa de verso
nos sabbados, e lhe faz a festa no seo dia, e tem bons paramentos, e alfayas de

piata ricas e perfeitas, e alampada antiga do mesmo.
Do Cruzeyro para baixo sahem do corpo das paredes dous muy vistosos

púlpitos de talha de madeyra de branco, e ouro, sobre base de cantaria douradas.
Acima das portas travessas estão á face dous altares da Senhora do Amparo
hu, e outro da Senhora da Piedade, e S. Antonio, com retabolos grandes de talha
dourada, são as Imagens de vulto, estofadas, e muy devotas, servidas das suas
respectivas Irmandades que lhes fazem suas festas.

Por baixo das portas travessas outros dous altares de retabolos modernos,
e dourados, hu de São Benedito, e Santa Ritta, e outro da Sagrada Familia,

ambos com Imagens de vulto grandes, estofadas de ouro, e servidas cada hama
de suas Irmandades que as festejam. Da parte do Evangelho, e no vão da torre,
se acha fechada com 

'grades 
altas de jacarandá, em tudo conforme ás do Cru-

zeiro, pia baptismal de huma grande, e bem lavrada taça de cantaria sobre hua
muy polida col,umna de mogno.

Entre ambas, as torres grande e côro largo, espaçoso, e recebe quatro gran-
des janellas que, alem, das cinco portas enchem de luz a toda a igreja: para ella
tem grades de jacgrandá, em tudo semelhantes ás das cinco tribunas, que a
mema tem por banda e rodam no mesmo nivel do côro com os consistorios: nelles

podem os Ei."" e Rev.™" Prelados accomodar decentemente, toda a sua familia,

querendo nas suas visitas hospedar-se nellas, e logar das melhores vistas, e vira-

çoens mais livres de toda villa. Para a fabrica desta igreja dá S. Magestade a
congrua de seismilreis que lhe consignou antes de ser villa.

O seu parocho é vigário perpetuo, nomeado pelo Ei." Rev.™0 Arcebispo

em concurso, e confirmado por provisão de S. Magestade como administrador, e

grão-mestre da Ordem de Christo, e como tal lhe paga de congrua annual com
ajuda de custo para o cavallo, e canoa, que não escuza para aprompta adm-inis-

tração dos Sacramentos 93.000 reis pagos na Casa dos Contos e com o Pé de Altar
rende hoje ao vigário 400 cruzados e delles dá ao segundo coadjuctor a quantia
em que ambos convém, e 40:000 reis ao primeyro a quem S. Magestade manda
taçibem pagar 

25 cruzados, e ao sachristão que todos servem por provizoens
annuaes aos Ex.™°' Rev.™0" Ordinários.

Sam 987 fogos os de que se compoem esta freguezia de S. Bartholomeu de

Maragugippe moradores na villa e dirferentes sitios do seu Districto e Termo,

em que se achão 45oo almas de comunhão. Não ha nesta freguezia, comercio,

trafico, ou officio, que prezentemente mantenha a seos moradores com decencia,

mais, que quatro cortumes de sola vermelha, duas fazendas de cannas, sinco Iam-

biques, hum Engenho de açúcar, duas olarias, e todos os mais officios se acham

em continuada inacção. Todos tinhão exercício e florece.u esta freguezia emquanto

no Termo, e terras contíguas, e adjacentes se conservarão para lavrar suas man-

diocas, as matas virgens; porque estas em pé (impedem?) o impulso dos ventos,

que as destroem, movendo e quebrando-lhes as raízes; -e 
queimadas eram suas cin-

zas o melhor condimento da suas lavouras. Se porem hoje ficaram inúteis para
mandiocas, seus únicos effeytos athe agora, não são para outros infecundas;

são aptas, e proporcionadas com distribuições accomoda (sic) segundo a qualidade
e situação differentes, para os mais generos do paiz, a que os lavradores quizerem
applicar-se."Para 

seo governo militar tem doze companhias da villa, e termo, governadas
com seos officiaes subalternos por hu capitão mór da eleyção da Camara, e con-
íirmação de S. Magestade, que he ao prezente Pedro Paez Machado de Aragão,

senhor do Engeiiho de S. Antonio de Capanema, e -da 
principal nobreza deste

Reconcavo. Tem Alcayde mór data de S. Magestade a Manoel Nunes Vianna

quetomou posse em 3o de Dezembro de 1728, succedeo-lhe immediatamente o

Dr. Joseph Pires de Carvalho Cavalcante e Albuquerque professo na Ordem
de Christo, secretario que foy deste Estado em propriedade, e da principal no-

breza da Bahya, tomou posse em 22 de Dezembro de 1753, Passa provimen-
tos ao Alcayde Carcereyro e seo Escrivão, Meyrinho do Campo e seo Escri -

vão.
Assistem ao Governo Civil dous Juizes Ordinários, tres Vereadores e hum

Procurador" da Camara, hu Juiz dos Ortãos triennal, tudo por pelouros, Escrivão

da Camara, Orfaons, Almotacaria, dois Tabeliaens, Inquiridor, Contador, Dis-

tribuidor, Porteyro, dous Avaliadores, Meyrinho, e Escrivão do Nagé, tudo da

nomeação da Camara, e providos hoje por S. Magestade, mediante certo gratuito
donativo.

Tem vigário da vara que ao prezente he o mesmo Parochial, com esta júris-
dicção limittada em algumas matérias eccleziasticas, e ordinaria somente nos
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reziduos com Escrivão, Promotor, e Meyrinho. que huns e outros servem por
provizõens annuais dos Ex.™' Rev.""" Ordinários.

2700

Planta da Freguezia de S. Bârtholomeu da Vijla de Maragugippe, no Re-

çoncavo da Bahia.

o,mi65Xo,m265. (Anmxo ao n. 2joo).

Encontra-se na «Collecção especial detmappas e plantas» sob o

.n.2ig. Álbum XV. 2701

Relação da Freguezia de Nossa Senhora da Encarnação de Passé e dos

sitios ou logares, rios, seus nomes e distancias e juntamente das pes-
soas que n'ella e nas capellas suas tiliaes ao presente se compre-

hendem, pelo Vigário Antonio da Gosta Pereira.

1757. (Annexa ao n. 2666).

Esta freguezia de Nossa Senhora da Encarnação do Passé, que está situada
a beira mar pela parte do poente correndo do sul para o norte se divide com a
de Nossa Senhora do Soccorro por hü braço de mar que entra pela terra dentro
distancia de hüa legoa, e termina no Engenho de S. Paulo, que he de André
de Britto de Castro, e d'ahi caminhando pelo mesmo rumo terra firme se vai
devidindo com a mesma freguezia do Soccorro, e em parte pequena com a de
Nossa Senhora do Monte distancia de duas legoas até topetar como rio chamado
de Joanne o qual tendo a sua origem no Engenho dos Gurugaya, que era de
Bra% Vieira pertencente a Freguezia de Nossa Senhora do Monte, e correndo do

poente para o nascente em forma circular vai desembocar ao mar; e assim por
este rio pela parte do norfe se divide esta freguezia de Passé com a de S. Se-
bastião, que delia foi já criada em tempo ao Sereníssimo e Fidelissimo Rei
Nosso o Senhor D. Joam quinto de Saudosa memória, e pela do nascente em

pequena parte com a de Santo Àmaro da Ipitanga; e pela do sul correndo do
Poente para o nascente distancia de duas legoas e meia, pouco mais ou menos,
athé topetar com o mesmo rio de Joanne se divide com a Freguezia da Nossa
Senhora da Piedade de Mathoim.

O que supposto — Os sitios, ou lugares, que se achão dentro dos limies desta
Freguezia de Passé são os seguintes—Primeiramente o sitio da Matriz, que no
terripleno occupar.á hú quarto de legoa em quadra; adiante logo correndo do sul

para o norte, pela parte do poente na distancia de meia legoa está o sitio da
Pitinga — onde se acha hü engenho do Capitão Mathias Vieira de Lima e Menezes,
e hua Capella da invocação de todos os Santos: segue-se em distancia de meia
legoa o de S. Paulo chamado assim por pertencer ao engenho de André de Brito,
em que se acha húa Capella do bem aventurado Apostqlo S. Paulo, porem
taiíto a Capella como o engenho pertence á Matriz do Soccorro. Adiante mais
distancia de meia legoa está o lugar da Pitanga, em que tem o seu engenho os
Reverendos Padres da Companhia de Jezus, e húa Capella da Senhora das—Can-
dêas—Distante deste hua legoa segue-se o das Pindobas, em que tem hu engenho
Simão de Aflonseca Pitta com hua Capella do glorioso Santo Antonio, e he o
ultimo lugar, que por este rumo se comprehende nos limites desta Freguezia.

E deste lugar, correndo do poente para o nascente distancia de duas milhas,
está o engenho do Cobé que foi de Antonio Alves Fiúza situado já á beira do
rio de Joanne, e correndo pelo mesmo rumo, e margem do rio distancia de meia
légoa está o sitio do Carauassú, onde tem hu engenho feito de novo o capitão
acima dito — Mathias Vieira de Lima e Menezes com hua capella do glorioso
Patriarcha S. Francisco. Segue-se na distancia de legoa e meia o sitio do Lama-
ram; adiante mais distancia 3 e meia legoas o do Camassari, que he o ultimo
com que se termina a freguezia por este rumo.

Pela parte do sul correndo do occaso para o oriente, por onde se divide com
a de Mathoim esta Matriz distante delia meia legoa está o sitio ou logar do
—Engenho novo — onde tem seu engenho Clemente Luiz Moreira, e hua capella
de Nossa Senhora da Conceição, diante mais 5oo braças está o sitio do Engenho
de agoa, onde tem hu engenho de agoa o coronel Domingo da Costa de Almeida
Provedor da Alfandcga, com hua capella da invocação de Jezus Maria José
—adiante mais na distancia de hua milha o sitio de Jacaracanga—onde está outro
engenho do mesmo coronel com hua capella do glorioso Santo Antonio; edis-
tancia deste meia legoa o sitio do —Corraybassu— onde está hum engenho de
agoa que foi do Coronel vLuis da Rocha Pitta e de prezente dominado por seu
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irmão e testamenteiro Simão de Affonseca Pitta, e hua capella de Nossa Senhora
da Conceiçam — Adiante mais distancia de meia legoa ou duas milhas está o
logar chamado—Tombadouro — 

que é o ultimo, com que por este rumo se ter-
mina esta Matriz de Passé.

E principiando delia outra vez correndo do Sueste para nornordeste dis-
tancia de meia legoa está hu logar intitulado —campQ do Diogo Nettb— dis-
tante mais meia legoa o do Mamão — em que se acha hua capella do glorioso
Santo Antonio, e hu engenho que já não faz assucar pertencente tildo a D.
Anna Subtil de Figueiró viuva de Sebastião Subtil de Sirqueira, adiante mais
distancia de meia leçoa o logar chamado — Madeiras dei Rey intitulado assim

f>or ser. em algu tempo imposto das madeiras que se tiravam para as náos de
S. Magestade; por este lugar passa hum rio cnamado— Bunhussú— o qual
tem sua nascença no tanque do engenho da Pittanga acima já declarado, e cor-
rendo do poente para o nascente distancia de tres legoas pouco mais ou menos
se vai introduzir em o mesmo rio de Joanne—este rio em tempo de verão se

passa a váo e de inverno por riba de hua ponte que tem, mal beneficiada, e

quando ha cheias impede a passagem, e he necessário canoa, ou jangada para
se passar alem. Deste rio até topetar com o de Joanne correndo este mesmo
rumo haverá distancia de legoa e meia e dentro desta senão acha mais que
hum sitio chamado—Cedro—que dista do Bunhussú meia legoa.

E tprnando outra vez a Matriz correndo do sudueste para o nordeste
distancia de duas milhas está o sitio chamado — Olaria— adiante deste outro
tanto o da — Petecaba — adiante mai.- distancia hua legoa o sitio chamado
Bunhussú de Ignacio Alvares — adiante mais meia legoa segue-se o sitio do
Canassari — e he o ultimo, com que por este rumo se termina a Freguezia.

Acha-se também distante da Matriz para a parte do sul^ 5oo braças hua
ilhota cercada de mar chamada — Topete — que consta de 3 fogos; carece-se de
canoa para se ir a ella.

Estes são os sitios, ou lugares de que consta esta Freguezia de Passé, e em
todos elles se acham de presente 3o3 fogos, pessoas maiores — 224:5, menores
— 135, de communhão—2346, cuja maior parte sam os escravos dos Lavradores
de assucar.

Foi esta Freguezia em algu tempo, e antes da divisão hua das melhores,

que havia no reconcavo; no tempo presente se acha muito atenuada por vive-
rem os lavradores de assucar, maior e principal trafego desta terra quasi todos
empenhados e ai rastados pela carestia dos escravos, e mortandade d'elles, se he

que não he por peccados, de sorte, que não chegam os lucros, para as despezas.

2702

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora do O' de Paripe, pelo Vigário

Domingos Gonçalves da Silva.

1737. (Arinexo ao n. 2668.)

¦ «Esta freguezia de Nossa Senhora do O' de Paripe pella costa de mar se
divide da parte do Sul da Freguezia de Sam Bartholomeu de Pirajá por um
riacho chamado do Peripetumba e dahy vay fazendo a mesma divisão da dita

' 
Freguezia e vay accabar no riacho* chamado 1 pitanga e dahi se divide da Fre-

guezia de Sto. Amaro da Ipitanga thé o principio do ditto riacho donde chamão
Ipitanguinha; e dahy buscando o poente se divide da Freguezia de Sam Miguel

de Cotegipe thé o mar da parte de dentro do rio de Mathoim pella enseada do
rio de Sam Gonçalo na fazenda chamada da Vara, ficando lhe sempre a Fre-

gnezia de Cotegipe da parte do Norte. Pella parte do Poente se divide da Fre-

guezia de Nossa Senhora da Piedade de Mathoim por hum estreito de mar sal-

gado navegavel e por hua ponta de terra chamada ponta da area, e outra cha-
mada Toquetoque. Tem ae comprimento esta Freguezia desde o riacho da
Ipitanga por donde se divide da Freguezia de Sto. Amaro da. Ipitanga de Leste

ao Oeste the a ponta da area e Toquetoque por donde se divide da Freguezia
de Mathoim trez Legoas. Tem de largura pella parte do mar Legoa e meia em
linha recta do Sul a Norte. E pella parte da estrada do sertão, e riacho da

Ipitanga tem duas legoas de Sul a Norte. Os riachos que tem são estes, Peri-

petumba, Inema, Paruaçú, Itapaçarica, Macaguo, Coruripe, Carrapato, Rio das

pedras, Ipitanga, Agoa de Santos, todos estes são rios pequenos, que se passão
a váo. Não tem povoação de moradores juntos, por viverem apartados huns dos

outros e distante?. Os nomes dos lugares são estes, Peripitumba, Pedra

das Almas, Paripe, Sofoca, Sto. Thomé, Inema, Toqueoque, Bocca do Rio,

Gororó, Moribeca, S.t* Cruz, Outeyro, Aratu, Vara, Macaguo, Campos, Sto.
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Antonio do rio das pedras, Carrapato, Ipitanguinha, Ipitaflga,-estes nomes são
dos lugares mais pnnçipaes.

Consta também esta Freguezia de 656 pessoas de comunhão. Toda esta
Freguezia se pode em hum dia correr toda. Esta he a relação que posso dar.»

27°3

Noticia sobre a Freguezia de S. Miguel de Cotigippe, distante 6 legoas da

cidade da Bahia, dentro do termo da dita cidade. Pelo Vigário

Manoel Cardoso dos Santos.

(Annexa ao n. 2666.)

«Certifico que esta Freguezia (S. Miguel de Cotigippe) tem duas legoas de
longitude; e a mesma distancia tem de latitude, e se pode entender circular. Para
a povoação desta Freguezia entrão cinco estreytos rios de mar, a saber, o primeiro
para o porto desta Matriz, o rio chamado o porto da Capella de N. Senhora de
Guadeluppe do Engenho de Cotigippe, o rio ao porto do Salgado, o rio porto do
Bispo, o rio porto do Engenho invocação Senhor do Bomfim. Todos estes nave-

gáo os moradores das suas margens em canoas para virem a esta Matriz e para
se lhes assistir com os Sacramentos. Tem esta Freguezia quatro Capellas filiaes,
a saber, N. S. de Guadeluppe, S. Gonçalo, S. Bernardo, N. S. da Guia. Conthem
onze mayores Destrictos, o primeyro o desta Matriz, o do Engenho do rio de
Cotigippp, o da Cachoeyra, de S." Luzia, o de S. Gonçalo, o de S. Bernardo, o
do Salgado, o de Itamboatá, o da Camboa, o da Moritiba, o da Estrada caminho
da Cidade. Outros menores Destrictos ha nominados com os nomes dos seus

possuidores.
Conthem esta Freguezia i356 almas a saber: Homens brancos 43. Mulheres

brancas 58. Pardos forros 26. Pardas forras 42. Pretos e pretas forras 78. Os mais
são escravos. De todo este numero acima de almas, são de còmmunhão 1143.»

2704

Noticia sobre a Freguezia de S. Bartholomeu de Pirajá, pelo Vigário

Francisco Baptista da Silva.

ij5j [Annexa ao n. 2666.)

i>Obedecendo á ordem de Vossa Excellencia Reverendissima envio a relação
na maneyra seguinte. Tem esta freguezia de Sam Bartholomeu da Pirajá e de

Êresente 
fazendo-se nova freguezia juntamente a Virgem Santíssima May de

eos da Piedade ao pé da Crux duas legoas em quadro: Tem cinco capellas, tres
filiaes, e duas dos Religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a saber:
Santa Luzia na sua Ilha, Sam Caetano que dista de"Santa Luzia tres tiros.de

pedra: S. Joam que dista de S. Caetano hua legoa, S. Braz que dista de S. Joam
meyo coarto de legoa, e Nossa Senhora da Escada que dista de S. Braz meya
legoa.

Não tem em si lugares povoados ínais que sinco logarejos com meya dúzia
de fogos cada hum que sam: Bananeyras, Crux de Pirajá, lugar escolhido de

proximo para a nova Matriz, e dista das Bananeyras hua legoa, Fragoso que dista
da Crux meyo coarto de legoa, Itabaranha, Praya grande que ficão conjuntas e
distão do Fragoso hua legoa; as mais pessoas morãò em seos sitios disperços
com as denominações seguintes:

Sam Caetano; Ilha ae Lucas Pinto, sitio de Maria Thereza, sitio de Manoel
Germano, sitio do Capitão Manoel dos Santos Dias, sitio da freguezia Ilha de
Joam de Sousa, S. Joam Passage, sitio do Capitão Mór José Pires, S. Braz, Nossa
Senhora da Escada, Campos de Lamarão, Jaquaira, Quiaya, S. Braz velho,
Cachoeira, Cangurungu, Guiga, Estrada Geral do Sertam 

para 
a cidade, Terra

Nova, sitio da Conceição, Pedras Pretas, Buraco do Tatú, Mangueiras, Terras de
S. Bento, Pituassu, Barreyras, Cajazeiras, Dendezeiro, Campina, Camorogippe

que todos distão hum dos outros dois e tres tiros de espingarda exsepto o da
Conceição que dista dos seus circonvisinhos meya legoa. Tem 900 pessoas de
comunham.

Os rios que nella tem seu nascimento, e outros que por ella passam sam os
seguintes, o no denominado Inforca Mentiras, que divide esta freguezia com a
de Santo Antonio alem do Carmo da Cidade, tem seu nascimento na referida
freguezia de Santo Antonio e nasce da parte do Sul atravessa a estrada real do
Sertam e desagoa no mar da parte do Este em pequena distancia do seu nasci-
mento.
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O rio Pituassu tem seu nascimento nesta freguezia ila parte do Leste, e di-
vide esta freguezia com a de Santo Antonio e passando pela de Nossa Senhora
das Brotas do Caminho grande, faz barra no mar da parte do Sul, e dista do
Enforca mentiras hua legoa. . . _

O rio Camorugippe, atravessa a estrada do Sertam, tem seu nascimento
dentro desta freguezia da parte do Leste, divide esta freguezia com a de Santo
Antonio, e faz o seu curso para a parte do Sul, chamado então rio vermelho e
desagoa no mar, e dista do Pituassu meya legoa. 

'

O rio chamado Dendezeiro tem seu nascimento nesta freguezia da parte
do Este atravessa a estrada do Sertam e fazendo seo curso de meya legoa se
faz encontradiço com hum riacho chamado Cabrito, e fazendo aly hum só
corpo, fica o tal Dendezeiro nominado Cabrito, e desagoa no mar da parte do
Este por detraz da freguezia que foy ; e dista do Camorugippe meya legoa.

O rio chamado Pirajá tem seu nascimento na freguezia de Prossa Senhora
do O' de Parippe da parte do Norte, e faz seii curso para esta freguezia com
distancia de legoa, e meya, e nella desagoa no mar da parte do Sul e d*sra do
Dendezeiro hum coarto de legoa.

O rio chamado Cangurumgu, tem seu nascimento na freguezia de Nossa
Senhora do O' de Parippe, atravessa a estrada do Sertam da parte do Este, e
divide esta freguezia com a de Parippe; este mesmo Cangurumgu faz barra em

outro rio chamado Cururippe distancia de hua legoa, e fazendo seu curso para
a parte do Leste distancia de meya leeoa, fazem barra em outro rio chamado
o Ipitanga, e pela parte do Este divide esta freguezia com a de Santo
Amaro ao Ipitanga e desagoa no mar da parte do Sul, dista do Pirajá em

seu nascimento hua legoa.
O rio chamado Jagoarippe tem seu nascimento nesta freguezia da parte

do Leste, e fazendo seu curso de tres legoas, em cuja distancia se incorpora

com hum chamado Agoas Claras, em distancia de meya legoa, que faz barra

no mar da parte do Sul e -divide esta freguezia com a de S. Amaro do Ipitanga,
; e dista do Cangurumgu meya tegoa e as taes Agoas Claras, nascem nesta fre-

guezia da parte do Leste.
O rio Peripitumba tem seu nascimento nesta freguezia da parte do Norte,

e desagoa no mar, distancia de meya legoa do seu nascimento, e divide esta

freguezia com a de Parippe, e distado Jagoaripe hua legoa; nenhum dos refe^

ridos rios é navegavel. He o que posso noticiar.»

2705

Relação da Freguezia de Nossa Senhora do Desterro, sita no logar do

Outeiro Redondo, pelo Vigário encommendado José da Costa Valle.

1757. (Annexa ao n. 2666.)

«Principia esta dita freguezia de Nossa Senhora do Desterro á beira do rio
: Cachoeira chamado Perauassu e navegavel, em o lugar da Varginha donde tem

a capella de Nossa Senhora da Conceição com povoação de hua dúzia de casas
de pescadores e desta povoação se sobe para este Oiteiro Redondo, Lugar da
Matriz com a distancia da legoa e coarto e logo se segue o lugar de Caminhave
donde estão situadas rossas de farinhas e tabacos athe o logar da Cruz das
almas em distancia de legoa e trez quartos pouco mais ou menos donde tem a
capella de Nossa Senhora do Bom Successo Com povoação de dez ou doze mora-
dores e dista e se vay do lugar da Embira em distancia de meya legoa donde
tem'a capella de Nossa Senhora da Conceição em lugar dezerto que apenas tem
a dita capella e a casa da administradora e do seu Cappellão e daqui o lugar
dos Cedros cituado da rossas athé os Foins em distancia de duas legoas e meya
e deste lugar se vay ao Ginipapo em distancia de duas legoas por caminhos
dezertos sem povoação e neste lugar do Ginipapo se acha a capella do Senhor

S. Joseph e apenas com a fazenda e casa do administrador. • Sendo o. visinho

mais chegado de legoa : e daqui se segue para o lugar das Mangaoeiras em dis-
tancia de coatro legoas sem morador algum desta freguezia e neste lugar tem
seis ou sette moradores e alguas rossas poucas pêlos seus lados e dagui das
Mangaoeiias se vay ao Boqueirão donde finda a minha jurisdição em distancia
de meya legoa somente donde se achão coatro moradores e em todos estes ditos

lugares e povoaçoens não ha rios correntes nem navegaveis e apenas alguns

ribeiros seccos e só tomão agoa nos tempos do inverno que passado este ficão

seccos.
Como também certifico que aesta dita freguezia neste presente anno tanto

na Matriz como Ms suas capeílas filíaes assima notadas, segundo o meu rol da

desobriga acho que comungarão 2619 pessoas o que tudo passo na verdade.
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Devese notar e saber que esta rellação feita por este Encomendado do Oi-
teiro Redondo, não comprehende mais que meya Vigararia com pouca dífe-
rença; porque logo que chegamos a este Arcebyspado inteirado da sua iongi-
tude que não sáo menos de 90 legoas, fallando com o vigário collado Philipe
Pinto de Aguiar lhe propuzemos seria muito do agrado de Deos o dividirmos
esta freguezia para ser parochiada, cuja figura he a de huma fita por ter o com-

primento referido, e não passar de duas legoas de largo e que escolheu elle .
metade para residir, e na outra metade apresentaria o ordinário Encomendado
cobrando elle vigário collado o ordenado real; agradeceu a proposta e elegeo

para sua residencia a parte cita no certão de sima aonde está haverá doze ou
treze annos e o Encomendado que se- lhe nomeou se acha residindo na Matriz
cituada no reconcavo desta cidade percebendo por inteiro as oblações, desobri-

gas e mais emolumentos thé o citio do Boqueirão, distante 3o legoas da vargia
da Cachoeira que he onde tem principio esta freguezia.»

. 2706

Noticia sobre a Freguezia de S. Pedro do Monte, no Arcebispado da

Bahia, pelo Vigário Remualdo Ferreira Viilas Boas.

S. d. (Annexaao n. 2666.)

1 Tem esta freguezia de Sáo Pedro do Montte o seu principio navegando da
cidade da Bahia rio asima na boca do rio Capivary que fas barra no rio Ca-
choeyra, alias Paragoassu, que traz o seu nacimento da chapada do caminho das
minnas, ondese lhe ajunta outro — rio de Una, em distancia o dito nacimento,
a boca do tal rio Capivary sincoenta legoas, com pouca diferença, e corre do
ocazo para o leste desagoando no mar da Bahia.

Do principio e boca do dito Capivary pelo rio Paragoassu asima, em dis-
tancia de meya legoa, está uma povoação chamada o Portto de São Felix, e ahy
hua capella do dito Santo, filial desta Matriz, e tem a tal povoação 55o pessoas
de comunhão, e comfronta com a freguezia de Nossa Senhora do Rosário villa
da Cachoeyra, mediando o sobredito rio Paragoassu, pouca distancia, de cujo

portto rio abayxo, podem navegar, como navegam, barcos, e rio asima só he
navegavel de.canoas hum quarto de legoa, por cauza de cachoeyras, ilhotas, e

pedras, por cuja beyra rio nam poucos moradores e pobres, e alguas passajes
nelle, em tempo de secca, que dão vao e em outras se atravessa em canoas e
deste pórtto distante cinco legoas rio acima ha hua barca.

Do portto de S. Felix ao lugar da igreja Matriz dista meya legoa morro
asima, e neste meyo se acha a Capella de São Pedro Velho, com tres moradores

97 pessoas de comunhão.
A dita Mafriz cita em sitio plano chamada Moritiba, em que abitam 83o

pessoas de comunhão, e do dito citio se apartam duas estradas geraes, hua para
a freguezia de Nossa Senhora do Desterro de Outeyro Redondo; com quem
parte esta de São Pedro, distancia de hua legoa pela parte do Sul, e desta da
Moritiba foy desmembrada, cuja entrada he juntamente caminho para as mais
rossas, correndo pela terra dentro e.m distancia de quatro legoas, vay sahir a
nacenssa do rio Capivary donde se acha hua capella de São José chamada o
Capivary também filial desta Matriz de São Pedrò, com dous moradores 5o

pessoas de comunhão.
í A outra entrada busca, digo he caminho dos certois para as minnas, e té

desta Matris vinte legoas, ham delia alguns freguezes, que findão no lugar cha-
mado Bnqueiram sem embargo de ser a sua extenção te o Rio Grande das

Contas, com oytenta legoas, que tem principio no Boqueiram, caminho dizerto,
infestado do gentio braoo, não obstante haver por elle alguas fazendas de gado
em distancia de mais de quinze legoas huas a outras, sete, seis, sinco, tres

pouco mais ou menos.
No tal citio do Boqueyrão se acha hum Oratorio em caza particular, em

que se diz missa, havendo occazião do sacerdotte, e na mesma parajem ha Cymi-
terio em que se interrão os defuntos que por aly morrem, e tem tres moradores,

35 pessoas de comunhão daquy treguezes. Os mais e dahy para sima delles se
tem, apossado o vigário do Outeyro Redondo.

Pela dita estrada que da Moritiba vay para o Outeyro Redondo,- e rossas
desta freguezia, atravessa o rio Capivary em distancia de hum quarto de legoa
e menos do citio Moritiba, cujo rio se passa de çavallo, e a pe, excepto em,
tempos de chuva, e da nacenssa do tal rio a estrada sobredita do certois, será

.hua legoa, cuja entrada, passa pelo Boqueyrão, e delle té o rio Paragoassu,

pela parte do Nortte, será duas legoas, com pouca diferença.
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Item distancia da sobredita passaje do Capivary hua legoa atravessa hum
riacho, chamado do caminho Aqaã, tãobem de pouca agoa, excepto em tempo
de chuva, que tem o seu naeimento na fazenda grande e freguezia do Outeyro

Redondo e desagoa no dito Gapivary, como tãobem vários Corgos que não tem

premanencia.
Não ha lugares, ou povoações mais alguas, excepto rossas disperssas, huas

das eutras, em que morao vários lavradores, com pouca conveniência porque
alem da muyta formiga, ser já em terras canssâdas, e por isso em termos de se

retirarem para mais longe, a outros limites, buscando mattas : e âo todo tem

esta freguezia 4080 almas, e no espasso delia hão mais seiz oratorios em fa-

zendas de sacerdottes. Não tenho noticia que mais possa rellatar.

2707

Relação dos logares, povoaçãq e distancias da Freguezia de Santo Antonio

de Villa Nova Real do Rio de S. Francisco, pelo Vigário Joaquim

Marques de Oliveira.

1757. (Annexa ao n. 2666).

«Tem esta freguezia 10 legoasde comprido de nascente ao poente, e 10 de

largo de norte a sul, he a sua divisa com a capitania de Pernambuco pela parte
de norte, o rio de S. Francisco, que he navegavel de embarcações pequenas

que vem a esta villa a carregarem; começa esta freguezia da barra que faz o

dito rio no mar por elle -acima thé chegar a hum braço ou corrego que abriu o

rio pela terra dentro, que serve de diviza ;i esta freguezia, hem Iraducção antiga

era huma camboa sem saida ao Rio de S. Francisco pela parte do sul, mas pela
continuação das enchentes e ventos nortes que açoutam a costa do sul desta

freguezia foi quebrando terra como costuma, e a abriu para aquella camboa, e

formou assim hum riacho por differente rumo da corrente do rio de S. Fran-

cisco, o qual hoje the chamam Prauna, cujo circula 
jjrande parte de terra desta

freguezia, a qual chamam Brejo grande, de cuja esta de posse intruza a Capi-

tama de Pernambuco, e acabado este riacho de circular esta terra torna a sahir

no mesmo rio de S. Francisco, e se vem por elle acima thé Mussuipe que he

hu riacho não navegavel que deita de si o Kio de S. Francisco nas enxentes, e

delle pela parte do Sertam, entra a freguezia ds Santo Antonio do Orubú de

baixo, e pela parte do norte he diviza desta freguezia, com a de Jesus Maria

José e S. Gonçalo do Pé do banco; o rio da Japaratuba Meirym, riacho não

navegavel, o qual nasce das nascenças da Fazenda da Catinga, este faz barra

em outro riacho não navegavel, chamado Japaratuba grande, abaixo de huma

Missão dos Religiosos do Carmo, e juntos vão desagoar íáo mar, donde fazem

barra, e desta pelo dito riacho expresado Japaratuba meirym acima thé a Fazenda

chamada Pam de assucar, finda esta freguezia; pela parte do poente divide

com a freguezia do Orubú do rio de baixo, pelo rio Mosui^e acipia thé a lagoa

da Cotenguiba, e dahi pela estrada que passa pelo Jaboatão thfe á Fazenda do

Pam de assucar que ali topa com a Japaratuba meirym que já fexpressei^ e pela
nascente cóm o mar costeando-o da Barra do rio de S. Francisco thé a barra

da Japaratuba meirym. Está esta villa nova Real cituada em hum alto e aprazi-

vel, alegre, e vistozo, a margem do rio de S. Francisco, de donete se está avls-

tando da outra parte do Rio de S. Francisco, hum tanto acima a Villa do

do Penedo do bispado de Pernambuco e de parte a parte se ouvem tocar sinos

e as luzes accezas a' noite, tem esta pobre villa huma pobre matriz velha feita

de vara e barro, junto a esta está levantada parte das paredes da nova Matriz

de pedra e cal, certamente com notável direcção e pela suma pobreza destes

freguezes, se não pode findar, confrontando a esta se acha hua Capella de

pedra e cal de Nossa Senhora do Rozario, e ao lado da dita Capella a cadeia

de pedra e cal, e casa da Camera com boas vistas e alegre e fora das cazas dos

moradores desta villa nam se acha mais nel>a coisa alguma digna de expressa

menção. Desta villa a praya do mar julgam por caminho de terra 8 legoas e

em canoa que he hua limitada embarcação sete legoas, pela margem deste Rio

de S. Francisco se acháo moradores dispersos habitando nelle. D esta villa tres

legoas ha hum logar que chamam Pindoba, neste tem huma Capella da Senhora

Santa Anna e alguns moradores, tem neste logar hum riacho não navegavel de
'de 

agoa muito clara e perfeita, nasce logo acima neste mesmo logar de entre

huns carroçoens, e vai desagoar ao rio de S. Francisco, a este lhe chamão riacho

da Pindoba, e logo deste logar adiante tres legoas está a fazenda ou lugar cha-

mado Jaboatam dos Padres da Companhia com sua Igreja de Nossa Senhora

do Desterro bem exornada e aprazível alem do mesmo hospício e morada dos

Religiosos, ser muito claro e vistoso e saudavel com as casas de setfs escravos
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arruadas e tudo com muita direcção, tem huma pequena ribeira de agoa não
navegavel que lhe chamão riacho do Pilar que nasce dás ladeyras, distante desta
Fazenda ou lugar Jaboatam huma legoa, está o riacho das Tabocas não nave-

gavel, ali moráo algumas pessoas; este riacho nasce do sitio ou fazenda chama-
da Quebradas. Desta povoação ou fazenda chamada Jaboatáo a tres legoas pouco
mais ou menos se acha um riacho, ou ribeira d'agoa não navegavel que lhe cha-
mam PoiXym, este nasce da lagoa da fazenda chamada Malíiado e passa pela

. fazenda dó Campo grande, e desagoa ao rio de S. Francisco por esta ribeyra;
moram alguns moradores dispersos. Desta villa distante 4 legoas, segundo se

julgam, pouco mais ou menos se acha huma Missão de índios, com a Igreja do
P. Sam Felix em que assistem 2 missionários capuxinhos, esta cituada em hum
alto muito levantado que se está avistando o mar, lugar em si alegre e muito
divertido, tem huma ribeira de agua não navegavel, que nasce da Tapera que
chamão Passagem grande, vai desagoar ao Poxym, e este ao rio de S. Francisco,
logo distante desta Missão huma legoa buscando a villa, se acha hum engenho
e alguns moradores, neste lugar tem hum riacho não navegavel que chamam
Anhumas, titulo do mesmo lugar, este nasce citio ou logar, das Ladeiras, e
desagoa em brejos ou alagadiços das Anhumas, que vão desagoar ao Rio de S.
Francisco e mais adiante deste logar se acha hum riacho chamado Cadós, cujo
titulo tem o logar, que nasce da Fazenda chamada Vargem dos Paços, e vay ter
do mesmo Poxym.

Desta villa distante duas legoas tem hum logar que chamam Agoa quente
com alguns moradores dispersos, nelle tem hum riacho muito claro, e per-
feito não navegavel com o mesmo nome, que nasce do Aracare. Junto a esta
villa tem hum riacho não navegavel de agoa singularissima, que chamam Cais-
sara, que nasce logo perto de huns barracões, e vai desagoar ao rio de S. Fran-
cisco, e se acham algumas mais agoas nesta freguezia que não são permanentes.

¦ D'esta villa distante duas legoas se acha hua Capella filial de Nossa Senhora da
Saúde junto a margem do rio de S. Francisco muita devota em si e alegre. Pela

parte da Praya, lugar d'esta freguezia, se acha huma Capella de Santa Izabel,
e outra de SanfAnn^ nas fazendas dos religiosos do Carmo. Tem esta freguezia

pessoas de communhão 2720:
He o que me parece necessário tratar neste narratorio, que o mais são

agrestidões destes sertões que experimentão òs Parochos que nelle habitão.»

2708

Planta.da Freguezia de Santo Antonio do Orubú de Baixo do Rio de S.

Francisco, no Arcebispado da Bahia.

1757-

o,m 63oxom,3oo. (Anttexa ao n. 2666.)

Encontra-se na Collecção especial de mappas e plantas, sob o

n. 220. Emm.

«Cottas: A. Igreja matriz; B. Capella filial e única da freguezia (Nossa Se-

nhora do Amparo); C. Igrèja da Fazenda do Jaboatão dos Padres da Companhia
de Jesus ; D. Missão de S. Pedro de Capuchos ; E. Cazas do Morgado do Porto

da Folha. Tem esta freguezia 1357 pessoas de communhão.»

2709

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora da Piedade da Villa do La-

garto, no Arcebispado da Bahia, pelo Vigário João da Cruz Canedo.

1757. [Annexa ao n. 2666.)

«Esta freguezia de Nossa Senhora da Piedade da villa do Lagarto tem a

sua Matriz no meio da mesma freguezia onze grãos a Sul da linha Equinoxial e

distante da costa do marque lhe fica a Leste e Sul desassete legoas. Tem de

distancia de Norte a Sul dez legoas, e as mesmas de Leste a Oeste. Confina

com a Matriz de Nossa Senhora da Víctoria da cidade de Sergipe de El-Rey

cabeça desta comarca pella parte de Leste, com a de S. Lusia da villa Real pelo
Sul, com a de Nossa Senhora dos Campos do Rio Real de cima por Sudueste,

assim como com a de Jerimuabo por Noroeste, e com 3 da Itabayana pelo
Norte. Não ha nesta freguezia rios notáveis mais do que o Vasa barris, que
nasce sessenta legoas distante desta freguezia para a parte do Noroeste que a di-

vide da Itabayana, e entra na costa do mar em distancia de desassete legoas,

aonde chamão a Barra de Sergipe de El Rey e he navegavel por elle acima até
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o lügar chamado Itaporanga, que dista oito legoas desta Matriz, e o rio Praguhi

que nasce nos limites desta freguezia pela parte de Oeste e tão bem entra na
costa de rrfar com a mesma distancia de desassete legoas, pelo qual se navega
somente sinco ate a cachoeira da povoação da Estancia. Ha nesta freguezia
duas capellas filiaes, hua de Nossa Senhora do Rosário, dos prettos, junto á
mema villa, e outra de S. Antonio em distancia de hua legoa para a parte
do Sueste, e mais hua dos Religiosos do Carmo em distancia de cinco para o
Sudueste. Tem esta villa 5g fogos, e toda a freguezia 390, e ha 3:5oo pessoas de
communhão em toda ella. Não tem lugares,, nem povoaçoens de que se possa
fazer menção, por- quanto os moradores moráo em toda ella nos lugares mais
úteis a sua cultura èm distancia de tres, duas, hua e meia legoa de huns a
outros, e alguns ainda mais visinhos.

He o que posso dizer desta freguezia.»

2710

Informação sobre a extensão, logares, capellas, rios e pessoas de commu-

nhão da Freguezia de Nossa Senhora do Nazareth do Itapicurú de

Cima, pelo Vigário José de Goes Araújo e Vasconcellos.

1757. (Annexa ao n. 2666.)

«Esta Freguezia de Nossa Senhora da Nazareth do Itapicurude sima, de

que sou Parocho por mercê de V. Exma Revm" e de Sua Magestade, que Deos

guarde tevte seu principio em hua pequena Ermida erigida por pessoa particular
no anno de 1648, e começou a ser Freguezia curada no anno de 1680 e no anno
de 1698 foi sua Magestade que Deos guarde servido confirmar por Vigário delia
ao R. Gyraldo Corrêa de Lima, que começou a ter congrua no anno de 1700, o

que tudo sei pela nota que me derão os moradores da dita Freguezia.
Esta fica distante aa cidade da Bahia para a parte do norte 40 legoas na

estimação dos prudentes, e não medidas, e desviada das praias do mar vinte
na mesma fôrma ; donde se divide pela parte do leste das duas Freguezias Nossa
Senhora do Monte e Nossa Senhora • da Abbadia por hua corda de mattas, que
costeião o mar, ficando aquellas nas suas praias, e a de Nossa Senhora da Na-
zareth das ditas mattas para a parte do Certão ; correndo o comprimento do seu
territorio para o Poente, e Noroeste com 20 legoas pouco mais ou menos, onde
se termina por hua estrada real com a nova treguezia da Senhora S. Anna do
certão do Tucano, cuja freguezia foi desmembrada desta de Nazareth : pela
parte norte e nordeste se divide da Freguezia de Nossa Senhora dos Campos,

pelo rio real, o qual n'esta altura he rio seco e só corre havendo chuva grossa;
porem sempre deixa alguns poços, de cujas agoas uzão os que moráo á beira do
dito rio, e gados. E pela parte do sul parte com a treguezia do Divino Espirito
Santo do Hyambupe de sima por huns campos agrestes, aos quaes cá chamfio
taboleiros, terras altas com falta de agòas, estenles, e por esta causa pouco
povoadás, tendo de largura entre estes limites dez legoas em partes mais e
menos: e no que respeita a£ircumferencia desta matriz de Nazareth, terá esta
conforme a estimação dos homêns 55 legoas pouco mais ou menos.

No centro deste quadrangulo imperfeito se acha cituada a Igreja .Matriz da
Senhora do Nazareth com muito pouco augmento desde o seu principio pela

pobreza da terra occasionada da sua sterilidade, e perto da dita Igreja em dis-
tancia de hum quarto de legoa corre o rio Itapicurú denominado assim pelos
índios naturaes da terra, e caudaloso no tempo da sua inundação: o qual tem
seo principio, ou nascimento no certão da Jacobina conforme a opinião de
alguas pessoas, e entrando nesta Freguezia pelo comprimento do seu terreno,

quazi a divide em iguaes partes, Analisando o seii curso na dita Freguezia de
Nossa Senhora do Monte, onde entra no mar direito ao leste : não he sua barra
capaz de embarcaçoens por pouco funda, .e muito esparcellada, e apenas pode
nella entrar, e sahir com perigo algum barco, como se experimenta, o que
melhor dirá o Rev.d° Parocho daquella Freguezia : para cima daquella terra tem
muitas e altas cachoeiras, por ser a terra de suas margens a maior parte mon-
toza, e de pedraria, e por este respeito navegavel athé de leves canoas; porem
nas passagens mais freqüentes se conservão canoas para se atravess.ar o rio no
tempo de suas enchentes, que fóra delia, em qualquer parte dá livre passagem.

De hua, e outra parte deste rio correm para elle alguns riachos de fimi-
tadas aguas, que tem suas origens pelo ceiltro da Freguezia em distancia
daquelle de hua, duas, tres, e mais legoas; e outros que somente correm quando
chove, perto dos quaes vivem os Freguezes, onde tem suas roças, fazendas de

gados vaccuns, e cavalláres , no que consiste todo trato de que vivem.
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Há nesta Freguezia hua única Capella da Mãe de Deus, com titulo da Senho-
ra da Rainha dos Anjos, a qual fica distante da Matriz 8 léguas, na opinião dos
moradores para a parte do Norte, na qual ha Capellão, a quem pagão os mora-
dores circumvizinhos, por ser a Capella pobre de patrimonio.

Para a parte do poente, e no fim da Freguezia em distancia da Matriz dez
legóas na opinião dos moradores, se acha nua aldêa de índios dominados e
regidos pelos Reverendos Padres da Companhia de Jesus chamada Natuba, e
outra chamada a Canabraba dos mesmos Reverendos Padres em distancia de
14 legoas, pouco mais, ou menos, a qual fica da matriz para a parte do Noroeste
com pouca differença: e vizinha da dita Igreja matriz duas legoas fica outra
Missão, ou Aldêa de índio dominados pelos Religiosos Franciscanos e todas com
muito boas, e bem ornadas Igrejas, onde conferem todos os Sacramentos.

Os lugares mais povoados, que nesta freguezia havia ha annos, se achão no

prezente tempo quasi sem moradores, como he o chamado Redondo na beira,
daquella matta acima dita, que por serem terras de roças inda assistem 10 ou
12 moradores em pouca distancia da terra, porem todos pobres.

O Cattú assim chamado, que he hum riacho, que tem a siia nascença em
huns grandes brejaes, nos quaes vivião muitas pessoas cultivando mandioca,

para farinha, que he o pão universal deste Brazil, em distancia desta matriz
duas legoas, de prezente se acha com muito poucos moradores. O riacho cha-
mado Camuciatâ tão bem foi muito bom lugar, onde moravão muitos mora-
dores, mas no tempo presente poucos existem: tudo o mais são fazendas de
criar gados, como fica dito, cituadas de huas para outras em distancia de 1, 2, 3
e mais legoas, e de menos de hua, conforme permitte a conveniência de agoas,

pastos e mattos para roças de maritimentos, em cujas fazendas vivem seus donos
e em muitas tem feitores, e vaqueiros, que administrão as criações dos gados e
mais lavouras para o sustento; e destas fazendas com as casas dos escravos, e
de varias pessoas agregadas, que nellas vivem, ha alguas bem povoadas; mas
estes ajuntamentos nestas terras durão pouco, e em breve tempo se reduzem a

• Taperas, que ha bastantes nesta Freguezia, e nas fazendas povoadas ha pre-
zente 2674 pessoas de communhão, sendo a maior parte os escravos.

No mesmo citio da matriz se fundou a villa chamada Nossa Senhora de
Nazareth do Itapicuru da comarca da Bahia, a qual he tão pobre, que athé de
casas está destituída, pois apenas tem 14 ou l5 cazas, todas terreas, de taipa,

nuenas, 
e caindo, nas cjuaes residem o Parocho, seus coadjuctores, tabelliães

guas peçsoasmais, cuja villa cada vez vai a menos por estar cituada em lugar
esteril, e falto de aguas. Esta he a informação que posso dar desta freguezia,
cuja informação ¦ foi approvada de pessoas cientes na matéria, e de prudência,
para desta sorte me livrar de alguma incerteza.»

2711

Relação dos Jogares, povoações e rios da Freguezia de Jesus Maria José e

S'. Gonçalo do Pé do Banco, no Arcebispado da Bahia, pelo Vigário

João Cardoso de Sousa.

S. d. (Antiexa ao n. 2666).

«Dividese esta Freguezia do Pé do Banco das Freguezias de Nossa Senhora
do Socorro da Cotinguiba, e Santo Antonio e Almas da Itabayana com o Rio de
Sergipe, e das Freguezias da vila nova Real dEl-Rey, e de Santo Antonio do
Urubu de baixo, cojn o Rio chamado Iaparatuba méirim. O rio de Sergipe tem
seo principio no Certão do Porto da folha, entre o rio de São Francisco e Ger-
moabo, e daqui corre pela mayor parte para o Sueste e sul por espaço de mais
de vinte e sinco legoas: também seca do seo principio athe onde recebe as agoas
do rio Jacarasica, sendo o verão rigorozo do Sol: vazio terá duas braças de largo
athe adita Jacarasica, e dahi para baixo vai alargando mais echega amaré athe
apassage de S. Gonçalo, que ne onde se encontra com o rio Jacarasica, e daqui
espaço de quatro ou sinco legoas se encontra com o rio cotinguiba, onde perde, o
nomè. Daqui para sima distancia de húa legoa se acha a barra do rio Ganha-
moroba ; este tem seo principio e nascimento para a parte do Norte em hús oi-
teiros, ou serras pequenas, que lhe chamâo ladeira grande, corre para a parte do
Sul por hüas fragozas matas athe chegar a hum lugar chamado Maronhém, athe
aqui com pouca abundancia de agoa, porque a sua largura não excede de braça
e ipeya: daqui para baixo comessa alargar, porque lhe entra a maré e agoa sal-

fada 
athe onde está o porto do Grajao, donde carregão os barcos, e daqui para

áixo se fas mais espaçozo athe fazer barra no dito rio de Sergipe onde lhe
chamão o Porto das redes e terá de distancia de seo nascimento athe a dita barra
duas legoas e meya pouco mais ou menos.¦- •
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Tornando ao rio de Sergipe, a chegar a dita barra da Cotinguiba se acha
com bastante largura, que passará de trezentas brassas: he navegavel, entrão
barcos por elle assima, até espaço de tres legoas, ou duas e meya, onde vão car-
regar, e lhe chamão o Porto dos barcos, e deste porto até a sobredita passage
de S. Gonçalo, andão lanxas e canoas somente. Do ajuntamento destes dóus rios

procede perderem ambos o nome, e tomarem o de mar, por se achar com lar-

gura de setecentas, ou oitocentas brassas, e daqui vão pagar tributo ao Occeano,
com duas legoas ou mais de distancia donde fòrmão a barra chamada vulgar-
mente da cotinguiba, pela qual entrão barcos de corenta até sincoenta caixas de
assucar somente por não passar o fundo da dita barra de desasseis palmos a
a qual he de area, e por isso sempre mudavel. Da barra para dentro distancia
de húa legoa se aparta hum rio ou brasso para a parte do Oriente chamado
Pumonga, este se encaminha para Nordeste no mesmo paralelo da costa do mar,
distante da dita costa hua legoa e se acaba em hus apicús chamado do corralinho,
tem de distancia de donde se aparta do mar da cotinguiba sinco legoas pouco
mais ou menos. Este se fas navegavel pela sua capacidade de largo e fundo, e
só o deixa de ser pela pouca comunicação que ha para a parte aonde elle se
inclina, por serem terras de prayas em que nabitão poucos moradores, e por
elle entra agoa salgada do principio ate o fim.

O rio Iaparatuba meirim tem seo nascimento para a parte do Norte em hum
lugar que lhe chamão catingas, em quanto so, he pequeno vieiro que só pelo' 
inverno, tem agoa, mais como lhe entrão varias vertentes lhe comunicão o nome
de rio, e este pequeno, porque onde se acha com mais largura não excede de
tres brassas: este corre para a parte do Sul ate fazer barra em hum rio e huma
do Lagamar, donde perde o nome, e terá de distancia do seo nascimento ate
esta dita barra sete ou oito legoas pouco mais ou menos.

Entre os rios de Sergipe e Iaparatuba meirim se achão mais dous rios hum
chamado Iparatuba grande, outro Seriri. A Iaparatuba grande tem seo nasci-
mento pouco assima de hum sitio chamado Agoapi, este rio se acha com agoa
somente em tempo de inverno, também tem o seo nascimento da parte do
Norte e corre para o Sul no mesmo paralelo do Iaparatuba meirim, distante de
hum a outro legoa e meya pouco mais ou menos; e passando este de Agoapi

para baixo, também se lhe comunição algüas vertentes donde recebe alguãs
agoas, e com ellas vem até lhe entrar hum rio pequeno chamado Lagartixo, este
tem seo nascimento distante da dita Iaparatuba grande duas legoas pouco mais
ou menos para a parte do Occidente com bastante agoa e boa, e por cuja cauza
sè faz a dita Iaparatuba grande abundante de agoa, e daqui segue, direito a me-
terse também no rio Lígamar donde perde o nome e terá de distancia do seo
nascimento até meterse no lagamar des legoas pouco mais ou menos.

O rio Seriri tem seo nascimento em hum lugar ou sitio chamado Seriri de
de cujo sitio toma o nome; logo pouco distancia do seo nascimento se comunica
com elle hum pequeno vieiro chamado sangradouro, e depois de juntos correm
para o sul e nasçe da parte do Norte. Da Iaparatuba grande a este rio Seriri
haverá distancia de tres legoas pouco mais ou menos. A este rio Seriri também
se lhe comunica hun^ pequeno riacho chamado Ginipapo este tem seo nasci-
mento em hum sitio chamado Sam Payo, distante tres quartos de legoa do rio
Seriri, e juntos correm a desagoar também no rio lagamar onde perde o nome,
e daqui até onde tem seo nascimento o rio Seriri haverá distancia de seis ou
sete legoas pouco mais ou menos.

O rio lagamar donde estes tres rios Iparatuba merim,'Iaparatuba grande,
e Seriri vão desagoar, he rio caudalozo, tanto de fundo, como de atoladisso pelas
margens: tem seo principio em hüs grandes lamaçais, ou brejos que nascem

pouca distancia da barra da Iaparatuba meirim do districto da villa Nova; este
corre para a parte do Sul, e terá de largo vinte e sinco brassas pouco mais ou
menos, he rio de pouca corrente; e de seo nascimento até onde recebe agoa sal-

gada, e chega a maré será legoa e meya, e daqui segue o mesmo rumo com
muitas voltas e enciadas athé se recolher no mar distante e da barra da cotin-

guiba oito ou nove legoas, e do seo nascimento até a sua barra que vulgarmente
se chama a barra da Iaparatuba haverá distancia de quatro ou sinco legoas

pouco mais ou menos: este rio se faz navegavel pela sua capacidade, tanto de
fundo com de largo e só o deixa de ser pela incapacidade da sua barra, por ser
esta muito raza e .cheia de penedos;

Entre o rio de Sergipe e.o rio Seriri mais encostada a este se acha a Igreja
M-atriz de Jezus Maria Joseph e São Gonçalo do Pé do Banco com muitos poucos
moradores: entre os dous rios para as parte do certão que he para o Norte, dis-
tancia de quatro legoas pouco mçis ou menos se acha povoado de poucos mora-
dores, e dahi para sima nenhú», por serem terras fragozas e inhabitaveis: entre
os dous rios Iaparatuba grande e Iaparatuba meirim também estão situados
alguns moradores em fazendas distantes hüas das outras. Da matriz para aparte
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do mar que he para o Sul sete o oito legoas athe a costa do mar se acha povoada
de bastantes moradores, e ha hüa villa de Santo Amaro das Brotas distante da
costa do mar tres legoas e também estão situados nove engenhos de fazer assu-
car; e em todo este circuito senão acha lugar que por mais povoado se possa
delle fazer menção.

Tem esta freguezia conforme o rol da desobriga 4430 pessoas de commu-
nhão, 191 de confissão.»

2712

Noticia sobre a Freguezia de Nossa Senhora do Soccorro da Cotinguiba,

no Arcebispado da Bahia, pelo Vigário José de Sousa.

1757. (Annexa ao n. 2666.) .

«Está esta freguezia de Nossa Senhora do Soccorro da Cotinguiba povoada
entre o rio do Poixim Mirim, e o rio de Serripe que ajuntando-se hum com outro
surgem ao mar pela mesma barra e logo na barra se aparta o Poixim Nírim
buscando o poente, e fica ao sul da freguezia de Nossa Senhora da Victoria da
cidade de Serzipe; e o rio de Sçrzipe buscando entre o norte e poente a divide
da freguezia de Jesus Maria José do pé do banco, e ambos estes rios tem os seus
nascimentos junto ás serras da Itabayana, ficando entre os ditos nascimentos
huas terras incultas que dividem a dita freguezia da freguezia da villa da Ita-
bayana. Huma legoa da barra para cima' correm juntos o rio da Cotinguiba e
de Serzipe, e se aparta o rio de Serzipe do rio da Cotinguiba, ficando o ae Ser-
zipe da parte do norte: e mediando a freguezia tem o seu nascimento o rio Co-
tinguiba das mesmas serras da Itabayana. Ambos são navcgaveis até duas le-

goas o de Serzipe trez, o do Poixim menos de legoa. Não tem a freguesia po-
voações juntas como villa : porem he povoada toda de varias fazendas apartadas
huas das outras. Os sitios de mais nome, e concurso de gente da parte do sul
do dito rio Cotinguiba são, Barra do Poixim, Aracaju, Saco, São Bento, Campo

grande, Nugury, Taboca, Soccorro, Ibura, Ritiro, Ribeira, Gameleiro, Paty,
Commendaroba, Franandahy, Junco, Caphüs. E do norte Passage da arêa,
Cambam, Boa Vista, Gitirana Taleyro, Larangeiras, Quita La, Nussa Ilha, Ce-
dros, Pedras brancas, Bom Jesus, Nanapez, Rio de Serzipe, Santa Anna. Tem
esta freguezia no Aracaju a capella de Santo Antonio, na Matriz Nossa Senhora

, do Rozario dos pretos na Ibura a de Nossa Senhora do Rozario, no Ritiro a de
Nossa Senhora aa Madre de Deus, e de Santo Antonio, na Ribeira 9. de Nossa
Senhora da Luz, no Gameleira, a de Nossa Senhora da Guia, todas ficam ao sul
do rio Cotinguiba, como também na Commendaròba Nossa Senhora da Con-
ceição, e ao norte do dito rio no Cambam Nossa Senhora da Conceição, na Ilha,
Nossa Senhora da Conceição nas Pedras brancas o Senhor Bom Jesus, no rio de
Serzipe Santa Anna. Tem esta freguezia de comprimento segundo se diz cinco
legoas, e de largura duas. Tem de communhão 4220 pessoas, e por todas de
confissão 5930 e tantas. Dista o Poixim da Cotinguiba na menor largura, legoa
e meia.

2713

Relação da Freguezia do Divino Espirito Santo do Sertão do Inhambupe

de Cima, pelo Vigário encommendado Joaquim de Sant'Anna,

1757. (Annexa ao n. 2666.)

«Denomina-se esta freguezia a do Inhambupe de Cima : por estar situada
a Capella que serve de Igreja Matriz na visinhança do Rio Inhambupe, donde
toma o nome, em distancia de 80 braças, e como fica acima pela parte mediter-
ranea, de outra da mesma denominação, visinha as prayas do mar, dahi lhe
vem o sobrenome de sima. Tem esta freguezia de distancia de sul ao norte 16
legoas e do nascente ao poente 20 legoas, pouco mais ou menos : faz termo da

parte do sul no rio Catú, e da parte do norte no citio chamado Jenipapo, donde
tem principio a freguezia do Itapecurü : da parte do nascente faz termo com as
freguezias do Itapecurú e Inhambupe da praia, no citio chamado Saco, distante
do. mar 9 legoas ; e da parte do poente com a freguezia de Agoafria, no citio
chamado Lagóa donde nasce o rio Inhambupe: este, o rio Catü, o Quericô, e o
rio Subahúma são os que passão por esta freguezia. O Subahúma tem o seu
nascimento nesta mesma freguezia, da parte do poente, e dahi dá o nome a

a. b. 3i 29
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esse logar cituado, Nascença da Subahúma, e vai fazer barra no mar; o Que-
ricò nasce nos limites desta freguezia da parte do nascente, e faz barra no rio
Pojuca, o Catü nasce no citio chamado Tombadouro, termo desta freguezia da

parte do Poente, e faz barra no rio Pojuca, o Inhambupe nasce no citio da La-

goa, como fica dito, e faz barra no mar. Da nascença ao Inhambuque á Igreja
Matriz são 10 legoas, da do Quericò 8, da do Catü 6, da do Subahuma 6. Dista
o Catú, que he a extrema desta Freguezia da parte do sul, do rio Quericô i
legoas, o Quericô do rio Subahuma 6, o Subahuma do rio Inhambupe 4 legoas.
Do rio Catü ao Inhambupe, seguindo rumo direito do sul a norte he dia e meio
de viagem, e as mais jornadas de rio a rio nomeados não passam de meio 

'

dia. Nenhum destes rios se navega, só nas innundações, pelo tempo do inverno,
não dão vao, e uza-se de canoa para o progresso dos viadores; porque corram
arrebatados, e profundos com a copia das agoas, que leváo, que totalmente pro-
hibem o transito de pê.

Alem destes rios, também, regam esta freguezia 5 riachos que são ; o Ara-
mary, o riacho da prata, denominado assim, da sua corrente tão clara, qual
outra derretida prata. O Quericô merim, assim chamado, por ser inferior ao

Quericô grande nomeado, o Sauhipe, e o riacho Estevão, assim intitulado do
nome do primeiro morador, que na vizinhança deste riacho se arranchou : este
nasce do citio chamado Fortaleza nesta Freguezia e faz barra 110 Quericô grande ;
o Sauhipe nasce no sitio chamado Tapera nesta freguezia e faz barra no Suba-
huma, o Quericò merim nasce entre o citio Fortaleza e Tapera, e faz barra no

Quericô grande, o riacho da prata no citio chamado do Frade nesta freguezia, e
na mesma indircitura nasce o Aramary, que adunando-se com o riacho da

prata fazem barra no rio Catü.' Do Aramary a Igreja Matriz medeiam 6 legoas,
do riacho da prata 6, do Quericô merim 8, do Sauhipe 5 e meia, do Estevão 8
legoas. Todos estés também se innundam na estação das aguas; porem como
tem pouco bojo, logo se humilham, e dão passagem de pé.

Compõe-se esta freguezia de fazendas, ou citios donde, estes parochianos
tem cituadas suas casas de vivenda e lavouras, de que vivem, e dani lhe vem o
nome de citio e da cultura que fazem nestas muitas terras ou fazendas. Não
tem povoações ; porque não ha multidão de povo junto em hum só citio, apenas
húa família. As fazendas ou lugares cituados, de que consta esta freguezia são

os denominados na forma seguinte : Borda da Matta, Capoeyra, Lagoinhas,
Riacho, Fortaleza, Quericò, Serra grande, Olhos de Agoa, Passagem do Ara-
mary, Citio do Sylvestre, Agoazinha, Aldeya dos índios da parte do Saco,
Frade, Rio da Onça, Rio da prata, Jacaré, Boqueirão, Ladeiras, Tapera, Saco,
Saco dos boys, Gameleira, Sepepirá, Retiro, Riacho, Boavista, Barra, Retiro
Tejuco, Agoalva, Saquinho, Periperê; Sancta Cruz, Vargé, Aldeya dos Ir.dios*da'

parte do Subahuma, Aldeya fazenda, Olhos de agoa, Subahuma, Saco grande,
Lagoa, Queimadas, Saquinho, Bebedouro, Quebradas, Agoazinha, Tojos, Tabüa,
Sepepira tortq, Torodondo, Porteiras, Sapocaya, Coromissâ, Mocambo, Retiro,
Capoeyra, Boqueirão, Barra, Tapera, Camamú, Barreiro, Citio do Capitão Pre-
ciozo, Saco dos Cavallos, Limoeyro, Olararia, Capoeyra, Mandacaru, Umbu-
zeiro, Cajoeyro, Amargoso, Taperinha, Outeyro, Tapera, Lagoa, Catinguinha,
Citio de dentro, Lagoa, Tapera, Lutanda, Catinga, Bomboary, Beretinga, Cana-
braba, Catinga grande, Pedras, Covas, Olhos de agoa, Una, Mandacaru, Aras-
satuba, Olho de agoa, Volta de cima, Volta de baixo, Calumby, Candeal, Ci-
tharoba, Arvore redonda, Taboleiro, Berè, Frechas, Torodondo, Torto, For-
mozo, Terra vermelha, Formozinho, Citio de Simão Gonçalves, Flores, Trin-

xeiras, Lagoa de Anta, Citio novo, Catinga, Tejuco, Serra, Tapera, Canto do

Saco, Periperi, Porteiras,' Campo grande, Taboleiro, Tejuco, Apoia, Citio do

Pessoa, Citio do Peixoto, Citio do Monteiro, Citio de Manoel de Barros, Itapo-
roroca, Baixa grande, Citio da Viuva, Fazendinha,. Curral de fora, Precatú,
Malhadinha, Rebollo, Sacode Marcos Brabo, Cumbre, Suçuarana, Terra dura,

Citio do Placito, Citio de Manoel Mendes, Curralinho, Candeal. Dizer as dis-

tancias que ha de huns a outros citios, principiando por hum respective a todos

os outros referidos desta freguezia, he causar hüa grande confusão de legoas,

que para delia fogir, digo, que as distancias ordinárias de huns a outros citios

mencionados constão de legoa e meya, thé duas legoas, seguindo rumo direito ;
exceptuando 16 citios dos nomeados, dos quaes 12 distão huns dos outros

meya legoa, e 4 o visinho mais chegado, que tem, fica em distancia de 3 legoas,

sendo esta a mais remontada, que ha de citio a citio nesta freguezia, na qual
estão cituadas 3 Capellas, a de Santo Antonio das Lagoinhas, que fica em dis-

tancia da Igreja Matriz 8 legoas, a de Nossa Senhora lios Prazeres em distancia

também de 8 legoas, a de Nossa Senhora da Conceição do Sobrado em distancia

de 7 legoas. De 2.558 almas de communhão se ordena o corpo desta freguezia;

estando pelo rol da desobriga, pelo qual annos ha, em que accrescem mais

alguas. e ha outros em que menos se contão, como aconteceu no preterito com
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a geral enfermidade de febres malignas, que a Omnipotente Mãos de Deos dis-
tríbuhio por este secco recanto do mundo, na successiva esterelidade de agoas,
com que ha bastantes annos hé opprimido, e no presente já com nova repetição
deste mesmo genero de enfermidades principião a gemer estes parochianos.»

2714

Noticia sobre a Freguezia de Santo Antonio e Almas da Villa do Itabayana,

pelo Vigário Francisco da Silva Lobo.

1757, (Annexa ao n. 2666.).

«Está esta Matriz de Sancto Antonio e Almas da Villa da Itabayana sita em
húa planície cercada ao longe de serras, á maneira de hu O, e a mayor parte do

povo habita de serras para dentro. Tem da âmbito da serra do nascente ao

poente tres legoas e meya, e de norte a sul sete e oito legoas. A que mais perto
está da villa, e matriz he a mayor e vulgarmente se julga ter hüa legoa de com-

prido, a qual se chama serra da Itabayana, que na lingtía nactional quer dizer

pedra grande e na vulgata serra grande, que fica da parte do nascente. A esta
se vão seguindo as mais chamadas serras compridas, que tão bem tem húa legoa

porem mais baixa, serra de Cajaiba, serra do Botafogo, serra da Miaba, serra
do Mathiapoam, serra do Pião, serra Redonda, serra dos Pintos, serra do Ca-

punga, e Borda da Matta, serra do Canguandâ, serra do Sacco torto, a qual vem
a feichar coma serra grande, por cujo boqueirão desce o rio Iacaracica, buscando
os baixos do rio de Sergipe, e todas as estradas seguem pelos buqueiroens das
dietas serras, que todas são alcantiladas e escabrosas, e petrosas e distão da
Matriz húas duas outras tres, outras quatro, outras sinco, e, outras seis legoas
excepto a serra grande, que dista húa legoa, como já disse, e' se vista do mar
doze legoas, e todas estas serras ficão dentro do termo desta Matriz.

Tem esta Freguezia dez legoas de seu termo, do nascente ao poente, e tem
vinte e pouco mais ou menos para os certoens, que correm do sul 

para o norte.
Pela parte do nascente confronta com as freguezias de Nossa Senhora do Soe-
Corro da Cotinguiba, e com a de Jezus Maria Joseph do Pé do Banco da Villa de
Sancto Amaro; e pela parte do poente com a de Nossa Senhora da Piedade da
Villa do Lagarto. Pela parte da norte confronta com as freguezias do sertão de
de S. João do Jurumuabo, e Santo Antonio da villa nova, e pela parte do sul com
a freguezia de Nossa Senhora da Victoria, e S. Christovão da cidade de Sergipe
de Él-Rey.

Tem esta freguezia quatro rios seccos, e dous mayores, e dous menores. Os
mayores, se chamãõ Vazabarris, e Rio Sergipe, em cujas distancias medeiam
onze legoas. Os menores se chamão Jacoca e Pacaracica; Jacoca fas barra no

Vazabarris, e Pacaracica no rio de Sergipe, além de outro rio pequeno chamado
Salgado, que fica da parte do norte para ò sertão, também secco, porem todos

são innundosos do inverno, e trovoadas, por impedirem a passagem nos ditos

tempos, e nenhum é navègavel no termo desta Freguezia.
Da parte 

do norte tem os lugares chamados Pião, Cuité, Salgado, Baquiteré
e Cayendas, que distão da Freguezia, tres quatro, seis, sete e oito legoas; e da

parte do snl tem os lugares tãobem povoados chamados Mocambo, Cajaiba,
Garangao, e Tapera do Tavora, que distão da Matriz quatro e cinco légoas.
Da parte do nascente tem os lugares povoados chamados Igreja Velha, que dista
da Matriz hüa legoa, e rio de Sergipe, que tãobem dista da Matriz seis legoas e
da parte do poente tem os lugares chamados Campo do Britto, que dista da
Matriz duas legoas, e Vazabarris que dista cinco legoas.

Hé o lugar da Villa e Matriz de poucos moradores, por ser aridissimo, e tão
falto de agoas, que as não ha senão no inverno, razão porque se fáz digno de que
S. Magestade seja servido de o mandar prover de algüa cisterna ou agoada de

pedra e cal para remédio dos Parochos, e dos poucos moradores que nelle

nabitão, o povo, que vem ás festas, missoens, e semanas sanetas, e mais fun-

ções da matriz e villa, pois só no inverno tem agoa em hü buraco chamado

pedreira, que dura pouco tempo pelo verão valendo -se os da villa, e mais povo

qne vem ás festas e funeçoens da villa das cacimbas das serras, distantes da

Matriz húa legoa grande-.»
2715

Relação da Freguezia de Nossa Senhora dos Campos do Sertão do Rio

Real de cima da Capitania de Sergipe d'Elrei, termo da Villa de
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Nossa Senhora da Piedade do Lagarto, pelo Vigário André de Frei-

tas Paiva.

2 de junho de 1757* (Annexu cio ti. 2666),

«Nesta freguezia de Nossa Senhora dos Campos do Gertáo do Rio Real de
sima não ha logares nem povoaçoins aldeadas que constem de muitas cazas e
vizinhos juntos senão somente de fazendas ou citios em que habitáo os mora-
dores por estes certoins, em distancia'huns dos outros de legoa meya e coarto

para com esta largueza poderem comodamente criarem as suas criáçoins de

gados vacuns e cavalares e mais criáçoins meudas, e estas ditas fazendas ou
citios se denominão e djferenção por diversos nomes como v. g. Campo grande,
Pé da Serra, a Lagoas, Retiro, Ilha, S. Jorge, Mizericordia etc.

Ha também nesta dita freguezia outras fazendas ou citios por,dentro das
matas para a parte do mar em distancia da Igreja Matriz oito e mais legoas aonde
se não criáo gados, e só servem de plantar mandioquas e outros legumes de que
se sustentáo os moradores deste certão, e só uzão estes moradores das fabricas
das farinhas que fazem das raizes da dita mandioqua, vindo-a vender pelas
partes aonde a não ha, e também estas asituaçoins se diferenção hüas das
outras com seus nomes como V. g. Jardim, Borda da Mata, Canafistula, Terra
nova & havendo também a distancia de hüas a outras povoaçoins de legoa e
meya e coarto e menos, vivendo cada hü no seu citio ou fazenda com a sua fa-
milia de filhos e escravos (quem os tem) e estes pastores e agricultores tem
feito 125 povoaçoins em toda esta dita freguezia.

Nesta dita freguezia de Nossa Senhora dos Campos do rio real de sima não
ha rios correntes nem navegaveis, porque os que ha são o dito rio real <^ue passa
por junto da matriz, pouco mais de hú tiro de besta da parte do sul, cujo divide
a dita freguezia de Nossa Senhora dos Campos da do Itapecurú de sima, e o Rio
Iabebiri que passa também hú quarto de legoa desviado da dita Matriz, tendo
este a suâ nasçença dentro do limite da mesma freguezia, e se vem fnetter no
dito rio real pouco abaixo da dita Matriz ficando esta em meio e aqui perde o
nome; e supposto que pelos verões se cortão estes ditos rios e ficão em poços,
são tão caudaes pelos invernos que sahindo de suas madres alagão os campos
impedindo passagem aos moradores e viandantes em quanto durão os ditos ín-
vemos por não haverem pontes nem embarcações de nenhum genero, 

"nem 
ma-

teriaes de què se possão fabricar perto, por cujo motivo padecem os moradores
nestes ditos tempos de inverno a falta da administração aos Sacramentos pelos
parochos não poderem accudir ás suas obrigações que muitas vezes se poem em

precipícios por não faltarem a elles.
Este dito Rio Real tem a sua nascença asima da dita Matriz dez ou doze

legoas dia e meyo de viagem, e vem dividindo as ditas freguezias como fica dito

vivendo muitos povos na beira delle da parte do sul ficando tão 
perto 

da Matriz
do dito Rio Real que se estão ouvindo falar, sendo freguezes da Matriz de Nossa
Senhora da Nazareth do Itapecurú de cima que lhe fica distante cinco legoas.

Tem esta dita freguezia vinte legoas de, nascente ao poente e do sul ao norte

tres compondo-se de varias serras inhabitaveis, e tem i35o pessoas decommunhão

entre forros e captivos, e supposto pareça limitado numero de pessoas, he porque
os Parochos das freguezias vizinhas lhe tirarão muitos dos freguezes, que se

lhe tinhão comutado quando se criou freguezia dizendo-lhes pertencião os ditos

povos ás suas parochias e nesta forma ficarão muitos povo.s junto desja Matriz

pertencendo a outra jurisdicção sendo desta soccorridos muitas veze^ com os

Sacramentos. Ha também nesta dita freguezia hüa Capella com a invpcação de

Nossa Senhora da Conceição filial da mesma freguezia que lhe fica para a parte
do nascente em distancia de seis legoas; como também ha hua missão com hüa

aldeia de gentio que terá Soo almas dominados pelos religiosos da Companhia
de Jesus em que assistem dois padres em distancia desta dita freguezia seis le-

goas para a parte do nascente, e da dita Capella de Nossa Senhora da Concei-

ção tres legoas para a parte do sul. Divide-se esta dita freguezia da do Lagarto

pelas serras de Iabebiri e hüa e outra freguezia pertencem á capitania da cidade

de Sergipe del-Rei que lhe fica em distancia de vinte legoas pouco mais ou

menos, e da villa do Lagarto de que he termo em distancia de dez legoas; e

esta he a verdadeira informação que se pode dar da freguezia de Nossa Senhora

dos Campos do Rio Real de cima.

RelaçÁo da Freguezia de S. João Baptista do Jerimuabo do Certão de
* 

Cima, do Arcebispado d^ Bahia, pelo Padre Januario José de Sousa

Pereira, Parocho encommendado da mesma freguezia.
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S. João do Jerimuabo, 29 de dezembro de 1757. (Annexa ao

n. 2666).

«Relação da Freguesia do Jerimuabo»

1.—A Freguezia de S.João Bautista do Jerimuabo tem tres Povoaçoens, a
saber, hüa no sitio do Jerimuabo onde está ã Matriz, e consta de 3s casas, ou
choupanas, por serem todas cobertas de palha excepto a do Parocho, e outra.
Nellas vivem 252 pessoas de communhão, entre brancos, que não passam de
cinco, pardos, mistiços, índios e pretos captivos de hum e outro sexo. A 2* Po-
voação he a do Massacará aldeya de índios cahimbés, e Cariris, que vivem
debaixo da doutrina, e governo dos Religiosos Franciscunos com sua Igreja com
o titulo da Santíssima Trindade, que em tempos antigos foy sogeita ao Ordi-
nario e filial ou annexa a Matriz ainda depois de ser Missão de índios, e entregue
aos Religiosos; porem hoje he izenta, como Igreja Regular, da Jurisdição Paro-
chiai. N esta Povoação ha mais de 100 cazais de índios. A 3* Povoação he a do
Sacco dos Morcegos, he também de índios Cariris doutrinados, e governados
pelos Religiosos da Companhia de Jesus, com sua Igreja intitulada da Ascenção
do Senhor, desde seu principio isenta da jurisdição Orainaria, .e Parochial; nella
como na do Massacará assistem hum athé dois Religiosos, e nesta 3* Povoação
se acháo 800 índios, pouco mais ou menos.

2—Dista a Povoação do Massacará da do Jerimuabo 18 legoas, ou 2 dias de
viagem com húa travessia em meyo de 12 legoas sem morador algum, nem
agoa. Do Massacará ao Sacco dos Morcegos na de distancia sette legoas, ou
hum dia de viagem por entre fazendas de gados sogeitas aos Parochos desta
Freguezia do Jerimuabo.

3—Em todo o continente ou território desta freguezia não ha mais Povoa-

ção algúa que as sobreditas tres. Salvo se por Povoação se entender cada hum
sitio, ou fazenda, as quaes em 70 legoas pouco mais ou menos, que tem o ter-
reno desta freguezia de longitude de nascente a poente, e em trinta legoas,

pouco mais, ou menos, que tem de latitude de sul a norte, se achão dispersas
em distancias diversas hüas das outras, a saber, húas distão de outras hüa
legoa, duas, tres, e mais athe 12 legoas. As fazendas, ou sitios são 152 promis-
cuamente situados e nas mais dellas não se acha mais que o Curraleiro com
hum, dois, e mais escravos dos donos das fazendas para beneficio dos gados, e
em muito poucas se chegão a contar vinte pessoas. í

4—Muitas destas fazendas são de todo secas, sem fontes, nem olhos d'agua,
nem rios, e na terra abrem covas, ou poços, que se enchem com as chuvas

principalmente 
das trovoadas, e destas agoas enxarcadas e de algüas alagoas

bebe a gente, e os gados em quanto não secam, e acabada a agoa, deixam os
gados, e se retirão para onde ha algum olho d'agoa. Outras fazendas são situa-
aas á margem dos Rios Jerimuabo, Vasabarris, e Massacará, que são os que
ha no terreno d'esta Freguezia.

5—O rio Jerimuabo de donde se denomina a Freguezia atravessa por meyo
da Povoação da Matriz, que está situada, em hüa planície a margem do mesmo
rio. Seu nascimento he acima da mesma Matriz duas legoas entre huas serras
chamadas da Nascença do Jerimuabo, onde se acha hum sitio, e dahi hua legoa

para baixo outro sitio, abaixo do qual outra legoa está outro sitio de gado, e
nelle mesmo a Povoação da matriz e d ahi menos de meya legoa onde faz barra
o Jerimuabo, e entra no rio Vasabarris, está situada outra fazenda de gado.

6—Não he navegavel o rio Jerimuabo, nem impéde passagem senão em
tempo de grandes trevoadas, que com as agoas, que dos montes descemj se

poem de nado, em quanto d\irão as cheyas, e não da vao. Corre perennemente
em todo o anno, e jámais secou depois de descuberto, e das suas agoas, que
são crystalinas, bebem todos os moradores, 6 gados, e com ellas regão as la-
vouras os que dellas vivem, que são muito poucos, porque os mais dos
moradores são pessoas ociosas, e sem occupação algüa.

7—O Rio Vazabarris passa meya legoa distante da Povoação de Jerimuabo,
e tanto dista de hum a outro rio. Em sua ribeira de hua, e outra parte do Norte,
e Sul, se achão situadas 52 fazendas de gados. Corre do Poente para o nascente.
Seu nascimento he em certão dezerto asifna da Povoação ao Jerimuabo 33
legoas. Não he navegavel, nem impede passagem senão no tempo de dous athé

3 mezes, que durão as cheyas, e se poem de nado com arrebatada e violenta
corrente.' Passadas as cheyas não corre senão de 23 legoas abaixo do seu nasci-
mento com as aguas que recebe de huns brejos, e alagoas chamadas do Pocozô,

que he húa fazenda de gado situada na sua margem 9 legoas asima da Povoação
da Matriz , e cotn outras agoas que vem recebendo, a saber, com as agoas que
nascem em hua alagoa chamada de João Barboza duas legoas ao norte, desviada
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do mesmo Vazabarris, e dizem os naturaes, que por baixo da terra, desaguam
no mesmo Rio, também com as agoas do riacho denominado da Bananeira, que
nasce menos de hum quarto de legoa ao sul do mesmo Vazabarris, e nelle desa-

goa, e finalmeme se aumenta com as agoas do Rio Jerimuabo que nelle entra,

como asima se diz.
8—De donde faz barra o Jerimuabo no Vazabarris corre ainda para baixo

outras nove legoas, pelo que vem a correr, ou a ser o seu curso perenne de 18
legoas, e ahi se some pela terra dentro, ficando de donde começa a correr, que
he no Pocozô, para cima athé a seu nascimento todo cortado em vários possos
fundos, que faz o mesmo Rio em seu ventre, como também de donde deixa de

correr, e se somem as agoas na terra, que heem húa fazenda chamada o Jardim,
nove legoas abaixo da povoação do Jerimuabo, só se vem dahi para baixo vários

possos de agoa no mesmo ventre do Rio Vazabarris, e as suas margens seccas

thé entrar por entre as duas freguezias de Nossa Senhora da Piedade da Villa do

Lagarto, e de Santo Antonio e Almas da Villa da Itabayana, em que vay de
distancia desta Matriz do Jerimuabo aos limites das ditas duas freguezias 37
legoas. E destes possos de aguas, que são salobras e pezadas bebem os gados e

moradores das fazendas situadas nas suas margens.

g—O nascimento d'este Rio Vazabarris he secco, porque nelle se não vê

signal algum d'agoa, ou humidade, senão emquanto durão as cheyas, acabadas
as quaes fica em' terra, e só com a formatura de rio sécco, com os possos de

agua assima dittos somente nasce nos campos do Enhamaraman, que he hum

certão dezerto, que divide esta freguezia do Jerimuabo da de Santo Antonio do

Pambü pelo Poente, e corre o dito certão dezerto athé o Rio de S. Francisco e

dita Freguezia do Pambü por mais de vinte legoas de despovoado athé chegar
as primeiras fazendas do dito Rio de S. Francisco e freguezia do Pambü;

continuando o mesmo certão dezerto do Poente para o Norte, e dividindo esta

freguezia também o mesmo certão dezerto da freguezia do Urubu debaixo, the

chegar as primeiras fazendas do Porto da Folha do Coronel Alexandre Gomes
Ferrão. Pelo nascente confina esta freguezia com a da Villa do Lagarto, e com

a da Itabayana, por meyo das quaes corre o Rio Vazabarris, e vay fazer barra no

mar abaixo da cidade de Sergipe dei Rey no Porto chamado Taporanga com

as agoas que recebe das freguezias por onde passa.
10—Também pela parte do nascente confina esta freguezia do Jerimuabo

com a freguezia de Nossa Senhora da Nazareth da Villa cio Itapicurú de sima,

da qual foy desmembrada em o anno de 1718 por Alvará de Sua Real Mages-

tade. Pelo sul confina com ade S. Anna do Tucano, e tambemcoma da Jacooina

Velha, mediando entre esta do Jerimuabo e a da Jacobina Velha hum dilatado

certão dezerto, em que se diz ha mais de trinta legoas despovoadas.
11—Da Povoação do Jerimuabo á povoação de índios do Massacará cor-

tando rumo direito de norte a sul vão dezoito legoas, das quaes 12 são dezertas.

Por esta Povoação do Massacará corre hum rio, ou regato chamado do mesmo
nome. Nasce acima da Aldeya dos índios legoa e meya, em hüa fazenda cha-

mada a Cruz. Corre perennemente thé pouco menos de hum quarto de legoa

abayxo da Povoação dos índios, onde de todo se some pela terra dentro, e di-

zem os naturaes que corre subterrâneo mais de'3o legoas, e vay dezagoar no

Rio Itapicurú. Corre do Poente para o nascente; não he navegavel, nem im-

pede passagem em tempo algü.
12—Desta Povoação de Indips do Massacará 

para 
sima buscando o sul, e

Poente ha 3o fazendas de gados no terreno desta freguezia thé a serra do Cas-

sucâ, huas situadas em olhos d'agua nativa e as mais somente com tanques,

ou possos abertos na terra. Em varias distancias estão huas das outras, como

de hüa legoa 2, 3 e mais athé 7. Da dita serra do Cassucâ buscando a nascença do

Rio Vazabarris ha 3o legoas de certão dezerfo por falta d'agoas, e capacidade de

as poderem fazer, isto he, possos, ou tanques; porque estes só se fazem em terras

duras, e aonde achão vertentes, que chovendo corráo as aguas a encher os tais

tanques, e não se fazem em areaes soltos. '
13—Da Povoação de índios do Massacará correndo para o Nascente vão sete

legoas thé a Povoação, ou Aldeya dos índios cariris do Sacco dos Morcegos, nesta

distancia, ou meyo se achão 12 sitios, ou fazendas de gados, hüas em rumo direito

outras para a parte do sul, e outras para a parte do Norte situadas também

hüas em olhos d'agoa, e outras com tanques; medião hüas das outras as mesmas

distancias já ditas. Pela dita Povoação de índios do Sacco dos Morcegos não

corre, nem ha rio algum, e bebem de vários olhos de agoa tenues, que aper-

tando qualquer secca, de todo seccão, e dezertão os índios, e buscão as prayas
da comarca de Sergipe dei Rey.

14—Do Sacco dos Morcegos correndo para o nascente the confinar com a

freguezia do Itapicurü, e dahi cortando ;para o norte the a Povoação do Jeri-

muabo se achão 58 sitios ou fazendas de gados em distancias diversas huas
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das outras de hua até seis legoas; as maisdellás em sitios seccos, e poucas ha
em que se ache olhos d'agua nativa, nem rio algum.

ií>—Nestas i52 fazendas e Povoação do Jerimuabo, ou em todo o territorio
desta freguezia que consta de 70 legoas de longitude de Nascente a Poente e
de 3o de largo de Norte a Sul, não numerando os certoens despovoados, e de-
zertos ha (não numerando os índios sujeitos aos Religiosos) 1364 pessoas de com-
munhão entre brancos, que não chegão a 80 pardos, mistiços e pretos captivos,
de hú e outro sexo.

16—Vivem estas pessoas em 285 cazas, ou chopanas, porque só quatro são
cubertas de telhas em toda a freguezia, e as mais de palha; gente a mais delia
toda pobre, e de servir de criadores de gados ou curraleiros; de sorte que
somente 12 pessoas ha ém fazendas suas próprias, quanto aos'gados, que quanto
a terra só hum se acha em sitio seu, que o comprou a Caza da Torre, e os mais
todos são foreiros á mesma caza.

17—Excepto os 12 donos de fazendas, ou dos gados dellas, que existem nesta
freguezia, e os Curraleiros, que são tantos quantas são as fazendas, tiradas as
mulheres, e pretos captivos também, tudo o mais he gente ociosa, sem occupação
algüà, malfeitores e forragidios, huns naturais da terra, e outros, que ne de
fora se vem açoitar nesta freguezia, e não poucos vivem como bandoleiros,

porque não tem caza, e assim são incríveis, e indeziveis as perturbações e inale-
ficios, que experimentão os bons, principalmeate os Parochos, contra os quais
todos os dias se attrevem com injurias, oprobrios e malefícios, taes quaes se
se podem considerar de hum povo, em que não ha nem temor de Deos, nem res-

peita as leys humanas por não conhecerem nem Justiça nem Milicia, mais que
pelo nome, e não haver quem os reprima, ou castigue. E ainda que esta fregue-
zia he Termo da Villa do Itapicurü, esta mal a pode corrigir e menos acudir
aos insultos, estando distante desta Povoação do Jerimuabo mais de 5o legoas e
dos Confins da freguezia mais de 80; e menos a Milicia de Sergipe, a quem toca,

que dista outras tantas legoas, ou mais, não havendo em toda esta freguezia
hum só oflicial de Justiça, nem Milicia, a quem se possa recorrer.

18—Em todo o Estado do Brazil não ha freguezia de peior nome, qne esta
do Jerimuabo, de tal sorte, que seu nome, he ouvido com temor em todas as

partes. Os naturaes, e moradores saindo para fora negâo a patria, e freguezia,

os bons de envergonhados, e os máos por temor de seus malefícios. Os passa-
geiros, que se vêem obrigados a passar por ella com seus comboyos, gados, e

cavallarias, que de outros sertões descem, principalmente de Jaguaribe certão de

Pernambuco, e do Piagu, o fazem com tal receyo, como se houvessem de atra-
vessar por terra de inimigos, ou de gentio bravo e mui poucos são os que não

experimentão prejuiso em seus gados, e cavalgaduras, principalmente se pernoi-
tão na Povoação do Jerimuabo, aonde vivem os mais insolentes; e assim muito
do serviço de Deus, do de sua Real Magestade, e ,bem commum será, se se der

o provimento necessário a tantos absurdos, desterrados os malfeitores para
outras partes, onde se occupem no Real serviço de Sua Magestade.

19—São tão absolutos, que o primeiro Parocho desta freguezia não os pode
soffrer mais que hum mez, e deixou a freguezia dezistindo áella para sempre,
dizendo que no Jerimuabo nem hum instante queria estar ainda que por isso

merecesse o ser Ponti,fice. O 2.° se regia more castrorum, não sahindo jamais
de caza, nem ainda para a Matriz, senão acompanhado de seus escravos arma-
dos. O 3o muitas vezes o injuriarão, e intentarão lançallo fora da freguezia com

dezattenção e violência. O 40 e 5o da mesma forma, chegando a tal excesso, que
lhe entrarão pela Caza emquanto estava dizendo Missa, e lhe tirarão o cavallo
da estrebaria, e pondo-o a porta da Igreja cellado mandarão .que rielle montasse,

e se fosse embora, que o não querião mais por Parocho. O 6° actualmente exis-

tente são incríveis os trabalhos, e dezatenções que em oito annos tem soffri-

do, não lhe valendo toda a prudência, e paciência, de que se tem valido, nem

ainda o já mais pedir em todo este tempo a pessoa algúa, os seus emulimentos

parochiaes vencidos, que se querem, os pagão, e se não querem o não fazem.
20—Nem assim deixão de o desatender todos os dias, e de presente com

mayor excesso; porque irritados por declarar o Parocho alguns, que não satis-

fizcrão aos preceitos annuaes da confição e Communhão, se juntarão 20 pouco
mais ou menos, em noite de Natal, e entrarão pela Igreja dentro armados de

armas de fogo com descompostas vozes, gritando que o não querião, nem reco-

nhecião mais por Parocho. Ouvio, e soffreo com paciência necessaria nos Minis-

tros' de Christo, e sem lhes responder húa só palavra, continuou nos officios

Divinos, por não ficarem mais de Soo pessoas sem Missa, ás quaes incitavão e

convidavão os ao malfeitores para o seu levantamento; se bem não houve hum

só que os quizesse seguir.
21—Dezabrocharão a sua payxão, vendo o pouco caso, que fazia o Parocho

actual das suas desordenadas vozes, e levantamento, e que ninguém os seguia,



232

em não ouvirem ja mais Missa, e fazerem hum assignado elles mesmos com iooo
imposturas, e calumnias, que lhes dieta o seu diabolico orgulho; contra o' Paro-
cho; sendo os mesmos do motim, dos quaes alguns se achão excommungados

pela sobredita cauza de não terem satisfeito os Preceitos quaresmaes, os motores
e assignados, por não acharem hüa só pessoa, que lhe quizesse assignar ainda

que os ameação que por força de armas os farão assignar, e esta he a emenda

que tomão, e o recurso que buscão por meyos tão sinistros, e incompetentes.
Assim que a não haver a providencia necessaria a tantos excessos commettidos.
e para se obviar os futuros, desistirá de todo, é para sempre da freguezia o
Parocho, e sua Real Magestade, por quem foy apresentado, e collado por sua
Ex.* Rev.m" nesta Igreja, a poderão prover em que fõr servido.

22—Finalmente não ha em toda a freguezia Capella algüa annexa, ou filial,
mais que húa de todo arruinada no mesmo sitio do Jerimuabo, a qual a fez o

povo com o titulo de Nossa Senhora das Brottas, foy erecta debaicho da Júris-
dição ordinaria, e annexa, ou filial a Matriz do ítapicurü antes de se desmem-
brar esta freguezia delia. A casa da Torre a dotou com o dotte costumado de
seis mil réis annuaes estabelecidos, ou fundados na terra, e gado do mesmo
sitio do Jerimuabo. Muitos annos se conservou esta Capella com Capellão cie-
rigo secular sugeita ao Ordinário, e ao Parocho, the que deposto o Clérigo Ca-

pellão, deo a casa da Torre a mesma Capella aos Religiosos Franciscanos, para
que servissem de Missionários dos Índios Mungurús, e Cariacàs, que neste cer-
tão vivião aldeyados, e nesse mesmo tempo deu a caza da Torre aos mesmos
Religiosos a Capella da Santíssima Trindade do Massacarâ para o mesmo effeito,
como assima se toca.

.23—Assim se conservou alguns annos esta Capella da Senhora das Brottas,
athé que os Religiosos Franciscanos dezertarão desta Povoação do Jerimuabo,
ou pelo doentio do clima naquelles tempos, ou por não se atreverem a sofFreras
insolencias do povo, e ficou a Capella sem Missionário, nem Capellão. Neste
estado se achava em o anno de 1718, em que por Alvará de Sua Real Magestade,
a criou em Matriz com o titulo de S. João Bautista o IHustrissimo Arcebispo
D. Sebastião Monteiro da Vide, deputada a dita Capella para Matriz Interina-
mente, em quanto se não fazia nova Matriz.

24—Tanto que a Caza da Torre viu que a Capella servia de Matriz, vendeu
os gados, que obrigados estavão ao dote da Capella e arrendou o sitio ao Capitão
João Barbosa Rabello Comprador dos mesmos gados, e houve a si todo o di-
nheiro que se achava junto não somente do dotte vencido, mas também de
varias esmolas, pertendendo outro si em Portugal ter apresentação nos Parochos

para esta freguezia, com o fundamento de ser sua a Capella de Nossa Se-
nhora das Brottas, na qual se creara a nova Matriz de S. João Bautista do Jeri-
muabo.

25—Frustrou-se-lhe o seu requerimento com a nová Matriz que o Senhor
Rey D. João V de Saudosa Memória, que santa gloria 

haja mandou fazer a
requerimento do Parocho então existente o P.* João Coelho de Bessa, a custa
de Sua Real Fazenda, do mais prompto dinheiro, que houvesse, e feita a Matriz,
ou por melhor dizer, 

posta 
em termos de se poder nella celebrar, ficou ao dez-

amparo a Capella da Senhora, das Brottas, e de todo se arruinou, como ainda
hoje se vê cuberta de matto, por cuja causa se mudou a Imagem da Senhora

para a Mairiz, onde está.
26—A obra da nova Matriz foy rematada por 28.000 cruzados, e 3oo.ooo rs.

Poz-se em termos de dizer missa nella, porem foy a obra de tão pouca duração,

que em menos de 11 annos se arruinou de todo, e abateram os telhados do corpo
da Igreja vindo ao chão abertas as paredes todas de alto a baixo, e ameaçando
total ruina ainda o que se ache em pé, como he a Capella mor, Sacristia, e Caza
da fabrica. E já em o anno de 1749 em que desta Igreja tomou posse o Parocho
actual a achou com manifesto perigo de vir ao chão.

27—Como de todo senão tinha acabado a obra Real, e nem o rematador
delia a acabava, antes o não achou já na freguezia o Parocho, por se ter auzen-
tado antes da sua chegada, entendeu o mesmo Parocho, que ainda haveria algum

pagamento por fazer na caza dos Contos, para com elle se reedificar, ou reparar
a obra Real; e recorrendo ao Provedor Mor deste Estado do Brazií, se achou

que de todo tinha o remattador Antonio Correia de Araújo Portugal levantado
todo o preço da rematação, com hum termo de vistoria, que aprezentou, de que
a obra estava de todo acabada, e posta na sua ultima perfeição, segundo os pe-
didos da architectura, e planta que fora mostrada, e ainda com mais perfeiçoens
do que mandava a mesma Planta, porque alem dos 28.000 crusados, e 3oo.òoo
reis preço da rematação, se achavão incluídos na mesma obra Real mais 5oo.ooo
réis, com que concorrera o povo. São formaes palavra.- do termo de vistoria, que
na Caza da Fazenda Real se acha, quando a dita obra de todo a deixou o rema-
tador por acabar, na forma que ainda se yê.
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28—Em o anno de 1734 de todo se arruinou a obra da Matriz de tal sorte,

que foy necessário ao Parocho mudar as Santas Imagens para sua caza onde
dizia missa, athé que concertando o melhor que pode, segundo suas poucas
posses, e tenues redditos da freguezia, a caza destinada para a Fabrica, contígua
á Capella mor, por ser a que se acha com menos ruina, nella levantou altar, em

que diz missa, e exerce as funcções Parochiaes, por não estar a Capella Mor
capaz de se dizer nella Missa_, ainda que se acha em pé pelo manisfesto, e certo

perigo que ameaça e somente serve a Igreja de semiterio.
29—Logo no mesmo anno de 1754 recorreu o Parocho àctual a sua Real

Magestade, que Deus guarde, pedindo ajuda de custo para a capella mor, sacris-
tia e caza de Fabrica, representando-lhe não somente por petição, mas também

por hüa sentença de justificação alcançada na ouvedoria do Civel' da cidade da
Bahia, e outros documentos authenticos, e curiaes, o estado em que se acha
a Matriz pedindo por conclusão ao ditto Senhor fosse servido manaar dar a ne-
cessaria ajuda de custo para a obra da Matriz, ou consignar para Matriz a
Igreja da Santíssima Trindade doMassacarã, visto não haver outra algüa Capella
annexa, ou filial em todo o territorio desta freguezia, na qual interinamente se

possa exercer as funcçoens Parochiaes.
30—Este requerimento entende o Parocho, que se perdeu no infausto ter-

remoto da cidade de Lisboa, porque thé o prezente não teve delle noticia algüa.
Esta he a relação mais exacta, e verdadeira, que da freguezia de S. João Bautista
cio Jerimuabo do Arcebispado da Bahia pode dar o seu Parocho actual, que reco-

pilada he a seguinte.
31—Tem a Freguezia do Jerimuabo tres povoações a do Jerimuabo, ou da

Matriz com 32 cazasj ou choupanas, nas quais vivem 252 pessoas de Communhão.
A do Massacará, que he de índios, e nella se achão mais de 100 cazaes, e dista
esta da do Jerimuabo 18 legoas. A do Sacco dos Morcegos também de índios,
em que ha 800 almas, e dista da do Massacará 7 legoas.

32—As pessoas de communhão, que ha em toda a freguezia tanto na povoa-
ção do Jerimuabo, como no de mais territorio, que consta de 70 legoas de
longitude de nascente ao poente, e de 3o legoas de latitude de norte a sul, são
1364, não numerando os índios das duas Povoaçoens, e vivem estas pessoas dis-

persas em i52 sitios, ou fazendas de gados, nas quaes se achão com as cazas da

povoação do Jerimuabo já ditas 285 cazas, ou choupanas, por serem só 4 dellas
cubertas de telha, e as mais de palha.

33—Tem o territorio desta freguezia tres rios, a saber o Jerimuabo que
nasce duas legoas acima da Matriz, e passa pelo meyo da Povoação chamada
Jerimuabo: O rio Vazabarris que passa meya legoa desviado da dita povoação
e nasce 33 legoas acima da Matriz: o rio, ou regato denominado Massacará, e
nasce acima da povoaçúo deste mesmo nome legoa e meya, e por meio delia

passa. Dista o Jerimuabo de Vazabarris meia legoa, eo Vazabarris dista do rio
Massacará 17 legoas e meia.

34—Tem esta freguezia as Igrejas seguintes : A Matriz arruinada em muita

parte, a Capella de Nossa Senhora das Brottas junta á mesma Matriz de todo
desbaratada e só com as paredes em pé. A Igreja da Santíssima Trindade do
Massacará, que he Missão de índios sujeita aos Religiosos de S. Francisco: E
a Igreja da Ascensão do Senhor do Sacco dos Morcegos, que também he de In-
dios sujeitos aos Religiosos da Companhia de Jezus.

35—Vive o povo desta freguezia de criar gados vacum e cavallar, e de algüa
lavoura em annos invernosos somente, por ser pela maior parte o terreno secco,
e esteril. São mais os ociosos, e sem occupação algüa, do que os que tem este
ou aquelle emprego.

• 36—Os sobreditos rios não são navegaveis, nem impedem passagem, ou se
carece de pontes, salvo para a gente calçada, e só emquanto durão as cheias se

poem de nado, e não dão vao em parte algüa; rebaxadas as agoas das cheias,
dão passagem franca em qualquer parte, excepto nos possos que em si faz o rio

Vazabarris, por serem fundos.

2717

Noticia, sobre a Freguezia Nova de Sant'Ahna e Santo Antonio do Tu-

cano, na Diocese da Bahia, pelo Vigário Francisco Cabral de

Sousa.

1757. (Annexa ao n. 2666.)

Consta a Póvoaçam desta Freguezia nova de Sant'Anna e Santo Antonio
do Tucano de fazendas distantes entre si hua, duas, e a mais quatro legoas,

dividise em dous lugares chamados —Tiuiu, e Tucano; o do Tiuiu extendesfteü

a. b. 3i 3o
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pelo rio do Itapecurú a sima trinta legoas, em cujas margens de hua e outra parte
estam secenta e hua fazenda com a distancia asima de legoas; o lugar do Tu-
cano consta de dezanove legoas sendo mais largo com cento e hua fazenda com
a mesma distancia de duas e tres enthe quatro legoas de fazenda a fazenda.
Rios no lugar do Tiuiu o sobredito Itapecurú, o qual empede o vao com as
continuas enchentes, e tem o seo nascimento na Freguesia de Jacobina, digo
na Freguesia de S. Antonio de Jacobina. No lugar do Tucano os rios que só
correm com as invernadas, e alguas vezes também impedem o vao sam os se-

guintes—Jacoriei, Picarassá, Pocozô, Massatê ; a saber do Jacoriei ao Piracassa
nove legoas, do Piracassa ao Pocozò 3 legoas, do Pocozô ao Massatê 6 legoas.
Almas âe communhão igo3. Tem huma Capella esta freguezia.

2718

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte lieal, em que informa ácerca de certos emolumentos perten-
centes ao Patrão mór da Ribeira da Bahia e que abusivamente esta-

vam sendo recebidos pelo Provedor da Fazenda.

Bahia, 18 de abril de 1757.

Tem annexos 3 documentos. 37'9—2722

Officio do Ouvicjor Geral da Comarca de Serro F"íio, João Evangelista de

Mariz Sarmento, para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, em

que se refere ao seqüestro dos bens do ex-contractador dos diamantes,

o Capitão Felisberto Caldeira Bránt, e á arrematação dos differentes

officios da sua comarca, cuja propriedade fôra mandado pôr em

praça.
Bahia, 18 de abril de 1757.

Tem. annexos 3 documentos é entre elles a informação dos cort-

correntes e lanços que tiveram os differentes officios. 2723—2726

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que participa as resoluções do Conselho da Fazenda

sobre os salvados do navio Nossa Senhora da Conceição e Porto Se-

guro, que naufragára na Praia do Rio Joannes chamada Buraqui-

nhos.

Bahia, 19 de abril de 1757.

Tem annexos 7 documentos. O navio era commandado pelo
Capitão Custodio Francisco e transportava especialmente ca\aes da

Ilha da Madeira para a de Santa Catharina. 3727—2734

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que participa o fallecimento do Bispo de S. Thomé

D. Antonio Nogueira, e a necessidade urgente de nomear novo Pre-

lado para aquella Diocese, por causa das graves desintelligencias

que havia entre os Conegos, que algumas vezes tinham provocado
aggressões pessoaes e determinado a prisão do Deão, que exercia o

cargo de Vigário geral.

Bahia, 20 de abril de 1757. Ia e 2a vias.

«Com a feliz viagem de 46 dias chegou á Ilha do Príncipe em 8 de outubro
e desembarcando com toda saúde, que lhe continuou por 3o-dias,, no fim d'elles
entrou a experimentar os terriveis effeitos, que padecem os forasteiros naquelle
clima, porque lhe sobreveio huma doença, tão precipitada, que no principio do

quarto dia o passou deste para o outro mundo, sem que lhe desse lugar, nem a

poder tomar os sacramentos, nem a fazer nenhuma das ultimas disposiçpes.de
catholico e como antecipadamente não tivesse feito testamento, dos bens que se
lhe acharão veio a tomar conta o juizo dos defunctos e ausentes...»

2735—2736
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Carta particular do Ouvidor de Villa Rica, Francisco Ângelo Leitão, para
Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, felicitando-o por ter sido 110-

meado Ministro e Secretario d'Estado da Marinha e Ultramar.

Villa Rica, 22 de abril de 1757. 27^7

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, em que participa terem sido regei-

tados pela Relação os embargos de terceiro propostos por Caetano

Rodrigues Soares, na execução que as filhas do Mestre de Campo
'Manuel Nunes Vianna moviam contra o Dr.. Miguel Nunes Vianna.

Bahia, 25 de abril de 1757.

Tem annexo um documento. 2738—2739

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, informando ácerca do despacho

na Alfandega da Bahia da bagagem do Governador e Capitão Ge-

neral de Pernambuco Luiz Diogo Lobo da Silva.

Bahia, 26 de abril de

Tem annexos 3 documentos. 2740—2743

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em se refere largamente aò estabelecimento na Bahia da

nova «Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro»

e aos preços por que se podiam vender no Brasil os seus vinhos,

vinagres e aguardentes.

Bahia, 29 de abril de 1757.

Tem annexos 16 documentos e entre elles a «Instituição da

Companhia (impresso [doe.10 n.° 274g), o Alvará de 10 ae setembro

de que approvou a sua constituirão, a resolução da Camara

da Bahia sobre os preços de venda, manifestos dçs vinhos, vinagres

e aguardentes, etc.

«...fui entregue da carta de V. Ex.* de 18 de outubro do anno passsado, em

que me. participa, que S. M. havia acabado de mandar estabelecer huma utilis-
sima Companhia para a extracção dos vinhos do Douro, a qual era o mesmo
Senhor servido que eu désse todo o favor e ajuda, de que necessitasse e em
especial a Joaquim Ignacio da CruAdministrador delia nesta Cidade. Com
toda a promptidáo tenho feito executar o que S. Magestade determina, porque
participando-me o Desembargador Conselhetro e Intendente Geral Wencesláo
Pereira da Silva, como Juis Conservador da mesma Companhia, que sc fazia

preciso fosse manifesto ao púbico o que se continha na sua Instituição e só podia
ter lugar por hum bando mandado publicar de minha ordem; no dia 9 de feve-
reiro toi este lançado, como consta dos documentos que vão de fls i4athé i5. Para
estabelecimento da Companhia nesta Cidade occorrerão as duvidas, que vou a

participar a V. Ex.» e as resoluções.que sobre ellas se tomarão...
Resolveo finalmente o Desembargador Conselheiro e Intendente Geral

mandar convocar oito homens de negocio dos mais principaes desta Praça e que
tivessem já comerciado antecedentemente em semelhantes effeitos (Manuel Alva-
res de Carvalho, Lui\ Coelho Ferreira, Fructuoso Vicente Vianna, Francisco
Borges dos Santos, Simão Pinto de Queirof, Capitão Antonio dos Santos Falhei-
ros, Francisco Xavier de Almeida e Domingos Ribeiro Guimarães, doe." n"
2753), e fazendo-lhes vêr a conta dos novos Administradores e tudo o mais que
se continha na sua representação, lhes deu o juramento dos Santos Evangelhos

para que debaixo delle dicessem os seos pareceres, no que com facilidade con-
vierão e uniformemente assentarão, que cada huma pipa de vinho tinto ou

branco, não podia ser vendido por menos preços de 71:844 reis e as de vinagre
a 42:031 real e as de agoardente a 98:635 reis e cada huma frasqueira de 10 frascos

de agoardente a 5.637 re's fundando-se para arbitrarem eátes preços, que erão

na realidade os mesmos apontados pelos Administradores nas suas contas, nas

razões e fundamentos que largamente expenderão no termo de que vai a copia

de fl. 22 athefl. 26.
Tomada esta resolução, pela carta de que vai a copia a fl. 22, me deu o

Desembargador Conselheiio e Intendente Geral Wencesláo Pereira da Silv^|^>
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conta do que se havia assentado sobre este particular, o que me obrigou a escre-
ver ao Juiz de fora e Senado da Gamara desta Cidade a carta, que por copia
remetto a fl. 32, declarando-lhe nella os preços porque se julgou podião vender
os Administradores da Companhia cada huma das pipas de vinho, vinagre e
agoardente, que lhe havião sido remettidas na prezente Esquadra do Porto, mas

que como estas haviáo passar para poder dos Taverneiros e mais pessoas, que
costumão vender por medidas miúdas, que ordenassem aos Almotacés, que em
attençáo aos preços porque haviáo ser compradas aos Administradores, arbi-
taassem outro tal preço, que sem ser onerozo ao povo, podessem estes segundos
vendedores tirar aquelle licito interesse, que lhe era devido pelo seu trabalho, e

que como me era prezente, que assim nos armazéns desta Cidade, com oem,varias
mãos de particulares havia hum grande numero de pipas de vinho, vinagre e
agoardente e posto que não pertencião ã nova Companhia, necessariamente
haviáo de ter o seu consumo, que não estando estas sujeitas as mesmas despezas

que tinhão tido as da Companhia, de nenhuma maneira devia o lograro beníicio
da mayoria do preço, o que aquella Camara devia prevenir determiando aos
Almotacés, que não»almotaçassem pipa alguma, sem primeiro lhe constar por
bilhete assignado pelos Administradores da Companhia, se era ou não perten-
cente a ella, por ser este o meyó o mais efficaz para se poderem acautelar
as fraudas, que podiam intentar e com facilidade conseguir os Taverneiros se
se não uzasse com elles de toda a prevenção.

Em execução desta Ordem determinarão os officiaes da Camara, ouvidas
as partes interessadas e os Taverneiros e mais pessoas, que vendião vinho, vi-
nagre e agoardente por medidas miúdas não podessem vender por mayor preço
cada canada de vinho pertencente á Companhia do que pelo de 1280 reis e cada
canada de agoardente pelo de 1760 e cada canada de vinagre pelo de 800 reis, o

que fizerão publico pelo Edital, cuja copia remetto a fl. 19 : nelíe determinão as

penas em que hão de incorrer as pessoas que transgredissem ao que nelle se
contém.

Outra igual carta á que escrevi ao Juis de fôra e Camara desta Cidade,
escrevi também ao Juis de fôra e Camara da Villa da Cachoeira, para que pela
parte que lhe tocasse, observasse o mesmo, que nesta Cidade se ficava prati 

•

cando; mas como em razão da distancia, em que fica aquella Villa, se não

podem transportar os referidos generos, sem que na sua conducção se fação
algumas despezas, attendendo os officiaes daquella Camara a que estas são
feitas por conta dos taverneiros e mais pessoas, que vendem por medidas miu-
das, determinarão, que se vendesse cada huma canada de vinho da Companhia

por 1440 e cada canada de agoardente a 2000 reis e cada canada de vinagre a

960, do que fizerão o termo, que por copia remetto a fl. 34. ¦

Devo dizer a V. Ex", que supposto as canadas do Brazil não sejão em todas
as comarcas de igoal Tamanho pela differença, que ha de hnmas a outras,
coratudo sempre cada huma canada destas corresponde a perto de 4 canadas das
desse Reyno, o que participo a V. Ex. para evitar toda a duvida, que possa
cauzar o preço, que se lhe arbitrou. (Dõc°. n. 2744.)

Nome dos primeiros administradores da Companhia das Vinhas do Alto
Douro: Sebastião José de Carvalho e Mello Idepois Marquef Pombal), José da
Costa Ribeiro, Luiz Belleza de Andrade, José Pinto da Cunha, José Monteiro de
Carvalho, Custodio dos Santos Alvares Brito, João Pacheco Pereira, Luiz de
Magalhães Coutinho, Antonio de Araújo Freire de Sousa e Veiga, Manuel Ro-
drigues Braga, Francisco João de Carvalho, Domingos José Nogueira, Francisco
Martins da Luz, Francisco Barbosa dos Santos e Luiz Diogo de Moura Cou-
tinho. (Doe n. 2y4g.)

244—2760

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, no qual informa largamente ácerca dos salarios e propinas

que venciam os Officiaes da Fazenda, da Alfandega e do Senado da

Camara da Bahia, expondo varias duvidas sobre a contagem de

certos emolumentos e diversas resoluções provisorias que havia to-

mado sobre ellas.

Bahia, 1 de maio de 1757.

Tem annexos 40 documentos e entre elles a copia do Regimento

de 15 de abril de 170Q, regulando os vencimentos dos referidos

funccionarios (doe0 ti. 2j63).

2761—2801
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Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha^ para Thomé

Joaquim da Costa Côrte Real, felicitando-o por ter sido nomeado

Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos.

Bahia, 2 de maio de 1757. 2802

Carta particular do Desembargador Luiz Rebello Quintella para Thomé .

Joaquim da Costa Côrte Real, felicitando-o por ter sido nomeado

Ministro e Secretario d'Estado e pedindo-lhe para se interessar por
uma pretenção que tinha pendente.

Bahia, 3 de maio de 1757. 28o3

Ófkicio do Vice Rei Conde dos Arcos, para Sebastião José de Carvalho e

Mello, informando ácerca de uma representação dos commerciantes

da Bahia em que pediam autorisação regia para organisarem uma

Companhia com o monopolio do commercio da Gosta da Mina e

outro portos da África.

Bahia, 4 de maio de 1757.

«111.™° e Ex.'" Sr Joaquim Ignacio da Cru^ e I.ui^ Coelho Ferreira, em seus
nomes e dos homens de negocio desta Cidade mais principaes do Comercio da Cos-
ta da Mina, me fizerão a petcção incluza, que serve de cuberta ao requerimento
e condiçoens, com que pretendem erigir, huma nova Companhia para a Costa da
Mina, que sendo util aos comerciantes, seja igualmente de beneficio aos lavra- -

dores de tabaco, aos mineiros e a todos os habitantes da America portugueza, que
terão escravos em abundancia para a cultura das terras e extracção do ouro aas
minas, por preços taes e tão acomodados, que nunca se comprarão no Estado do
Brazil, para que chegando a prezença de S. M. esta pretenção, haja o mesmo
Senhor, ser servido, pela sua Real grandeza aprouvar esta nova Companhia, na

forma que tem aprovado a do Grum Pará e Agricultura das Vinhas do Alto

Douro , resultando desta nova creação o pôr. de huma vez termo á ruina total,
a que se encaminha este comercio, com a liberdade permitida, pela Provisão

de 3o de março de 17 56.
Vendo este requerimento julgei que me não devia negar a acceitalo, e ser

quem o fizesse prezente à S. M., porque se no anno de 1743, de ordem do
mesmo Senhor, se fizerão todas as diligencias necessarias para nesta Cidade se
estabelecer huma similhante companhia e se não pôde conseguir, a execução
deste projecto, pela variedade de discursos, que naquelle tempo fizerão os
homens de negocio desta mesma praça, não devia eu perder a bôa conjuntura,

que se me offerecia de serem agora os homens de negocio os mesmos que volun-
tariamnte se convidão para fazerem este estabelecimento que não sendo do Real
agrado de S M. determinará o que fôr servido.

Não tomarei a V. Ex. o tempo, com discursos sobre companhias, porque
se tem escripto tanto a respeito dellas, que toda. a pessoa que intentar o escrever
mais se exporá ao perigo de dizer o que os outros ja disserão e assim sem me

afastar das regras geraes, direi somente que o comercio he alma dos Estados e
e o Erário em que depozitão os Príncipes (que osdominão as esperanças de pode-
rem acudir ao reparo de qualquer urgência publica e repentina, com á assin-

tencia das Companhias, valendo-se muitas vezes das equipagens dos seus navios,

para o fornecimento das suas Armadas, o que temos visto praticar muitas vezes

e por isso interessáo a favor das mesmas companhias, para a conservação e

augmento dellas.
O Comercio da Costa da Mina que hoje se acha ncí maior abatimento que

teve nunca, bem considerado o modo com que sempre se fiequentou, não sei que
seja outra couza mais do que huma sociedade informe e mal regulada. Muitas

pessoas se interessavão nos na.vios que navegavão para a Costa, ainda que com

pequenas porçons de tabaco, porque.as mais avultadas de que se compunha a

carga destas embarcaçoens, corria por conta dos seus donos, ajudados de outras

pessoas, que tinhão parte nellas. Isto mesmo reduzindo a methodo e aos prceei-
tos com que se pretende governar esta companhia, persuade a razão, a que
os lucros delia, venhão a ser maiores e as perdas menos contingentes.

O dinheiro a risco, que em todo o tempo foi o principal objecto deste nego-

cio, corre a mesma paridade porque nem os ganhos forão nunca tantos nem tão

seguros, como se encarecia, porque se os navios de quem fiavão o seu dinheiro,

tornavão bem sucedidos, pagava-se o capital e o prêmio, em que tem havido
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grande variedade, porque sendò no seu principio de 3o até 40 por cento, depois

passou a 23 e ultimamente não excede a 16 até 18 e contudo estes pagamentos se
não satisfizerão nunca, nem ainda hoje se satisfazem, senão depois ae vendidos
os negros das carregaçoens no que experimentão dilação pela pouca sahida que
hoje tem e se os navios voltáo mal livrados, se passa tempo primeiro, que cobrem
a importancia do dinheiro que deráo a risco e as vezes nem isto basta para se
embolçarem delle; quanto mais havendo de se praticar nesta America o que
dispõe o Alvará com força de lei de 17 de janeiro deste prezente anno, em que
S. M. prohibe, que o prêmio do dinheero dado a juro ou a risco exceda de 5

por cento, fica abolida esta utilidade, porque não haverá quem portão pequenos
interesse, haja de expôr o seu cabedal aos riscos, que justamente se considerão
em qualquer qualidade de navegação.

Ninguém pode duvidar que os Escravos sejão o preço porque se comprão
e se comutáo os mais importantes generos da America portugueza, que sem
elles, receberião hum irreparavel prejuízo os seus naturaes, achando-se, como
se acha, este comercio em tão decadente estado. O único modo que pode haver

para se acautelarem os damnos que ameação e já alguns delles se experimentão,
com o grande numero de navios, que hoje negoceiam naquelles portos, donde
o tabaco (sendo o mais importante genero) pela grande quantidade que se con-
duz, tem perdido grande parte da sua reputação, he só o estabelecimento desta
Companhia, da qual se deve esperar tome humas medidas tão ajustadas, que
recuperando a reputação dos nossos effeitos, venha a tirar as vantajozas conve-
niencias que se não podem conseguir deste comercio, conservando-se na fra-

queza, em que hoje se acha, porque por mais apertadas que sejão as ordens e por
ngorozos que sejam os castigos que se cominem, nada será bastante, para que as

pessoas que agora o frequentáo, hajão de preferir a utilidade comua delle á
mais ligeira conveniência particular, que se lhe offereça e sendo como hé, esta
regra geral em todos os negociantes portuguezes e principalmente nos da Ame-
rica, aonde por influencia do Paiz, domina mais ambição, para que esta não
acabe de perveter hum negocio de tanta consequencia, parece que este novo
estabelecimento será sobre todos, o remedio mais proveitoso, porque o comer-
cio exceptuando o da Costa da Mina, fica livre para todo o que quizer uzar
delle, da mesma sorte que até agora se praticou.

Os Senhores de Engenho e os lavradores de tabaco, ficão com a mesma
liberdade de poderem comprar os escravos ou comutalos na forma que melhor
lhe estiver, porque supposto que a companhia lhe estabeleça preços certos e
determinados, isto se deve entender para os não poder exceder dahy para cima
mas de nenhuma sorte para que os não possa vender com alguma diminuição,

porque lhe não convém, lhes fiquem em cáza com o perigo evidente de lhe
morrerem, o que sem duvida lhe sucederá á maior parte delles, porque como os
de Angola, não se comprehendem no privilegio privativo e os senhores de
engenho e principalmente os lavradores de tabaco se inclinão mais facilmente
aos de Angola que aos da Costa da Mina, supposto estes sejão mais fortes e mais
robustos, os outros são mais domaveis e em melhor preço e cada hum dos que
compra, ordinariamente vay buscar o mais barato; quanto mais as maiores vendas
dos escravos fazem-se por partidas que compra os mineiros, que são os melhores,

por 
serem escolhidos entre todos os que vem da Costa e os conduzem para as

Minas e nem sempre os comprão de contado, como 
"sucedia 

em outros tempos

porque muitas vezes levão fiado mayor parte delles, com a espera de alguns mezes

que ao depois convertem em muitos annos, com perda irreparavel dos vendedores.
Isto mesmo sucede com os Senhores de engenho e lavradores de tabacce com
os mais que se occupáo em cultivarem as campanhas, emprego tão neccessario

que sem elle se não pode conservar a subsistência do paiz, e como todos estes
homens ordinariamente comprão os npgros fiados, rezervando o pagamento
delles para o tempo das safras e estas muitas vezes não correspondem ás espe-
ranças, em que estavão nas suas colheitas, não podem ser tão promptos os paga-
inentos e as cobranças, como necessita qualquer comerciante particular e poderá
suportar a Companhia que ao tempo do seu estabelecimento são constantes
todas as calamidades do paiz e voluntariamente se sujeitão a todas as contin-

genceas que para o futuro podem sobrevir.
Devo dizer a V. Ex.* que os ia assignantes, que se ofiferecem para esta

creação são sobre todos os homens de negocio desta Cidade, os mais distintos

pela sua capacidade e intelligencia do negocio, fazendo-se entre elles muito mais
recomendáveis Joaquim Ignacio da Cru%, que com todo o zêlo e incansavel tra-
balho se tem empregado a reduzir á pratica este projecto, não só trabalhando
em que as condiçoens fossem as mais favoráveis, mas persuadindo a todos os
mais companheiros, a que se deliberarssem a entrar nesta negociação; circum-
stancias estas porque se faz acredor, quando S. M. haja por bem aprovar este

estabelecimento, ser elle o que occupe o lugar de Vice-Provedor, visto haverem



239

convindo entre sy, todos os mais socios, que o Provedor haja de ser Luij Coelho
Ferreira, que tão bem tem animado da sua parte, quanto lhe he possível este

negocio, ficando todos os mais assignantes naquelles lugares correspondentes, a

que vão destinados, a exemplo dos quaes, tenho por sem duvida, sejão os acio-

nistas de tal qualidade, que para os annos futuros possa a Meza da Companhia
escolher huns taes sucessores, que sem a menor descripancia façáo observar as

acertadas determinaçoens, com que he de prezumir, fação estes huma semi-

lhante creação...»
2804

Requerimento dos commerciantes da Bahia, pedindo ao Vice-Rei para sub-

metter á approvação regia a seguinte representação e os estatutos da

nova Companhia, que pretendiam organizar.

S. d. (Annexo ao n. 2804).

111.e Ex.m° S.,,r Os homens de negocio da Cidade da Bahia e os mais princi-

paes da Costa da Minna, assignados no papel incluzo, dezejando evitar as contis

nuas e avultadas perdas, que experimentão no prezente tempo os comerciantez
• 

que cultivão esta navegação, o que tudo he notorio a V. Ex, e pôr de huma ve-

termo á ruína total a que se encaminha o dito negocio com a liberdade permi-
tida pela Provirão de .Vo de março de 1756, que elles tomarão uniformente o

meyo de porem nas mãos de V. Ex.* os Capítulos juntos, por onde se regula

huma bem ordenada Companhia, que sendo util aos comerciantes, será de mayor

beneficio aos lavradores do tabaco, aos mineiros e a todos os habitantes da Ame-

rica portugueza, porque terão escravos em abundancia para extracção do ouro,

cultura do tabaco e mais frutos da terra e por preços taes e tão acommodados,

que nunca se comprarão neste Paiz; para que passem das mãos de V. Ex."

mais dignamente a Real prezença de S. M., que sendo servido aprovar a dita

Companhia na forma que tem aprovado a do Grampará e Agricultura das Vi-

nhas do Alto Douro, se extenderá também este tão util e novo beneficio aos vas-

salos habitadores deste Continente, conseguitido-se ao mesmo passo a redução

de muitas almas ao grêmio da Igreja, a extenção dos domínios da Coròa Portu-

gueza, a utilidade dos lavradores e a conservação de hum comercio, que he o uni-

co que anima e sustenta aos moradores desta Cidade.»
2§o5

Representação dos commerciantes da Praça da Bahia, supplicando a Elrei

D. José que approvasse a organização da nova companhia quepreten-
' 

diam estabelecer para a exploração do commercio da Costa da Mina.

. S. d. (1757.) (Annexo ao n. 2804).

«Senhor, Os homens de negocio da Praça da Cidade da Bahiaj entre elles os

principaes que ha muitos annos a esta parte tem sustentado a navegação e com-

mercio da Cósta da Minna, animados da Real grandeza com que V. M. se incli-

na favoravelmente a proteger, augmentar e acreditar o comercio nacional, em

seo nome, dos moradores da mesma Cidade e de todos os mais habitadores

do Continentes Ultramarino, chegão humildes aos Reaes pés de V. M. a repre-

sentar-lhe o lamerítavel estado a que se tem reduzido esta importante negocia-

ção, de que depende a cultura e subsistência de todos os moradores do mesmo

Paiz, achando-se prezentemente tão decadente, que mais serve de ruína a quem a

freqüenta, do que de utilidade aos vassallos de V. M.

Porque sendo este comercio tão util a toda America portugueza, depen-

dendo delle a sua necessaria conservação, já pelo fornecimento dos escravos de

que necessitão as dilatadas Minnas para a extracção do ouro, já as lavouras

para as plantas dos tabacos, já os engenhos para a cultura das canas e já final-

mente para beneficiar os mantimentos e serviço de todos os povos, que habitão o

mesmo continente.
Foi V. M. servido pela Provirão de 3o. de março de ij56, fazer publica

esta navegação, abolindo o numero de 24 navios que a giravão e todos os que
fossem grandes, ficando os seos interessados gravemente lezados na perda dos

cascos e na falta das utilidadds que podião perceber, deixando se muitos dos

comerciantes de cultivar o dito negocio, pelo justo receyo de que a multiplici-

dade de embarcações os reduzisse a hum estrago total das suas fazendas, como

agora evidente se está experimentando com inconsotavel iftagoa de todos os ha-

bitantes do mesmo Paiz.
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Muitas tem sido as formalidades que se tem dado a este comercio, sem que
nenhuma tenha sido de fiirme subsistência. Principiou este negocio por humas
limitadas embarcações, cujo interesse principal era buscar ouro, que o%gentios
naturaes da terra colhião facilmente e com muita vantagem no Porto de Anna-
babü; cresceu o numero destas embarcações e descobrindo-se as Minas começa-
rão a resgatar escravos e desde então pareceo acerto de que não fossem todas
carregadas de tabaco, taxando-se a cada huma numero certo de arrobas, para
que a abundancia não destruísse a utilidade do comercio, nem se perdesse a esti-
maçáo do genero, o que teve observancia por muitos annos.

Mostrando porém a experiencia, que a franca navegação era prejudicial ao
referido comercio, se tomou o arbítrio de se estabelecerem 24 embarcações
numerarias, que só girassem, repartidas pelas cazas de negocio, que já se inteies-
savão nelle, Com esta boa forma continuou o referido arbítrio muitos annos,
concedendo-se porém toda a carga de tabacos, que podessem levar os navios,
mas adulterado este justo regulamento, fez a ambição introduzir nos annos de
mayor abundancia e barateyo deste genero, a concessão de navegarem muitas
embarçações com licenças supra numerarias.

No decurso de alguns annos decahio tanto este comercio, que precizou ao
Ex."* Conde das Galvêas, sendo Vice-Rei do Estado, a 

pôr 
na prezeuça de V. M.

o precipício a que se hia encaminhando esta navegaçao, por terem falhado os
interesses que ella produzia e se arruinavão os comerciantes com o prejuízo que
experimentavão, enfraquecendo-se as forças de todos os habitadores daqueila
Praça,

A' vista do que logo se persuadio V. M. que o melhor meyo de se evitar
esta desordem era o estabelecimento de huma Companhia, em que fossem com-
muns os interesses, dignando-se de mandar ouvir não só a Meza do Comercio
desta Corte, mas também os principaes homens de negocio da Praça da Bahia.
Sendo porem diversos os pareceres, se não deu o ultimo estabelecimento a este
negocio, determinando-se por então, que não houvessem mais embarcações
supranumerarias e que as 24 do numero fizessem o seu giro em dous annos,

preparando e sahindo as esquadras de 3 navios em Cada trimestre, para cujo
effeito expedio V. M. provizão em que declarou ser este remedio interino,
emquanto a respeito de tão importante negocio se não tomavão as ultimas
medidas para o estabelecer por Companhia.

Conservou-se este methodo com felizes successos e avultadas convenien-
cias dos commerciantes e mais povo de todo o continente, ate que acendidos os
ânimos ambiciosos, pretextando queixas com diversos e aparentes motivos de
fôrma tal, que pareceo ser mais util a primitiva franqueza, com que se deo

principio a este commercio; pela Provisão de 3o de março de fj56 expedida

pelo Conselho Ultramarino se abolio o regulamento das esquadras, permittin-
do-se o uzo franco da navegação para a Costa da Minna a todos os que lá

quizessm hir, e mandar commerciar em embarcações que não excedesáem o
o numero de tres mil rolos, como principal fundamento de ficarem seudo com-
muas as utilidade e de abundarem de escravos em preços commodos o recon-
cavo, certões e minnas daquelle dilatado continente.

Deixando de referit a V. M. a inexplicável distruição das principaes cazas
de negocio da Bahia pela falta dos interesses de hum comercio de que se man-
tinháo, sentindo ao mesmo passo a perda de seos navios, que por grandes se
inhabiíitarão para aquella navegação: só se, poêm na Real prezença de V. M.
ter-se conhecido não ser util a referida providencia para a conservação do com-
mercio e dos habitantes daquelle Pais, por ser meyo efficacissimo para arruinar
os homens de negocio e prejudicar ao augmento da agricultura, por custar agora
mayor preço hum escrevo na Costa da Minna, em razão da pouca estimação

que dão ao tabaco na dita Costa, pela multidão que nella tem introduzido os
repetidos navios, custando agora i5 e 20 rólos o escravo, que d'antes se vendia

por 7 e 10 rolos. Em tão abreviado tempo de exercício desta nova formalidade,
tem mostrado a experiencia tão consideráveis prejuízos, quantos são os navios

perdidos que tem voltado, sendo alguns dos que inda se despacharão em esqua-
dras, que pela falta de captivos, que lhe occazionarão as muitas embarcações que
se despacharão para a mesma Costa, forão precizados os que lá se achavão a
voltarem com mais de 2 mil rolos da sua carga em ser, por lhe não poderem
dar consumo, em razão da abundancia do dito genero e total desprezo de sua
estimação.

Tem chegado pelos referidos motivos este negocio a tão deplorável deca-
dencia, que nos precizão a reprezentar a V. M. o quanto se acha trocado hum
comercio que com as suas utilidades sustentava nao sô o Particular daqueila
Cidade, mas o cornmum de toda America, cujos lucros não só lhe faltão, mas
igualmente se lhe estão exaurindo gravíssimas importâncias, na perda que expe-
nmentão os navios que quotidianamente estão chegando daquelle Continente,
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sem o menor interesse da agricultura, utilidade dos mineiros e dos mais lavra-
dores, por sentirem, não diminuição, porém mayor preço, sem embargo de
haver tão grande numero de escravos em ser.

Para se evitarem todos estes damnos e se aumentar o Commercio com as
forças necessarias, se faz precizo que a Real Clemencia de V. M. acuda com as

paternaes providencias do seo regia e cath.olico animo, estabelecendo huma Com-

panhia, com a qual possão bem os negociantes e todos os vassallos de V. M.
conseguir a sua estabilidade, credito e conveniências, mayormente neste negocio,

que se tem conhecido, impossível ser commum a todos em particular pela avul--
tada importancia que custa hum navio pela barra fóra, difficultando-se aos nego-
ciantes a sua expedição com aquelle apresto necessário a viagens tão morozas e
arriscadas e pela dezordem com que hnns se prejudição aos outros rios portos
do resgate no excesso do preço a que sobem para mais se adiantarem, sem que
sejão bastantes todas as úteis providencias, que a este respeito tem V. M. appli-
cado.

Se até agora, Senhor, se nos faria difficil o estabelecimento de huma Com-

panhia ou pela variedade dos ânimos ou pela rusticidade dos engenhos: no
tempo prezenteem que o benigno e incomparavel animo de V. M. nos tem fran-

queado a grandeza da sua protecçáo em augmemo do commercio nacional, sem
perdoar as mais exquesitas diligencias que possão ocCorrer para a utilidade do
bem commum, ainda com prejuízos consideráveis do Real Erário, mostrando-nos
V. M. o quanto dezeja enriquecer a comercio, desterradas as trevas da nossa
ignorancia, vendo-se já entre os nossos nacionaes Companhias publicas, cheyas

: de credito, de poder e de grandes utilidades que os comerciantes portuguezes
se fazem dignos das honras com que V. M. os destingue.

Nos animamos a pôr na Real prezença de V. M. o quanto se faz necessário

para a conservação e augmento do negocio de Guiné, a ereção de huma Compa-
nhia, não só para facilitar a entrada dos escravos na America, mas porque
sendo estabelecida para domínios alheyos e portos ricos, será fácil o perce-
berem-se avultados interesses para sustentação dos moradores e negociantes da
Bahia, que hoje lhes falta todo o meyo de adquirirem o precizo para a sua
subsistência, desterrando-se por este modo os monopolios que commumente
se praticão e podem praticar por outra qualquer fôrma, que se dê a esta nego-
ciação.

Os Inglezes, Francezes, Olandezes e Dinamarquezes, todos tem compa-
nhias para a Costa da Minna, donde tirão todos os annos perto de 10.000 escra-
vos para o fornecimento das suas Américas, sendo alias os generos e drogas
com que aly comerceão tão pouco precizas aos negros, que excepto a agoardente
ingleza chamada Roma, tudo mais lhe pode ser inútil.

Os Portuguezes são os únicos que levão á Costa da Minna tabaco, sem o
o qual não podem subsistir aquelles gentios: a nossa agoardente fabricada no
Brazil, tem igualdade com a Roma ingleza e sendo aperfeiçoada çom os dispen-
dios que pôde fazer huma opulenta Companhia, he fácil de ter melhor aceita-

ção, visto ser tão antigo o seu uzo naquella Costa. Os negros habitantes de todo
aquelle Continente estimão o nome português com superioridade notável ás
outras nações e com o estabelecimento da Companhia, se seguirão muitos bene-
ficios, sendo mayor o do Serviço de Deos no augmento da Religião Catholica,
com o numero de almas, que mais se reduzirão ao Grêmio da Igreja.

Ao Erário e Coròa de V. M. se seguirão as profiquas utilidades de perpe-
tuar hum comercio, de que depende a conservação de todo o Brazil, segurando
nas Alfandegas por entrada e sahida os reaes direitos, que ao contrario podem
ter grande diminuição utilizar a opulencia dos vassallos, crear um estabeleci-
mento legal, acreditado entre todas as nações da Europa, estender o dominio
da Coroa Portugueza por todos os portos de Guiné com a fundação de diversas
fortalezas, que a Companhia facilmente hade erigir e estabelecer, engrossando
com facilidade em forças taes, que bem possa acudir ao serviço de V. M. nas
occaziões de urgência grave.

Utiliza-se o commum em não perder o muito que ao prezente perde e em

perceber as utilidades, que podem rezultar deste grande ramo de comercio, em

que se hão de interessar todos os negociantes, lucrando sem o menor incom-
modo o que até agora perdião por mãos de pessoas menos estabelecidas, a

quem davão os seos cabedaes a juro e risco, que com qualquer prejuízo que
experimentavão, instantaneamente falião ccm menos reputação, credito da
nação e fé 

publica 
do commercio.

Utilizao-se os compradores dos escravos para as Minas, certões e lavouras
na diminuição dos preços porque se lhes hão de vender, sem que a Companhia
haja de fazer vexame algum, por se compor o seo governo economico aos ho-
mens de negocio mais distintos daquella Praça, que send.o cada hum de per sy
conhecidamente acreditado, se faz crivei que juntos em hum corpo legal, serão

B. 3l
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sem duvida mui justificados nos seos procedimentos: o povo além da diminui-

çáo na compra dos escravos, em nada será prejudicado, por que se lhe não in-

novará couza alguma mais oneroza, nem se lhe fará a menor violência.
Nesta certeza pois, animados do inexplicável disvelo e natural propensão

com que V. M. se tem dignado em proteger e augmentar o Comercio humilde e

sinceramente ofierecemos a V. M. com esta supplica as mais suaves condições

com que nos sujeitamos a crear e cultivar a dita Companhia, na qual mais que
aos interesses que delia nos pódem rezultar, attendemos ás utilidades do bem

commum, ao immortal nome de V. M., extenção da Coroa Portugueza e exal-

tação da gloria de Deos, que a V. M. conserve por dilatados séculos para am-

paro dos seos fieis vassalos.»

2806

Estatutos da nova Companhia que alguns dos principaes commerciantes

da Praça da Cidade da Bahia 
pretendiam 

fundar para a exploração

do commercio da Costa da Mina.

Bahia, 3 de maio de 1757.

(Annexçs ao n. 2806).

São assigríados por Lui\ Corrêa Ferreira, Francisco Xavier de

Almeida, José Alvares da Silva, Antonio Cardoso dos Santos, Jose

de Abreu Lisboa, Manuel Rodrigues Rios, Joaquim Ignacio da Cru%,

Fructuoso Vicente Vianna, José Antunes de Carvalho, Manuel Alva-

res de Carvalho, Antonio Pereira de Araújo, Manuel Ignacio Pe-

reira.

índice dos artigos dos Estatutos : «1. As pessoas do governo da Companhia
sua dominação e sello.—2. Protecção de S. José.—3. Bandeira e marca da
da Companhia.— 4. Qualidade dos mezarios, nomeação da primeira Meza e
forma de darem o juramento. 

— 5. Tempo que hão de durar as Mezas e por-
que razão. — 6. Forma da eleição da Meza e suas circunstancias. — 7. Mais a

respeito das eleições e qualidade de alguns Mezarios.—8. Forma do exercício
das Mezas. 9 

— Não se poderão esçuzar dos cargos da Mezas, nem de hirem a

ella os que torem chamados. —10. Fôrma de tractar os negodos da Meza e de

poder esta eleger os serventuários de que carecer. — 11. Todos os negocios

serão tractados na Meza e Casa da Companhia, e se lhe permitte que possão
fazer regimento particular para a sua economia. — 12. Primeiro exercício da

Meza, que he tomar contas á que acaba.— i3. Cofres e tempo em que hão de

repartir os interesses.— 14 — Privilégios e mercês. —15 — Que não poderão ser

prezos e outras mercês. —16. Juiz Conservador e sua jurisdicção.—17. O dito

Juiz e Officiaes nomeará á Meza e o como julgará. 
—18. Poderá tomar a Com-

panhia o que lhe fôr necessário e não se lhe tomará nada: hirá o Juiz á Meza

quando fôr chamado. — ig — Apozentadoria e não quer fazer vexame. — 20. Que
a Meza pelo Juiz Conservador poderá valer-se de alguns Ministros.:—21. Privi-

levilegio exclusivo para somente negociar a Companhia : com que penas ealiber-

dade que fica a Pernambuco. — 22. Capital e acções e forma das entradas dellas.
— 23. Tempo que estará a Companhia aberta para receber acções e preferen-
cia que a ellas terão os moradores da Bahia. — 24. Até quanto poderá metter cada

pessoa e as que poderão metter acções. — 23. Applicação que se poderá dar

as acções.—26. Emprego de navios e quaes preferem. 
— 27 Despacho dos navios

da Companhia e o procedimento que terá a Meza com os Ministros que a não

servirem bem.»—28. Navegará a Companhia annualmente os navios que quizer
e para os portos que lhe parecer, sem embaraço algum. — 29. Carga ae tabaco

que levarão annualmente e outras circunstancias. — 3o. Preços dós tabacos e os

mais gêneros. 
— 3t. Providencia para evitar monopolios. —32. Pensão aos navios

de Pernambuco para não alterarem gravemente o negocio.—33. Que metterá

tabaco nas Ilhas de São Thomé e Príncipe que a Inspecçáo não dará despacho

para isso. — 34. Que se não alterarão os direitos dos escravos e o numero delles

que a Companhia será obrigada a metter annualmente. — 35. Preço certo dos

escravos. — 56. Venda dos càptivos. — 3q. Que possa vender escravos fiados e

com que circunstancias. — 38. Que possa mandar escravos para o Rio de Janeiro

e que delles pão pague direitos. — 3q. Fôrma da cobrança das dividas. — 
40

Fôrma com que se hade haver no Juizo dos auzentes.— 41. Que não possa
carregar para 0 Reyno nada por sua conta e nem delle mandar vir couza

alguma.—42. Fortaleza de Ajuda. —43. Novos portos que se hão de abrir e
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Missionários que para elles hão de hir. — 44. O que se praticará com as forta-
lezas, que de novo se erigirem. —43. Poderá a Companhia mandar buscar
escravos aos portos fóra do seu privilegio. 

—46. Abatimento dos direitos dos
escravos, que vierem dos portos asima. — 

47. Commissão da Meza da Com-

panhia.—48. Izenta a Companhia de todos os tribunaes.—49. Trespasse das-
acçoes e cessão que dellas se pode fazer. — 5o. A união que deve haver e cuidado

que nisso deve ter o Vice-Rei. — bi. Protecção de S. M. e consulta dos nego-
cios. — 52. Encerramento. »

«Senhor. Por effeito da reprezentação que a V. M. fizerão os homens de
negocios, abaixo assignados e do comercio que se costuma girar da Cidade da
Bahia para a Costa da Minna, moradores na mesma Cidade, animados da espe-
rança de fazerem hum grande serviço a Deos, a V. M., á conservação e augmento
do Estado do Brazil, tem concordado entre sy erigirem huma nova Compa-
nhia, que cultivando o seo comercio, fertilize ao mesmo tempo a agricultura, a
extracção do ouro, diamantes e povoação das terras daquelle dilatado Conti-
nente, havendo S. M. por bem de sustentar a mesma Companhia com a confir-
mação e concessão dos estabelecimentos, privilégios, izençõese condições seguin-
tes.

1—A dita Companhia constituirá hum corpo político para o seo governo
economico, composto de hum Provedor, hum Vice-Provedor, hum Secretario,
8 Deputados e hum Procurador geral da mesma Companhia e Accionistas, todos
homens intelligentes e práticos deste comercio. Além dos referidos haverão 6
Conselheiros do mesmo corpo do comercio, que a Meza elegerá, os quaes serão
obrigados assistir a ella, quando para isso forem chamados por ordem do Pro-
vedor. Será esta Companhia denominada " A Companhia Geral da Guiné". Os

papeis de officio que delia emanarem serão sempre expedidos em nome do Pro-
vedor e Deputados da mesma Companhia e sellados com o sello delia, que con-
sistirá na Imagem de S. Joseph com a inscripção "Ecce 

fidelis serviis".
2—Ao mesmo gloriozo Patriarcha toma a Companhia por seo especial Pro-

tector, não só eni. attenção ao Real nome de V. M., mas também pela grande
devoção com que hoje se venera huma particular imagem do mesmo Sancto,
colocada a Capella de Santo Antonio da Barra da Cidade da Bahia, com Irman-
dade erigida entre os commerciantes da mesma Costa; cuja Imagem se enviou

por ordem do Sereníssimo Senhor Rey D. João o segundo no anno de 1481,

para o Castello da Minna, aonde se conservou té o anno de 1637 em que foi
tirado o Castello do poder dos Portuguezes, sendo recolhida ou aprehendida a
dita Imagem por hum dos Potentados gentios daquella terra e conservada no
seo barbaro poder, passando-a de Pays a filhos até o anno de 1751, em que o
zello e devoção de hum Capitão dos navios da mesma Costa a resgatou do po-
der daquella gentilidade, trazendo-a para a dita Cidade da Bahia no anno de
1752, sem macula alguma do tempo ou offensa dos mesmos barbaros gentios,
e com todo o devido culto foi colocada na dita Igreja de Sancto Antonio, com

plauzivel festividade e especial protecção para o negocio e commerciantes da
mesma Costa, a cujo Sancto se obrigão per sy os Mensarios da Companhia e

pelos seos particulares bens e despeza própria, a festejar annualmente, para ter

propicio tão grande patrocínio, debaixo do qual crescerão as suas felicidades, á

proporção do que lhes auspica o nome do mesmo Sancto.

3—Todos os navios e embarcações da Companhia uzarão nas bandeiras

que trouxerem a quadra de campo de listas brancas e verdes, sobre o qual
assentarão as reaes armas de V. M., cujo distinctivo não sendo até aqui prohi-
bido, e ficará sendo do estabelecimento desta Companhia em diante, qué só po-
derão uzar as embarcações da mesma companhia. As marcas de que se deve

uzar lias remessas e retornos, serão a arbítrio da primeira meza, das quaes se

não poderá variar, assim como também do sello.

4—O sobredito Provedor, Vice-Provedor e Deputados serão todos vassalos

de V. M., naturaes ou naturalizados em seos domínios, moradores na Cidade

da Bahia e não poderão servir estes empregos, sem que ao menos tenhão de

assistência na dita cidade 7 annos e de interesse na Companhia io.oço cruzados

e. dahy para sima. A eleição da primeira Meza hade ser V. M. servido nomear

os abaixos assignados, aos quaes dará o juramento o Juiz Conservador delia

na Caza do despacho da mesma Companhia, para que bem e verdadeiramente

continuem o exercício da sua administração e de guardarem as partes seo di-

reyto. E aos que para o tempo futuro se elegerem, dará o mesmo juramento na

Meza da Campanhia, o Provedor que acabar em hum livro separado, que ha-

verá para este effeito.
d—A referida primeira Meza durará o seu exercício por tempo de 4 annos,

na consideração de que lhe he precizo esta mayor demora para com toda a boa na

formalidade e regimen darem principio á creação, estabeleeimento e expedição

da Companhia e seo governo economico, como também para que nesta medeação
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de tempos possão ter girado bastantes navios e fazerem-se as vendas dos es-
cravos e se repartirem aos interessados os lucros, que houverem correspon-
dentes ás suas acções e todas as outras Mezas que se lhe seguirem servirão por
tempo de 3 annos.

6—As eleições dos sobreditos Provedor, Deputados e Conselheiros se farão
sempre na Caza do despacho da Companhia .pela pluralidade de" votos dos
interessados que nella tiverem 3ooo cruzados de acções ou dahy para sima. . .

14—Todas as pessoas que entrarem nesta companhia com 10.000 cruzados
de acções e dahy para sima uzarão emquanto ella durar do privilegio de ho-
menagem em sua própria caza, naquelles casos em que ella se costuma
conceder: e os officiaes actuaes delia serão izentos dos alardos, c compa-
nhias de pé e de cavallo, levas, mostras geraes e dos encargos de recebedores,
depositários, thezoureiros, almoxarifes, tutores e outros quaesquer onerosos do
conselho pela occupaçáo que hão de ter e o commercio que nella se fizer na so-
bredita fôrma pelo meyo ae acções ou pelos cargos que se exercitarem na meza
da companhia nos logares de Provedor e Deputados delia, não só não prejudi-
carão a nobreza das pessoas que o. fizerem, no caso de a terem herdaao, mas
antes pelo contrario será meyo proprio para se alcançar a adquirida; de sorte

que os ditos vogaes confirmados por V- M. para servirem nesta primeira funda-

ção, ficarão habilitados para poderem receber os hábitos das ordens militares,
sem dispensa de macanica, e para seus filhos lerem sem ella no Desembargo do
Paço ; comtanto que depois de haverem exercitado a dita occupação, não ven-
dão per sy em logeas ou tendas por meudo, ou não tenham exercício indecente

ao dito cargo, depois de o haverem servido ; o que comtudo só terá' lugar nas
eleições seguintes a favor das pessoas que occuparem os lugares de Provedor e
Vice-Provedor, depois de haverem servido pelo menos 2 annos completos com
satisfação da Companhia.

i3—Faz V. M. mercê ao Provedor, Vice-Provedor, Secretario, Deputados

desta companhia e conselheiros delia, que não possam ser prezos, emquanto

servirem os ditos cargos, por ordem de Tribunal, cabo de guerra ou ministro
algum da justiça, por caso eivei ou crime (só se fôr em flagrante delicto), sem
ordem do seu juiz conservador: e que os seus feitores e officiaes que forem a

quaesquer diligencias fóra da cidade da Bahia a executar as com missões e

ordens de que forem encarregados, possam usar de todas as armas brancas e

de fogo necessarias para a sua segurança e dos cabedaes qus levarem, comtanto

que para o fazerem levem cartas expedidas pelo Juiz conservador da Compa-
nhia no Real nome de V. M. E todas as offensasque se fizerem a qualquer offi-

ciai da Companhia por obra ou por palavra sobre matéria de seu officio, serão

castigadas pelo conservador, como se fossem feitas aos officiaes de justiça de

V. M.
16—Terá esta companhia hum juiz conservador, que com jurisdicção pri-

vativa e inhibição de todos os juizes e Tribunaes conheça de todas as cauzas

contenciozas, em que forem autores ou réos o Provedor, Deputados, Secretario,

Conselheiros, Caixeiros, Administradores e mais officiaes da Companhia ou

com elles e terceiras pessoas de fóra delia, com alimentação porém, que este

privilegio se não entenderá nas dividas e acções eiveis, que não forem contra-

hidas airectamente com os mesmos privilegiados, os quaes não poderão cobrar

nem ajuizar por alguma fôrma ou maneira perante o dito seu juiz Conserya-

dor os créditos e obrigações de outras quaesquer pessoas, ainda que lhe sejão

cedidos ou . doados ou por virtude da clauzula de mostrador, por se evitarem

as fraudes de que commummente se uza em similhantes conservatórias. O

qual Juiz Conservador tará advocar ao seo juizo na Cidade da Bahia por mau-

dados e fóra delia por precatórias as ditas cauzas e terá alçada per sy só até

100 000 cruzados sem appellação, nem aggravo, assim nas cauzas eiveis como

nas penas por elle impostas; porém nos mais cazos e nos que provados mere-

cerem pena de morte, despachará em Relação em huma só instancia, com os

adjuntos que lhe nomear o Governador da Relação da Bahia ou quem seo cargo

servir  ?

21—Para esta companhia se poder sustentar e ter lucros compensalivos,
não só das consideráveis despezas que hade fazer com o costeamento dos na-

vios, que hão de girar a navegação e com os mais encargos a que por está fun-

dação se sujeita, mas também dos grandes benefícios, que ao serviço de Deos,

de V. M. e do bem commum se seguirão do comercio que pelo meyo da mesma-

companhia, não só se hade freqüentar, mas augmeutarem muito: he V.M. ser-

vido conceder-lhe o commercio exclusivo em todos os portos da Costa da Minna

que se comprehendem desde o Cabo do Monte ou Mo^urar em té o de Lopo

Gonçalves, para que nenhuma pessoa possa mandar resgatar escravos do referido
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continente, nem deoutra qualquer fôrma commerciar naquelles portos, nemdelies
extrahir escravos, nem outro algum genero de mercadorias (muito principalmente
dos portos da Capitania do Rio de Janeiro) mais do que a mesma companh:a;
exceptuando porém desta generalidade a navegação que da Capitaniade Pernam-
buco se costuma até o prezente fazer para os mesmos 

portos. 
Como porém esta

permittida navegação poderá fraudar os interesses da Companhia conduzindo es-
cravos a frete, por conta do mesmo gentio ou de outras quaesquer pessoas que
se achão estabelecidas ou para o futuro se estabelecerem na mesma Costa da
Minna : heV. M. servido prohibir-lhes o dito transporte a frete por conta das
referidas pessoas, com pena a todos os que contravierem ao disposto neste
capitulo, de pèrdimento das embarcações e de todos os escravos e mercado-
rias, que nellas transportarem e reconduzirem, applicado o seu valor a me-
tade a favor da companhia e a outra a favor dos denunciantes, que poderão
dar as suas denuncias em segredo ou em publico, comtanto que se justifi-
quem pela corporal aprehenção, diante do Juiz Conservador da Companhia.

22—Sendo o principal objecto desta Companhia o augmento do commer-
cio no mayor numero de entrada de escravos para o beneficio da agricultura
e trafico das Minnas, para que os compradores não só os achèm em abun-
dancia, mas também por preços mais racionaes e para que os effeitos tenhão
mayor extracção e logrem huma reputação tal, de que rezulte competente con-
venienciaaos que os fabricão e respectivo lucro aosquenelles negoceão, evitando

por huma parte os preços excessivos, que impossibilitando o commercio arrui-
não os generos, evitando pela outra parte, que estes se abatão com tanta deca-
dencia, que aos lavradores não possa fazer conta sustentar as despezas annuaes
da sua agricultura: e sendo necessário estabelecer para estes úteis fins os fun-
dos competentes, será o capital desta companhia de 800.000 cruzados, repar-
tidos em acções de 200:000 réis cad'a huma, respeitando a que 11a dita cidade
da Bahia ha muitas pessoas pobres

3o—Para que os lavradores de tabaco percebão o beneficio que lhe rezulta
do estabelecimento desta companhia e achem sahida pronta a este genero, por
hum preço tão racional e vantajoso a respeito do prezente: he V. M. servido,

que na mayor abundancia de tabaco, o não possa a companhia comprar aos
lavradores por menos preço, que o de 640 réis a arroba, sendo são e separado
do-que estiver podre: assim como também nos annos de estirilidade lhe não

poderá a companhia comprar por mais de 90) réis a arroba, em attenção a ser
eda terceira qualidade o que se navega para a Costa da Minna

33—Também he V. M. servido, em attenção aos particulares benefícios que
rezulta ao bem commum da prezente companhia fazer-lhe mercê de que ella só

possa meter nas Ilhas de S. Thomé e Príncipe o tabaco necessário para o uzo de
seus habitadores, em razão do muito que produzem as mesmas Ilhas e que o

preço será regulado pelo arbítrio da meza, sem que se venha a alterar aquellepo

que até agora se vendia regularmente ; com declaração porém que não ficão por--
esta concessão excluidos os moradores das mesmas Ilhas de poderem mandar
suas embarcações com os generos da terra ao porto da Bahia e nellas transpor-
tarem o tabaco que lhe for necessário para o seu uzo, com tanto que seja este
levado em rolos grandes, na fôrma que se pratica: e prohibe V. M. que o tabaco
despachado para os portos francos e ezcluzivos do commercio da companhia,

que destes se transporte para os da Costa da. Minna, pena de ser tomado por

perdido e condemnado em 200.000 reis para a mesma companhia o capitão que o
levar e em 6 mezes de cadeia.

34—Os escravos que a Companhia ha de fazer conduzir para a Cidade da
Bahia dos portos em que commerciar, 

pagarão por 
entrada os mesmos direitos,

que ao prezente pagão, em que se incluem os 3ooo reis da contribuição volun-
taria, pelo tempo que esta durar, cujos direyto« se lhe não poderão augmentar
durante esta-Companhia, que igualmente se obriga a metter na . Cidade da
Bahia o mesmo numero de escravos que de 10 annos a esta parte se tem me-
ttido, regulados huns por outros e deste numero para sima poderá metter

quantos mais lhe for possível; o que porém se não entenderá nos annos estereis
de tabaco, porque faltando este para o resgate, necessariamente hade ser dimi-
nuta a extracção ; assim como também succedendo haver guerras civis entre os

gentios com quem se commercea : bem entendido que os escravos que morre-
rem na viagem, se reputarão no numero dos que annualmente se obriga a
Companhia a extrahir da Costa.

35—Porque o disvelo desta Instituição he regular por todos os meios os
interesses públicos dos vassalos de V. M., sem que os de huns prejudiquem aos
de outros e sendo o principal, alem do exposto no § 25 o da abundancia dos
"escravos, 

por preços tao regulados, que não deixe a Companhia de perceber os
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lucros respectivos, achando-os ao mesmo tempo os compradores por preços
muito mais favoraveis, do que até o prezente os compravão, para que a todos
se faça patente a geral utilidade que lhe rezulta da Instituição desta compa-
nhia : he V. M. servido mandar regular os preços de todas as qualidades de
escravos na maneira seguinte, que em nenhum cazo se excederá, a saber :

Os melhores escravos, chamados da primeira escolha ou do primeiro lote.
140:0000 rs.—Os da segunda escolha 0.4 do segundo lote, i3o:ooo rs.—Os de ter-
ceira escolha ou lote, 110:000 rs. —Os melhores molecoes da primeira escolha
ou lote, 120:000 rs.—Ditos do mesmo tamanho da segunda qualidade ou mais

pequenos do primeiro lote, 103:000 rs.—Molecões de terceira qualidade, 90:000 rs;
—Molecotes bons, 85:ooo. ; ditos ordinários, 70:000 rs.—Moleques bons, 70:000.;
ditos ordinários, 60:000 rs.—Molequetes bons, 60:000 rs.; ditos ordinários, 5o:ooo
rs;.—Molequinhos bons, 5o:ooo rs., ditos ordinários, 40:000 rs. As melhores
negras ou moleconas da primeira escolha 90:000 rs. As negras e moleconas

que respeitem á segunda qualidade, 75:000 rs. —Ditas negras moleconas e mole-
cotas da terceira qualidade, 65:ooo rs.—Molecotas ordinarias e molecas boas,
60:000 rs.—Molequinhas bem feitas, 5o:ooo, ditas ordinarias,-40:000 rs.

E supposto o valor dos escravos consista na mera estimação, que se lhe dá,
regulada pelos feitios ou terras de que são naturaes, sendo tão vários os feitios

e prezenças, que parece impossível poder-se estabelecer regra certa, pela qual
se hajão de regular: attendendo ao uzo geralmente praticado nas escolhas e
lotações para as compras e vendas que até o prezente se fazião por preços muito
mais avultados a respeito das vendas que a Companhia se obriga a fazer pelos
sobreditos preços tão moderados, se reduzem as referidas 20 qualidades, em que
se comprehende todos os escravos de hum e outro sexo, que não forem nota-

velmente defeituozos

42—Como no porto de Ajudá está situado o Castello ou Fortaleza de S.

João, entregue á administração de hum Director, sem as seguranças e regu-

laridades necessarias e em situação pouco commoda, sugeita ás invações e vio-

lencias do Regente e poderozos daquella terra, como succedeo no anno de 1743,

fazendo-se difficultoza a mudança do dito Castello para a praya como se tem

pretendido, para melhor commodidade e mayor defesa dos Portuguezes; he V.

M. servido conceder a administração do dito Castello á Companhia, a qual fará

a nomeação de Director e mais officiaes do seo governo e com approvaçáo do

Vice-Rey da Bahia se lhe passar patente na Secretaria daquelle Estado, com os

mesmos soldos, que até aqui se lhes pagavão, para que a Companhia possa de

novo edificalo no sitio, que melhor lne parecer e fôr çnáis util a nação com

forças proporcionadas para se defender e offender aos inimigos, fazendo-se nelle

Cazas para morada dos officiaes e guarda das fazendas da Companhia com a

segurança possível; cuja obra se fará pelas despezas da Real Fazenda de V.

M., sendo por ella tãobem pagos os officiaes e Director pela consignação do

direyto do novo imposto por entrada dos escravos, que para este mesmo effeito

se estabeleceo; e só será obrigada a Companhia a transportar os precizos ma-,

teriaes nos seos navios a sua própria custa, cazo <jue se faça possível a execução

do referido e de todas as referidas despezas dara a Companhia conta annual-

mente ao Vice-Rey da Bahia... etc.

2807

Duplicados dos documentos n.os 2804, 2806 e 2807. 2as vias. 2808—2809

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que se refere á cultura do tabaco e as experiencias que se

estavam realisando para melhorar e desenvolver a produção e aper-

feiçoar sua preparação, de forma a poder competir com o tabaco de

outras proveniencias.

Bahia, 11 de maio de 1757. 2810

Carta de' Wencesláo Pereira da Silva, para Thomé Joaquim da Costa Côr-

te Real, felicitando-o por ter sido nomeado Ministro e Secretario

d'Estado.

Bahia, i5 de maio de 17D7.
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Carta particular de Izidoro de Moura commandante dà Nau Santo Antonio

e Justiça (para Thomé J. da Costa Côrte Real), em que participa a

sua chegada á Bahia e narra os acontecimentos da viagem, dando

algumas informações sobre os passageiros que tomára na índia, sobre

a tripolação, etc.

Bahia, 17 de maio de 1757. 2812

Relação de vários funccionarios civis e militares da índia que„a bordo

da Náu Santo Antonio e Justiça, seguiam viagem para o Reino em

goso de licença.

S. d. (1757) (Annexa ao n. 2811).

Alguns nomes: Tenente Coronel Antonio Mourão de Miranda; Sargento mór
Joáo Pedro de Castro, Capitães Tenentes D. Francisco de Lencastre eJacques
Filippe Landrezet, Capitão da guarda do Vice Rei Conde de Alva Luiz Serrão
Diniz, Capitão de Granadeiros José Raposo, CapiiãesManne\ Ignacio de Carvalho
e Francisco Xavier Montenegro, Ajudante Joáo Palmer Mainardo, Tenentes Joáo
Francisco Silva, João Pinto de Sousa e Veríssimo Texeira de Mattos, Alferes
Francisco de Mira, Desembargadores João Alberto de Castello Branco e Fran-
cisco Raymundo de Moraes Pereira, etc.

28l3

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, informando ácerca do carregamento e partida para o Reino

da Náu da índia N. Sa das Neves e SanfAnna e participando ter

n'ella embarcado o Capitão Tenente D. Francisco Xavier de Alen-

castre.

Bahia, 17 de maio de 1757. 2814

«Mappa da carga que leva a Náu de licença N. S. das Neves e S. Anna, que
em 18 de maio de 1757 sae deste Porto da Bahia para o de Lisboa

Capitão Thomaz de S. Thiago.»

(Annexo ao n. 2814).

Generos exportados da Bahia: tabaco, sola, assucar. farinha,
mel, e aguardente. 2815

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á chegda da Náu da índia Santo Antonio e

Justiça aos Desembargadores João Alberto Castello Branco e Fran-

cisco Raymundo de Moraes Pereira, á prisão de D. Antonio Henri-

quçs, á morte do Vice-Rei da índia Conde de Alva no assalto á For-

taleza de Pondá, ao Governo interino daquelle estado, etc.

Bahia, 17 de maio de 1757. 2a via.

Temannexos 2 documentos relativos a referida Náu. 2816—2818

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Car-

valho e Mello.

Bahia, 18 de maio de 1757.

(Sem importancia). 2819

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á suspensão do Desembargador João Eiiseu

de Sousa e á prisão de Plácido Fernandes Maciel.

Bahia, 10 agosto de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 2820—2822
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Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á annexação das Minas Novas do Fanado á

comarca do Serro do Frio e ao Governo da Capitania de Minas

Geraes.

Bahia, 12 de agosto de 1757. i^e2^vias. 2823—2824

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á prisão de Plácido Fernandes Maciel, infor-

mando que estava encerrado na Fortaleza de S. Pedro, esperando

occasião de embarcar para Lisboa.

Bahia, 18 de agosto de 1757.

Tem annexo o recibo do Commandante da Fortaleza Antonio

Martins Valbôa. (Copia). 2825—2826

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que participa a chegada da frota comboiada pela Fragata

N. S.a das Brotas, sob o commando do Capitão de mar e guerra
Antonio de Brito Freire e referindo-se ao fallecimento do Intendente

geral Wencesláo Pereira da Silva informa que nomeara o Desem-

bargador Sebastião Francisco Manuel para interinamente exercer

aquelle logar, etc.

Bahia, 21 de agosto de 1757.

Tem annexos 3 documentos relativos ao carregamento dos navios

da frota. /a e 2a vias. 2827—2834

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que se refere ao fallecimento do Desembargador Wencesláo

Pereira da Silva e a sua substituição nos logares que occupava de

Intendente geral do ouro e Presidente da Mesa da Inspecção, parti-
cipando ter sido nomeado para exercer os referidos logarés o Desem-

bargador Sebastião Francisco Manuel.

Bahia, 22 de agosto de 1757.

Tem annexo 4 documentos e entre elles uma carta do Desem-

bargador João Pedro Henriques da Silva, irmão do fallecido Wen-

cesláo P. da Silva, dirigida ao Conde dos Arcos, i" e 2* vias.

2835—2844

Officio do Commandante da Frota e da Fragata N. S.^das Brotas, Anto-

nio de Brito Freire, para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, em

que se refere a sua chegada á Bahia, ao estado em que se encontra-

vam diversos navios, ao lançamento da nova náu construída nos esta-

leiros da Bahia, á conveniência de alli se começarem desde logo os

trabalhos de construcção de um outro navio, ao fallecimento do

Intendente. Wencesláo Pereira da Silva, á nomeação de Sebastião

Francisco Manuel para interinamente exercer aquelle logar, etc.

Bahia, 28 de.agosto de 1757. 2845

Officio do Vice Rei Conde-dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que se refere á nomeação do Desembargador Thomaz

Robi de Barros Barreto para o logar de Chanceller da Relação da

Bahia.

Bahia, 25 de agosto de 1757. 2846
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos remettendo a relação de toda a des-

peza que se fizera com a compra da Corveta N. S.a do Crato, S. Ro-

que e Almas, destinada ao serviço das Ilhas de S. Thomé e Príncipe.

Bahia, 26 de agosto de 1757.

Tem annexa a relação. 2847—2848

Offcio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que o informa das requisições que o Governador interino

do Rio de Janeiro e Minas Geraes lhe havia feito para fornecimento

da Casa da Moeda daquella Cidade e das Casas de Fundição que lhe

estavam dependentes.

Bahia, 27 de agosto de 1757. 2849

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim do C. Côrte

Real, em que o informa das requisições que o Governador interino

do Rio de Janeiro e Minas Geraes lhe havia feito para fornecimento

da Casa da Moeda daquella cidade e das Casas de Fundição que lhe

estavam dependentes.

Bahia, 27 de Agosto de 1757. 2849

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que o informa acerca da nova forma de cobrança adoptada

para o pagamento do donativo voluntário com que os povos da Capi-

tania da Bahia contribuíam para as reparações dos estragos produ-
zidos em Lisboa, pelo terramoto de 1755.

Bahia, 6 de setembro de 1757.

« Em carta de. 27 de maio do prezente anno, me aviza V. Ex. que sendo

prezentes a S. M. as cartas, que dirigi a essa Secretaria sobre o estabelecimento
do Donativo de 3 milhoens, que em 7 de abril do anno 

passado 
offereceráo os

povos d'este Estado para o subsidio da reparação da ciaade de Lisboa, consi-
derando o mesmo Senhor este negocio não só como objecto da sobredita repa-
ração, mas também com o desejo de aliviar aos seus vassalos desta. Capital e seu
território, não pôde deixar de entender que o modo mais util, mais fácil e de
mayor suavidade para estes Povos, seria o de estabelecer o referido Donativo
nos direitos das entradas da Alfândega; e para que assim se conseguisse, -me

mandava o mesmo Senhor, fazer a recommendação de tentar todos os meyos

possíveis, para que se transferisse para elles, valendo-me para isto não só das
razões, que V. Ex. me aponta na mesma carta e dos temperamentos que nella
se referem, mas de todos os outros meyos, que podessem conduzir a este fim,
ainda que viesse a ficar demorada a cobrança dos 3 milhões por mais dos 3o
annos que se offereceráo.

« Em execução do que determiney ao juiz defórafoi convocada a camara e
adjuntos e de commum acordo assentarão que toda a fazenda seca, que se des-

pachasse pela Alfandega (salva a da Frota prezente) devia pagar 2 °1„, mais, além
dos 10 que pagava pelos direitos da mesma Alfandega e estes os poderião
cobrar os mesmos officiaes, a que está encarregada a arrecadação da niesma
dizima e reduzindo a termos de equidade as quantias, que em alguns generos se
havião lançado com excesso, de que resultava queixa aos moradores e commer-
ciantes desta cidade, lançarão por entrada na Alfandega ou Trapiche em cada
hum dos escravos que viesse da Costa da Minna, Cacneo, Cabo Vêrde, Ilha de
S. Thomé e do Príncipe, 2.5oo reis por cabeça e pelo que pertence a cada pipa
de azeite das que vem desse Reyno, ficarão conservando a mesma imposição
de 3.000 reis por pipa, que se lhe havia lançado no primeiro estabelecimento
deste Donativo; e como agoardente da terra se achava rematada por contrato,
e por força da fé da hasta publica devia o contratador completar o tempo da
sua rematação para se evitarem demandas e controvérsias, que este poderia,
mover, assentarão que findo que fosse o predito tempo, pagaria por entrada
cada huma pipa de 64 canadas 5920, e por esta mesma forma se regularião as pipas
de mayor ou menor tamanho, e igualmente os barris, e de assim haverem con-
vindo fizerão o termo, que por cópia remetto.

a. B. 3i 32
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Devo dizer a V. Ex. que não pode merecer reparo o não se colletarem
as pipas de vinho, vinagre e agoardente, assim como se collectarão no Rio de
Janeiro e Pernambuco, porque nesta cidade estão os referidos tres generes car-
regados com huma diflerença considerável a em que estão naquelles Governos

porque no do Rio de Janeiro paga huma pipa de vinho na Alfandega 5.ooo rs;
huma pipa de agoardente 3200 e huma pipa de vinagre i25o; na Bahia huma

pipa de vinho paga na Alfandega 10.934 reis e a de agoardente 11.200 e a de
vinagre i.5oo; e sendo tão grande o excesso de huns a outros direitos qualquer
pequena porção, que se lançasse nestes generos, não só se faria sensível, mas
bastantemente oneroza a estes moradores; motivo este porque nao se comprehen-
derão nesta nova imposição.

De toda a que athé agora pagava a carne de vaca e o azeite de peixe nesta
cidade, ficarao aliviados e consequentemente cessarão os horrores que cáuzava
nos ânimos destes povos a contribuição, com que forão lançados.

285o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Juiz de Fora da Bahia,

ordenando-lhe que convocasse a Camara para que esta, em harmo-

nia com as ordens regias, alterasse a forma de cobrança do dona-

tivo para a reedificação de Lisboa.

Bahia, 24 de agosto de 175y.

Copia. (Annexa ao n. 28S0). 285i

«Termo da resolução, que o Senado da Camara tomou com os 8 adjuntos

escolhidos e eleitos pelo Povo, para effeito de reformar e modiGcar

em parte o termo que se estabeleçeo para a preciza e volnntaria

contribuição de 3 milhões.»

Bahia, 25 de agosto de 1757.
• Copia. (Annexo ao n. 285o). 2852

Representação da Mesa da Inspecção da Bahia, expondo certas duvidas

que se apresentavam acerca da eleição de 2 novos Deputados, cujos

logares haviam sido creados depois de supprimida a Mesa do Bem

Commum.

Bahia, 9 de setembro de íjój.

Tem annexo um documento. ia e 2a vias. 2853—2856

Carta particular do Arcebispo da Bahia para Sebastião José de Carvalho

e Mello, em que lhe recommenda seu sobrinho José de Frias de

Moraes Sarmento, filho de Christovão José .Ferreira Sarmento de

Moraes, Morgado do logar de Carracedo e Mestre de Campò' d'Infan-

taria auxiliar.

Bahia, 11 de setembro de 1757. 2857

.Officio do Vice Rei Conde dos Arcos, em que informa acerca de um re-

querimento do sargento mór de artilharia, Antonio Cardoso Pizarro

de Vargas, sobre o pagamento de vencimentos.

Bahia, 12 de setembro de 1757.

Títn annexos 3 documentos. 2858—2861

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, em que se refere a nomeação do Capitão-Tenei)te Igna-

cio Lopes Figueira para commandante da nova Nau. que se estava

acabando de construir nos estaleiros da Bahia e aos officiaes e respe-

ctiva tripulação.

Bahia, 12 de setembro de 1757.

2862
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Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, em que minuciosamente

relata a syndicancia a que estava procedendo sobre os alcances do

thesoureiro geral Domingos Cardoso de Santos e seus cúmplices,

referindo-se a prisão de alguns e ao seqüestro dos bens, que lhes

pertenciam.
Bahia, j2 de setembrode 1757. 2863

Carta particular de Antonio Alvares de Carvalho para o dr. José Liborio

de Figueiredo, na qual, entre outras cousas se refere á suspensão do

Desembargador João Eliseu de Souza, á prisão de Plácido Fernan-

des Maciel, ao fallecimento do Intendente Geral Wencesláu Pereira

da Silva, etc.

Bahia, i3 de setembro de 1757.

2664

Carta particular do Provedor da Fazenda Manoel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, felicitando-o por ter sido

nomeado Ministro e Secretario de Estado.

Bahia, i3 de setembro de 1757. 2865

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, informando acercada organização e disciplina dos regi-

mentos da guarnição da Bahia e sobre o recrutamento dos solda-

dos.

Bahia, i3 de setembro de 1757. 2866

«Mappa do Batalhão da artilharia de que é commandante o Tenente General

João da Rocha Rocha, no 
qual 

se vè a despeza que faz S. M. com

todos os soldos, fardas e farinhas, que vencem os officiaes e soldados

delle em cada um mez e em um anno.»

Bahia, 12 de setembro de 1757.

(Annexo ao n. 2886). 2867

Officio do Capitão de Mare Guerra Antonio de Brito Freire para Thomé

Joaquim da Costa Côrte Real, em que informa ácerca de diversos

pagamentos que mandara fazer aos officiaes e tripulantes de vários

navios e se refere ao lançamente da nova nau, construída na Ba-

hia.

Bahia, i3 de setembro de 1757.

Tem annexQS 2 documentos. 2868—2870

Carta do Provincial da Companhia de Jesus do Brasil, Pe. João Honorato

(para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real) em que se refere aos

Breves pontifícios que permittiam as Religiosas Ursulinas da Bahia o

poderem herdar e a admittir maior numero de freiras e a 2 Breves

pontifícios concernente aos Religiosos da Companhia de Jesus.

Bahia, i3 de setembro de 1757.

Tem annexos os 2 últimos breves, ex-impressos.

«...Esta me obriga também a espora V. Ex., que os ? únicos Breves, que a
favor da minha Província impetrei de sua Santidade na occasião em que fui
mandado por seu Procurador a Cúria Romana, forão apresentados ao Ex™". Se-
cretario Pedro da Motta, que Deos haja, o qual os deo por correntes por razão
da matéria, que continhão. Porque hum delles he para poderem os missionários
da companhia conferir o sacramento da chrisma nos lugares mais remotos do
Brazil, onde não chegão nem costumão chegar os Prelados ordinários e seus
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vizitadores ; e por fallecimento dos ditos Prelados, não serem privadas as almas,

que vão desta vida, da especial gloria, que lhes corresponde na outra, por razão
do caracter indelevel impresso na alma dos que recebem este sacramento.
Este tão santo e pio motivo moveu a Sua Santidade a conceder aos sobreditos
missionários o conferir este sacramento aos que in articulo mortis acharem

que o não tem recebido. Esta graça concedida aos ditos missionários do Brazil
no anno de 1753, em que me achei em Roma, a concedeo também Sua Santi-
dade aos Missionários da Companhia de Jesus na índia e aos Dominicos nas
Martinicas.

O outro Breve he declarativo da exempção dos Seminaristas dos Semina-
rios da Companhia no Brazil, emquanto viverem em clausura com os mesmos
Religiosos da Companhia e debaixo da obediencia dos Reytores dos ditos Se-
minarios. Esta graça gozava já com posse immemoriavel no mesmo Brazil
Seminário de Belém...»

2871--2873

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, ácerca

de exportação de madeiras para Lisboa.

Bahia, i3 de setembro de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 2874—2876

Carta do Desembargador Antonio Ferreira Gil (para Thomé Joaquim da

Costa Côrte Real), em que se refere ás irregularidades e desfalques

commettidos por alguns funccionarios da Fazenda real, e á sua

situação na Relação, ao tempo de serviço, etc.

Bahia, i3 de setembro de 1757. 2877

Officio do Desembargador Sebastião Francisco Manuel para Sebastião

José de Carvalho e Mello, em que se refere á chegada da frota, á

sua nomeação de Intendente geral interino, á suppressão da Mesa

do Bem commum, â eleição de 2 novos Deputados á Mesa da In-

specção, etc.

Bahia, i3 de setembro de 1757. 2878

Portaria do Vice-Rei Conde dos Arcos nomeando o Desembargador Se-

bastião Francisco Manuel para exercer interinamente o logar de

Intendente Geral do ouro, vago por fallecimento de Wenceslau Pe-

reira da Silva.

Bahia, 12 de agosto de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 2878.) 2879

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que o informa de ter sido entregue ao Commandante da

Náu S. Antonio e Justiça Plácido Fernandes Maciel pára o con-

duzir, sob prisão, até Lisboa e alli dar entrada na cadeia do Li-

moeiro.

Bahia, 14 de setembro de 1757.

Tem annexo o recibo do commandante. za e 2a vias. 2880—2883

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que lhe participa ter sido enviada para Lisboa por Joaquim

Ignacio da Cruz uma porção de tabaco cultivado no Districto da Villa

de Cachoeira por André Moreno e por elle preparado a imitação do

que se fabricava na Havana, fazendo algumas considerações sobre os

preços do fabrico e do transporte.

Bahia, 14 de setembro de 1757. i& e 2a vias.
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«...Pelo que affirma o mesmo André Moreno, não se pode duvidar, que
assim as terras como o clima tem as qualidades requizitas para o estabeleci-
mento desta fabrica: só pode occorrer duvida se o preço do primeiro custo tará
conta para a extracção pela grande differença que faz o rendimento do tabaco de
corda ao de folha, de sorte que se entende que as folhas que poderáo bastar pare
fazer 2 arrobas de tabaco de corda, apenas farão huma arroba do de folha a

por esta razão se julga, que não diminuirão o seu primeiro custo de 1600 rs por
arroba, porém a este respeito se ficão fazendo as mais oxactas averigoações

que couberem no possível para inteiro conhecimento da verdade e com a que se

poder alcançar renderei conta a V. Ex."...»

2884—2885

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos em que participa a partida para Lis-

boa da Náu S. Antonio e Justiça, armada em guerra, e terem n'ella

embarcado, para reforço da guarnição, o Tenente José da Costa Cou-

tinho, 37 soldados, 3 cabos, 2 sargentos e 1 tambor do regimento

velho.

Bahia, 14 de setembro de 1757. 2886

«Mappa da carga, que n'esta cidade da Bahia se metteu na Náu da índia,

Santo Antonio e Justiça, que em i5 de setembro de (?) sahe deste

porto para o de Lisboa, com mandada pelo Capitão Isidoro de

Moura.»

Bahia, 14 de setembro de 1757.

Mercadorias exportadas : tabaco, assucar, madeira, sola, couro, mel, fari-
nha, pimenta e g leões.

2887

Duplicados dos nos 2886 e 2887. 2as vias. 2888—2889

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que participa a installação da Junta creada por
carta regia de 27 de maio para superintender.na arrecadação do Do-

nativo para a reparação da Capital do Reino.

Bahia, 14 de setembro de 1757.

Tem annexos 2 documentos.

«Tendo S. M. consideração a que o Donativo com que o serve este Estado

para subsidio da reparação da Capital do Reyno deve ter a arrecadação prompta
e as partes a que ella pertence, recurso expedito, foi servido por carta assinada

pela sua Reál mão em 27 de maio deste prezente anno crear huma Junta com-

posta de hum Prezidente em cujo lugar houve por bem nomear-me, de 2 Mi-
nistros da Relação que me parecessem mais aptos para o dito effeito, de outros
2 ministros da Caza da Inspecçao, sendo sempre hum delles togado e do Juiz
de fòra e Vereador que occupar o primeiro lugar na Camara desta Cidade e

que na dita Junta se decidirá por pluralidade de votos, sendo o meu de quali-
dade. nos cazos de empate, tudo que pertencer ao referido Donativo e suas
dependencias em todo o territorio desta Relaçam com plena jurisdição eivei e
crime e recurso immediato á sua Real Pessoa nas matérias que forem graves e
dignas da suprema providencia.

Em execução desta Real determinação de S. M. aos 5 dias do mez de
setembro foi creada a predicta Junta, para a qual elegi os 2 Desembargadores
de aggravos mais antigos nesta Relação Francisco Antonio Berqué da Silveira
Pereira e Fernando José da Cunha Pereira: além destes foram convocados

para assistirem nella o Desembargador Sebastião Francisco Manuel Prezidente
da Meza da Inspecçao e Lourenço da Silva Ni^a Deputado da mesma Meza, o
Juiz de fóra actual desta Cidade João Ferreira Bittancourt e Sá e Antonio Jose
de Sou^a Portugal, segundo vereador da Camara, que serve por impedimento
do primeiro.

Convocados estes Ministros tomarão os assentos, que entendi competia a
cada hum delles pelas suas graduações e1 a formalidade com que lhe forão dis-
tribuidos consta ao assento, que se tomou da creação desta Junta, de que vay
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a copia a fl. i ; delle se vê que logo forão mettidos de posse e se lhe não deu
juramento porque debaixo do que havião tomado em razão dos cargos e empre-

gos, que actualmente occupão, se encarregarão de cumprirem com as obrigações
dos lugares para que novamente erão eleitos.

Depois de cruada esta Junta no dia 7 do mesmo mez fez a sua primeira
sessão, em que se resolveo era necessário houvesse pessoa, que tomasse conta
dos requerimentos, lançasse os despachos e puzesse em arrecadação os papeis ;
por votos conformes foi eleito com o titulo de Secretario o doutor Francisco
da Cnnha Torres com prêmio de ião:ooo rs. annuaes pela obrigação de escrever
todos os despachos e papeis pertencentes ao exercício da mesma Junta, donde
semelhantemente foi também eleito para continuo João Francisco de Oliveira
com obrigação de asistir e preparar todo o precizo e necessário para as Juntas

que se fizessem e estar prompto para todos os mais actos, que costumão exercer,
os contínuos dos Tribunaes, donde servem, por cujo trabalho se lhe conferio o
salario de 3o:ooo reis annuaes e de se haverem tomado estas determinações se
mandou fazer o assento de que remetto a copia a fls.» _ _

2890—2892

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Car-

valho e Mello, de meros cumprimentos.

Bahia, 14 de setembro de 1757. /'n* vias. 2893—2894

Carta particular do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da.

Costa Côrte Real, em que se refere á nomeação do Desembargador

Thomaz Robi de Barros Barreto para o cargo de Chanceller da Rela-

çáo da Bahia e ao quanto ella lhe é agradavel.

Bahia, 14 de setembro de 1757. 2895

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que lhe participa ter mandado entregar ao Com mandante

da Náu S. Antonio e Justiça, D. Antonio José Henriques, que viera

da índia sob prisão, com ordem de ser remettido para Lisboa.

Bahia, 14 de setembro de 1757,

Tem annexo o recibo do commandante da Nau. 2896—2897

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para o

Ministro da Marinha, em que lhe participa a partida para Lisboa da

Náu Santo Antonio e Justiça.

Bahia, 14 de setembro de 1757.

Tem annexos 4 documentos relativos a mesma náu e a direitos

da Alfandega. 2898—2902

Carta de Antonio Cardoso Pissarro Vargas, sargento-mór do Regimento

de Artilharia da Bahia (para Thomé Joaquim da C. Côrte Real), em

que lhe participa a sua chegada á Bahia eo informa acerca da disci-

plina e armamento do seu regimento, referindo-se por ultimo a 2

requerimentos em que pedia pagamento de soldos e que lhe fosse

dada uma companhia, cujo commando se achava vago.

Bahia, 14 de setembro de 1757.

Tem annexos 4 documentos e entre elles os referidos requeri-

mentos e um mappa do Batalhão commandado pelo Tenente Gene-

ral João da Rocha Rocha. 1a e 2a vias.

2903—2910

Carta particular de Pedro Leolino Mariz para Thomé Joaquim da C.

Côrte Real, de meros cumprimentos.

Bom Succeso, 19 de setembro de 1757. 2911
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Carta de José Ximenes para o Desembargador Franctsco Marcellino de

Gouveia, sobre assumpto de interesse particular.
Bahia, 22 de setembro de 1757 2912

Carta do arcebispo da Bahia D. José Botelho de Mattos para Sebastião

José de Carvalho, remettendo-lhe a pastoral em que determinava

que se fizesse uma procissão no dia da festa do «Patrocinio da

Virgem Maria Mãe de Deus.»

Bahia, 28 de setembro de 1757.

Tem annexa a pastoral datada de 26 de agosto. 
'2913—2914

Officio do arcebispo da Bahia para o ministro do Ultramar, sobre a exe-

cução que devia dar aos Breves apostolicos.

Bahia, 8 de outubro de 1757. 2915

Carta do arcebispo da Bahia para o Ministro do Ultramar, em que lhe

diz ter em toda a consideração o pedido que lhe dirigiu a favor do

Pe. Manoel Gonçalves Souto, Arcediago da Sé e Escrivão da Camara

do Arcebispado.

Bahia, 8 de outubro dé 1757. 2916

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Còrte

Real, em que informa ácerca do requerimento em que os Reli-

giosos da Ordem de S. João de Deus pediam licença para acceitar.

qualquer pessoa que dispuzesse dos seus bens a favor do Hospital

que tinham a seu cargo.

Bahia, 8 de outubro de 1757.

«Em carta de 2 de mayo do anão que corre, me aviza V. Ex* de ordem de
S. M. que vendo a petição ao Procurador Geral e mais Religiosos da Ordem de
S. João de Deos da Província deste Estado, em que pretendem se lhe permitta
o poderem acceitar alguma pessoa natural ou naturalizada neste Estado, que
com a sua vocação e com a renuncia de seos bens a favor do Hospital, de que
se achão encarregados, lhe tragão as conveniências, de que a sua muita pobreza
necessita, informe interpondo o meu parecer.

Com beneplácito de S. M. e debaixo da sua Real protecção acceitarão os
Religiosos de S. João de Deos hum novo Hospital, principiado a estabelecer na
Villa da Cachoeira, com condicçâo de que no dito Hospital não estarião mais
de 5 Religiosos, nem em diante se darião passaportes a outros sem certidão do
fallecimento ou retirada de algum dos actuaes para esse Reyno.

Achão-se prezentemente na Villa da Cachoeira 5 Religiosos, a saber o
Prior, o Doador, hum Sacerdote e mais 2, hum destes veyo para o ministério
da Botica e o outro para procurar o necessário para a religião; o que veyo

para Boticário não tem exercido o seu ministério por duas razões, a primeira
por haver experimentado algumas -moléstias, 

que o precizão a retirar na pre-
zente frota para esse Reyno e a outra por não haverem os medicamentos e
aprestos necessários para se compor a botica de forma, que podesse laborar e
adquirir credito.'

As rendas que o fundador doou ao Hospital consistem em.4 mil cruzados,

que devia a juros o Capitão mór Antonio Ferreira de Magalhães, sem mais
segurança que a da simples hypotheca ou na realidade venda de huma sorte de
terras, que ao depois veyo tomar de renda o mesmo vendedor e seos successores
nos Engenhos, a que são contíguas ; estas terras no tempo prezente tem muito
diminuto valor e supposto que o actual possuidor do Engenho pague annual-
•mente 100:000 reis de renda, poderão em breve tempo reduzirem-se aos termos
de pouco ou nada renderem, se o senhor, do Engenho ou quem nelle vier a
succeder, as largar e não quizer continuar na solução dos 100:000 reis ; são mais
8000 cruzados, que pagâo juros em outra mão e 9 moradas decazas terreas fa-
bricadas de adobes, que tendo todas alugadores o mais que chegáo a render
annualmente he de 80 athe 90:000 reis ; estas taes cazas fabricou o doador em
terras do mesmo Hospital e contíguas a elle.
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O limitado rendimento deste pequeno e mal estabelecido patrimonio, que
não pode chegar para a subsistência dos religiosos e despeza do curativo dos enfer-
mos, faz com que seja precizo tirarem-se esmolas na Cachoeira todas as sema-
nas, como já de antes as tirava o administrador pelo Reconcavo, para cujo mi-
nisterio se necessitavão 2 religiosos, por não poder hum só acudir atirar ao
mesmo tempo a esmolla do assucar, do tabaco, do arroz, farinha e o mais com

que os fieis concorrem.
No Hospital necessita-se da actual assistência do Prior, do sacerdote e de

2 religiosos para assistência da enfermaria, sendo porem hum destes boticário,

que saiba a arte farmacêutica, que com zêlo possa estabelecer huma botica com
medicamentos e aprestos taes, que mereça o nome de boa; porque delia podem
resultar consideráveis utilidades ao mesmo Hospital e aos enfermos que concor-
rerem a elle e a todos os moradores daquella Villa e dos seos suburbios, extin-

guindo-se porem todas as boticas que ha na Villa da Cachoeira e huma legoa em
circuito, o. que seria muito fácil de conseguir sendo prezentes a S. M. os prejui-
zos e irreparavel damno, que resulta aos seos vassalos da inobservância da ley
de 172^, em que se prohibe que nenhum boticário possa ser cyrurgião e aos
cyrurgiões o venderem remedios.

Na Villa da Cachoeira ha actualmente 3 ou 4 cyrurgiões com outras tantas
boticas, que todas não compõem huma, que preste e os mesmos cyrurgiões não
o são de profissão, nem boticários : em S. Pedro da Moritiba, que dista meya
legoa da Cachoeira ha quasi outras tantas boticas, se nao peores, da mesma
cathegoria; e porque a utilidade destes chamados boticários consiste na mayor
sahida dos medicamentos, como cada hum só receita para a sua botica, attende
mais á utilidade que lhe resulta do mayor consumo dos seos remedios, do que
a dos enfermos, a quem os applicão, pagando-se-lhes a seu arbítrio e pondo-os
na precizao de lhe não poderem disputar, os preços.

Extinctas estas boticas, estabelecida huma capaz e administrada por hum
religiozo bom professor, não só podem ser bem servidos os enfermos com os
medicamentos, que lhe forem necessários, mas também ao püblico he conve-
niente e ao Hospital resultão grandes utilidades para a sua subsistência, conser-
vação e augmento e concedendo-se-lhe esta graça, que com mais hum religioso,
além dos 5, que se lhe permitte, me parece será o que baste para poderem satis-
fazer as suas obrigações e terem os enfermos huma tão util, como necessaria

providencia.»
29l7

Officio do Arcebispo da Bahia para o Ministro do Ultramar, em que se

refere a uma pretenção das Religiosas do Convento da Conceição e

Ursulinas.

Bahia, 9 de outubro de 1757. (Sem importância.) 2918

Carta do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte.Real, em

que o informa dos motivos que o determinaram a não deferir o pe-
dido de algumas religiosas que pretendiam ter ao seo serviço creadas

particulares ea pretenção de alguns paes que desejavam metter suas

filhas como educandas no Convento da Conceição, e pedindo para
serem mantidas as suas resoluções, embora os interessados recor-

ressem d'ellas, como lhe constava.

Bahia, 18 de outubro de 1757. 29*9

Informação do Arcebispo da Bahia, acerca de um requerimento de D. Ma-

ritana Francisca dos Chagas, Irmã recolhida do convento de N. Se-

nhora das Mercês da Bahia pedindo autorisação para fundar um

Recolhimento na Capella de Nossa Senhora da Saúde da mesma Ci-

dade.

Bahia, 18 de outubro de 1757.

Tem annexos 8 documentos e entre elles uma informação do

Desembargador Pe Antonio Corrêa Maciel, cartas de D. Maritana

das Chagas e Miguel da Silva Ribeiro, etc.

«... A Capella (de N. S" da Saúde) foi instituída por Manoel Ramos Parente e

sua mulher D. Barbara dos Reis e que por morte de ambos passasse á Irmandade
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da dita Senhora e esta a defendesse de que nunca fosse freguezia, nem con^
vento de religiosos, o que consta de huma das verbas do testamento dos
ditos instituidores.

Por fallecimento do dito Manuel Ramos ficou a dita sua mulher com a admi-
nistração e esta fez seo procurador ao Capitam Isidoro Lopes Perdigão o qual
he que nullamente fez a D. Maritana Francisca offerecimento da Capella e terras

para fundação do dito recolhimento com a obrigaçam de lha aceitarem nelle as
suas filhas, mas tudo isto in voce, sem clareza alguma, que lhe não podia dar
e só com esta promessa reprezentou a S. Magestade a dita D. Maritana que lhe
fazia doação da Capella o senhorio d'ella...» (Doe n. 2g2S.)

2920—2928

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de, Mattos Pegado Serpa

para o Ministro do Ultramar, informando ácerca da arrematação

das farinhas necessarias para o fornecimento dos corpos da guar-
nição militar.

Bahia, 4 de novembro de 1757.

Tem annexos 6 documentos, sendo um d'elles o auto d'arrema-

tação. 2929—2935

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real, em que o informa do pânico geral que causára no Rio de Ja-

neiro a chegada de uma esquadra franceza, composta de 6 navios,,

que inesperadamente fundeára no porto, determinando uma attitude

desconfiada e hostil da população.
Bahia, 3 de novembro de 1757.

Tem annexos 27 documentos e entre elles as copias de vários

officios trocados entre o Vice Rei, o Governador interino do Rio de

Janeiro José Antonio Freire d'Andrade, o Commandante da Esqua-

dra Conde de Ache, Capitão de mar e Guerra Manuel de Mendonça_

e Silva, etc., e o «Mappa Geral dos 3 regimentos da guarnição do

Rio de Janeiro.» [doe. n. 2960). 2936:—2963

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, informando estar installada

a caixa militar, destinada a guardar os descontos effectuados nos sol_>

dos para pagamento dos fardamentos.

Bahia, 1 de dezembro de 1757.

Tem annexos 5 documentos. 2964—2969

Carta de Domingos da Costa e Almeida, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, sobre assumpto de interesse particular.
i. Bahia, 2 de dezembro de 1757. 2970

Officio, do Desembargador Antonio Ferreira Gil, em que presta novas

informações ácerca da syndicancia a que estava procedendo nas

í contas da Fazenda Real, para averiguação dos desfalques commet-

tidos.

Bahia, 2 de dezembro de 1757.

Tem annexos 24 documentos. 2971—2995

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, em que participa estar

; procedendo á execução dos fiadores dos donativos e terças dos di-

versos officios, obrigados a fiança.

Bahia, 3 de dezembro de 1757.

;¦Tem.anmxQ um documento. 2996—2997

A. B. 3l 33
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que novamente se refere á separação das Minas novas do

Fanadodo Governo da Bahia e a sua annexação á Comarca do Serro

do Frioje Governo das Minas Geraes.

Bahia, 5 de dezembro de 1757.

Temannexos 2 documentos. /a e 2* vias. 2998—3oo3

Officio do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos para o Ministro

da Marinha, em que expõe algumas duvidas que lhe suscita a exe-

cução de um Breve pontifício apresentado pelo Provedor e Irmãos

da Mesa da Santa Casa da Mizericordia da Bahia, pelo qual seriam

applicados ao seu Hospital os legados deixados a logares certos,

egrejas e altares, que se não tivessem cumprido no tempo prefixo

pela lei.

Bahia, 5 de dezembro de 1757.

Tem annexas a copia de uma carta do Arcebispo para o Papa e

a do referido breve, ambos os documentos em latim. 3004—3oo6

Officio do Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Souto maior,

em que se refere ao processo instaurado pelo Capitão Mathias Fer-

reira Guimarães contra Manuel Martins Netto, Francisco Alvares

dos Santos e o Capitão de Dragões Ignacio da Luz.

Bahia, 6 de dezembro de 1757.

Tem annexo um documento. 3007—3oo8

Informação do Presidente da Mesa da Inspecção da Bahia, Sebastião Fran-

cisco Manuel, acerca da devassa que se fizera para averiguação dos

transgressores do Alvará de 5 de janeiro de 1755, que fixava o preço
máximo para a venda dos tabacos e dos assucares.

Bahia, 6 de dezembro de 1757. 3009

«Auto da devassa que mandou fazer o Dezembargador Sebastião Francisco

Manuel, Presidente da Mesa da Inspecção para conhecer das pessoas

que vendem assucar e tabaco n'esta Cidade por mais altos preços dos

que S. M. estabeleceu e taxou a estes generos.»
Bahia, 9 de setembro de 1757.

(.Annexo ao n. 3oog). 3oio

Officio do Intendente Geral Sebastião Francisco Manuel para Thomé

Joaquim da Costa Córte Real, em que se refere á exploração do sali-

tre na Serra dos Montes Altos junto as Minas do Fanadó e do Ar-

rayal do Tejuco.

Bahia, 7 dedezembro.de 1757. • 3oii

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para Sebastião

José de Carvalho e Mello, informando áeerca das trangressões do

Alvará de 25 de janeiro de 1755, que fixava os preços máximos da

venda dos tabacos e assucares.

Bahia, 7 de dezembro de 1757. iae2ãvias. 3oi2—3oi3

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil para o Ministro de Ultra-

mar, em que lhe envia novas informações sobre os alcances de alguns



259

funcionários da Fazenda e as execuções das fianças a que já ante-

riores documentos se referiram.

Bahia, 7 de dezembro dé 1757".

Tem annexos g documentos. 3014—3o23

Relatorio dirigido a Elrei D. José pelo Intendente geral interino Sebastião

Francisco Manuel, em que se refere á cobrança do imposto do

quinto do ouro, ás Minas de Jacobina e do Cararis Novo (Capitania
do Ceará grande, Governo de Pernambuco) e a varias providencias

que alvitra a respeito das Intendeticias da sua jurisdicção.
Bahia, 9 de dezembro de 1757. 3024

Termo da Junta convocada pelo Governador interino das Capitanias do Rio

de Janeiro e Minas Geraes para resolver sobre a cobrança do imposto

do quinto, e o commercio do ouro e os extravios que se podiam
dar por falta de solimão para a preparação das barras.

Villa Rica, de N.a S.a do Pillar do Ouro Preto, 1 de julho de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 3024). 3025

Certidão dos fundidores da Casa da Fundição de Villa Rica, declarando não

ter dado rezultado o emprego do sal ordinário na preparação e fundi-

ção das barras de ouro.

Villa Rica, i de julho de 1757.

Copia. (Annexa ao n. 3024.) 3026

Carta do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para o Capitão

Mór Romão Gramacho Falcão, em que lhe pede para o informar

ácerca da exploração da nova Mina de ouro da Serra do Palmar, (na
Jacobina) e dos rezultados colhidos.

Bahia, 2 de setembro de 1757

Copia. [Annexa ao n. 3024). 3027

Carta do Capitão Mor Romão Gramaxo Falcão em resposta á carta ante-

cedente

Jácobina, 18 de setembro de 1757.

Copia. [Annexo ao n. 3024.) 3028

Carta do Intendente Geral do ouro Sebastião Francisco Manuel para o

Ouvidqx da Comarca de Jacobina dr, Joaquim José de Andrade, em

que lhe pede informações sobre a mina de ouro a que se referem os

documentos anteriores.

Bahia, 2 de setembro de 1757.

Copia. [Annexa ao n. 3024). 3029

«Mappa do rendimento que deram as Minas de Santo Antonio da Jacobina

a S. M. do quinto do ouró que pagaram desde o mez de setembro de

1756 até ao mez de setembro de 1757.»

Copia. 26 de setembro de 1757. [Annexo ao n. 3024). 3o3o

«Certidão dos officios e occupações que ha na Casa da Fundição de Jaco-

bina e dos vencimentos do respectivo pessoal.»
Bahia, 26 de?novembro de 1757.

Annexa ao n. 3024 3o3i
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Officio do Intendente Geral interino Sebastião Francisco Manuel para o

Vice-Rei, em que o informa da despeza feita com o pessoal da Casa

da Fundição de Jacobina.

Bahia, 22 de novembro de 1757.

Copia. {Annexa ao n. 3024). 3o32

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para o Vice-Rei,

em que declara não ser necessário ter 2 intendentes nas Minas de

Jacobina,. indicando qual deveria ficar.

Bahia, 22 de novembro de 1737.

Copia. (Annexa aò n. 3024.) 3o33

Certidão da despeza effectuada com os ordenados dos officiaes da Casa da

Fundição de Jacobina, desde a sua fundação até setembro de 1757.

Bahia, 5 de dezembro de 1757.

(Annexo ao n. 3024.) 3o34

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á prisão do advogado Pedro Nolasco Fer-

reira Peres, accusado de andar a angariar assignaturas para um

protesto sedicioso contra o pagamento do Donativo para as obras da

reedificação de Lisboa.

Bahia, 9 de dezembro de ij5j. /a e 2a vias. 3o35—3o36

Recibo do Commandante da Náu de guerra N. Sa das Brotas, Antonio de

Brito Freire, em que declara que o Juiz de Fora conduzira a bordo,

sob prisão, o advogado Pêdro Nolasco Ferreira Peres, para ser en-

tregue em Lisboa a ordem de Elrei.

Bahia, 19 de dezembro de 1757.

(.Annexo ao n. 3o36.)

Officio do Desembargador Sebastião Francisco Manuel para o Vice-Rei,

enviando-lhe o seguinte auto de devassa, sobre o quál dá o seu pá-
recer.

Bahia, 18 de novembro de 1757.

(Annexo ao n. 3o36.) 3o38

Auto de devassa que mandou fazer o Dezembargador Sebasitiáo Francisco

Manuel, para averiguação dos factos de que era accusado o advogado

Pedro Nolasco Ferreira Peres e a que se referem os documentos an-

cedentes.

Bahia, 3 de novembro de ij5y.

(Annexo ao n. 3o38). 3o3g

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joquim da C. Côrte

Real, em que participa ter chegado á Bahia em 3 de agosto o novo

Governador das Ilhas de S. Thomé e do Príncipe, Luiz Henriques

da Motta e Mello, mas que por falta de embarcação so poderá partir

para o seu governo em 24 de novembro.

Bahia, 9 de dezembro de 1737. 3040

Officio do Intendente Geral interino Sebastião Francisco Manuel para
o Ministro do Ultramar, informando acerca de certas condições

que se 
pretendia 

impôr a navegação para a Costa da Mina e da
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impossibilidade de fixar o preço da compra dos escravos que alli

eram adquiridos a troco de rolos de tabaco e ancoretas de aguardente.

Bahia, 10 de agosto de 1757. ia e 2a vias. 3041—3042

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para Thomé Joa-

quim da Costa Côrte Real, em que informa acerca do carregamento

e partida dos navios da Frota.

Bahia, 10 de dezembro de 1737. (ia e 2a via). 3043—3044

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para Sebastião

José de Carvalho e Mello, em que se refere ás descobertas de òuro

feita pelo Capitão mor Romão Gramacho Falcão e ao rezultado da

analyse das amostras para Lisboa.

Bahia, 10 de dezembro de iy5y. 3045

Carta do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para o Capitão mór

Romão Gramacho Falcão, em que lhe pede informações dás suas ex-

plorações de ouro e o anima a proseguir n'ellas com toda a actividade.

Bahia, 2 de setembro de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 3o45). 3046

Carta do Capitão Mór Romão Gramacho Falcão para Sebastião Francisco

Manuel em respostas á carta antecedente.

Jacobina, 18 de setembro de 1757. ¦

Copia. (Annexa ao n. 3o45). 3047

Officio doVice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, €irt que lhe communica certas resoluções tomadas na Capita-

nia de Minas Geraes para evitar os descaminhos do ouro.

Bahia, 11 de dezembro de 1757.

Tem annexos 5 documentos. 3048—3o53

Officio do Vice-Conde dos Arcos para oMinistro da Marinha e Ultramar,

em que lhe participa tér sido queimado o casco da Nau S. Fran-

cisco Xaxier e Todo o Bem depois da vistoria a que procedera o

Caprtão de Mar e Guerra e Commandante da Frota Antonio de Brito

Freire.

Bahia, 11 de dezembro de 1757.

Tem annexo 5 documentos. 3o54—3o5g

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, no qual presta novas in-

formações sobre a syndicancia a que estava procedendo nas contas

da Fazenda Real.

Bahia, 12 de dezembro de 1757.

Tem annexos 22 documentos e entre elles as contas de diversos

Thesoureiros e as copias de vários diplomas regios regulando o as-

sumpto. 3o6o—3082

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que lhe participa o motivo que retardava a chegada á

Bahia do novo Chanceller da Relação, o Desembargador Thomaz

Robi de Barros Barreto e ficar adiada a partida para o Reino do ex-

Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomavor. -

Bahia, 12 de dezembro de 1757. 3o83
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Cartas (2) do Desembargador Thomaz Robi de Barros Barreto para o Vice

Rei em que lhe participa ter recebido communicação de estar nome-

ado Chaaceller da Relação e informando-o que, por causa da sua

commissão nas explorações do salitre na Serra dos Montes Altos,

não podia immediatamente recolher á Bahia.

Tejuco, 21 e 3o de setembro 1757.

Copia. (Annexas ao n. 3oS3). 3084—3o85

Duplicados dos nos 3o83 a 3o85. 2a via. 3o86—3o88

Officio do Desembargador Sebastião Francisco Manuel para Thomé Joa-

quim da C. Côrte Real, em que se refere a uma petição dos mora-

dores do Rio das Contas da Capitania de S. Jorge dos Ilhéos, soli-

citando que se fizesse á sua custa a medição e demarcação dos ter-

renos pertencentes aos Padres da Companhia de Jesus.

Bahia, 12 de dezembro de 1757. 3089

Officio da Meza da Inspecção 
para 

Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

em que se refere ao dinheiro do Donativo, destinado á reedificação

de Lisboa.

Bahia, i3 de dezembro de 1757.

E' assignado pelo Intendente geral Sebastião Francisco Manuel,

André de Brito de Castro, Diogo Alvares Campos, Lourenço da

Silva Ni ia e Fructuoso Vicente Vianna. 3 090

OrFiciodoIntendentegeral interino Sebastião Francisco Manuel para Sebas-

tião José de Carvalho e Mello, em que se refere ás descobertas do

Capitão Mór Romão Gramacho Falcão e ás explorações das minas

de salitre por Maunel Dias Mascarenhas e á communicação de João

da Silva Guimarães de haver encontrado as minas de prata desço-

bertas pelo 
"celebrado 

Moribeca".

Bahia, 14 de dezembro de 1757. 3091

Officio de Sebastião Francisco Manuel para Sebastião José Carvalho e

Mello, remettendo-lhe novas informações que havia recebido de

Jacobina, ácerca das descobertas de ouro pelo Capitão mór Romão

Gramacho Falcão.

Bahia, 14 de dezembro de 1757. 3092

Officio do Ouvidor da Comarca de Jacobina Joaquim José de Andrade para
o Intendente Geral do ouro, em que lhe dá as informações a que se

refere o documento anterior.

Jacobina, 24 de novembro de 1757.

Copia. (Annexo aon. 3og2.) 3og3

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para Sebastião

José de Carvalho e Mello, em que se refere á arbitraria jurisdicção

que pretendia ter sobre a Mesa da Inspecção e sobre o commercio

e navegação que se fazia para a Costa da Mina.

. Bahia, 14 de dezembro de 1757.

Tem annexos 2 documentos. 3094—3096

Carta do ex-Chanceller da Relação Manuel Antonio da Cunha Sotto-

mayor para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, queixando-se de
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não poder regressar ao Reino por não haver ainda chegado á Bahia .

o seu successor. o Desembargador Thomaz Robi de Barros Barreto.

Bahia, 14 de dezembro de 1757. 3ogj

Informação da Mesa da Inspecção dirigida a Elrei D. José, sobre o carrega-

mento e partida dos navios da írota e os requerimentos de Luiz

Henriques da Motta e Luiz Coelho Ferreira, a que se referem os
• 

documentos seguintes.

Bahia, 14 de dezembro de 1757. 3og8

Requerimento do Governador das ilhas de S. Thomé e Principe Luiz Hen-

riques da Motta, pedindo licença ao Vice-Rei, para o Capitão Do-

mingos Alvares Branco (com quem havia contratado o seu transporte

para a Ilha do Principe) poder carregar tabaco para negocio nos

portos d'Africa.

Copia. (Annexo ao n. 3og8.) 3099

Requerimento do mesmo Governador Luiz Henriques da Motta, pedindo
a Mesa da Inspecção a licença a que se refere o documento anterior.

Copia. (Annexo ao n. 3og8.)

Insere o despacho favoravel da Mesa da Inspecção. 3100

Requerimento de Luiz Coelho Ferreira, proprietário do navio Sr. do

Bomfim, S. Pedroe Santo Antonio, pedindo ao Vice-Rei licença para
carregar,assucar para a nova Colonia do Sacramento.

Copia, fAnnexo ao n. 3og8.)

Insere a informação desfavorável da Mesa da Inspecção. 3ioi

Alvará pelo qual o Vice-Rei D. Marcos Noronha houve por bem conceder

licença ao capitão Domingos Alvares Branco para «cultivar a nego-

ciação da Costa da Mina e-a poder carregar ná forma da provisão
regia de 3o de março de 1756».

Bahia, 2 de setembro de 1757.

Copia (Annexo ao n. 3og8.) 3102

Duplicados dos ns. 3098 a 3(02. 2as vias. 3io3—3107

Ovficio do Intendente geral Sebastião Francisco Manoel, remettendo as

informações que recebera do Intendente da Casa da Fundição de Ja-

cobina Luiz Tavora Preto, sobre o rendimento que produzira alli o

imposto do quinto no anno de 1756.

Bahia, 15 de dezembro de 1757.

Tem annexo um documento. 3io8—oiog

Carta de Antonio José de Souza Portugal para Sebastião José de Carvalho

e Mello, em que lhe pede para proteger duas irmãs que estavam

recolhidas em um convento de Moura, no Alemtejo, e que tinham

ficado desamparadas depois do fallecimento de seu pae o coronel

Manoel Domingues Portugal.

Bahia, i5 de dezembro de 1757. 3no

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil para o Ministro do Ul-

tramar, em que lhe dá novas informações sobre a cobrança, a

que estava procedendo, das dividas á Fazenda Real, referindo-se
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' 
especialmente á divida do fallecido thesoureiro geral Ambrosio Al-

varez Pereira.

Bahia, i5 de dezembro de 1757.

Tem annexos sete documentos. 3111 —3118

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de

Carvalho, de meros cumprimentos.

Bahia, 16 de dezembro de 1757. 3119

Officio do Provedor Mór Manuel de Mattos Pegado Serpa para o Ministro

do Ultramar, em que lhe communica ter arribado á Bahia com agua

aberta o navio hespanhol*iV. Sa. da Conceição, sob o commando do

capitão Nicoláu dei Baylle e as diligencias que este facto deter-

minára.

Bahia, 16 de dezembro de 1757.

Tem annexos 14 documentos e entre elles os requerimentos do

capitão Baylle pedindo licença para desembarcar pessoal de bordo

e passageiros, parà proceder ã reparação das avarias, etc. e um

outro de D. Nicoláu Cani^ares «Governador da Província de Ca-

rangas no Perú», pedindo para residir na Bahia, e sua família,
até á partida do navio. 3i20—3134

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, no qual informa acerca de um requerimento de D. Anna Ri--

beiro, viuvado commerciante da Bahia Alexandre Clavetto, pedindo

que seu único filho, o Padre D. Alexandre Clavetto, Religioso da

¦ ; ordem de N. Sa. do Carmo, não fosse obrigado a sahir da Bahia por
ser o seu único amparo e delle precisar para tratar os importantes ne-

gocios da herança de seu marido.

Bahia, 16 de dezembro de 1757.

Tem annexos i3 documentos e entre elles requerimentos, attes-

tados, sentenças de justificação a favor do Pe. Alexandre Cia-

vetto, etc. 3135—3148

Duplicado do n. 3135. 2a via.

Tem annexo apenas um documento. 3149—3,i5o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Còrte Real, em que relata minuciosamente as questões constante-

mente suscitadas entre o Provedor Mór da Fazenda, Manoel de

Mattos Pegado Serpa e o Desembargador Antonio Ferreira Gil, por
causa da commissão de serviço que este estava desempenhando na co-

brança das dividas á Fazenda e na syndicancia ás contas de vários

funccionarios.

Bahia, 16 de dezembro de 1757.

Tem annexos 4g documentos comprehendendo copias de diversos

officios, de diplomas regios determinando a jurisdicção do Pro-

curador Mór e do Desembargador syndicante, etc. 3151—3200

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos.Pegado Serpa para
o Ministro do Ultramar, sobre o mesrtio assumpto a que se referem

os documentos antecedentes.

Bahia, 16 de dezembro de 1757.

 Tem annexos 7 documentos- .. , ... ;v320i;—3208
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Offjcio do Provedor Mór da Fazenda para o Ministro do Ultramar, em

que participa a remessa de uma grande quantidade de madeiras para
o Reino.

Bahia, 16 de dezembro de 1757.

Tem ayinexos 60 documentos e entre elles a relação das madeiras

exportadas e os conhecimentos, assignados pelos capitães dos

navios. 2209—3268

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que o informa da exportação de madeiras para Lisboa,

destinadas á construcção dos navios.

Bahia, 17 de dezembro de 1757.

Tem annexas 2 relações das madeiras embarcadas. 3269—3271

Officio do Intendente geral e Presidente da mesa da inspecção Sebastião

Francisco Manoel para Thomd Joaquim da C. Córte Real, em

que o informa das difficuldades que tinham surgido no carrega-

mento dos navios da frota e retardado a sua partida para o Reino.

Bahia, 17 de dezembro de 1757. ia 2a e 3a vias. —3274

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José Carvalho e

Mello, em que lhe dá interessantes informações sobre a cultura e diffe-

rentes processos de preparação do tabaco experimentados na Ca-

choeira e na Moritiba e as quantidades de tabaco enviadas para
Lisboa pelos diversos cultivadores, como amostras dos seus pro-
duetos.

Bahia, 17 de dezembro de 1757.

Tem annexa a relação especificada das remessas dos tabacos.

ia e 2a vias.

«Em carta de 14 de setembro... disse a V. Ex.* o estado, em que ficava o
novo projecto do tabaco, que aqui se tinha mandado fabricar; depois da partida
da mesma .Nau se entrou a fazer huma exacta averiguação do seu rendimento
a respeito do que aqui se fabrica de corda e pareceo que he mui pouca a dimi-
nuição que tem o de folha; com este desengano se animarão mais os homens a
continuar o novo fabrico sem embargo de alguns embaraços... O preço porque
se ajustou o tabaco desta remessa he o de 900 reis hum por outro, posto na Villa
da Cachoeira por conta do lavrador, ficando a conducção delle para esta Cidade
e o enfardallo por conta dos compradores.

Além desta quantia (988 arrobas) vão mais i5 barricas com go3 arrobas e 7
libras de tabaco em manocas, fabricado por hum lavrador ao uzo de Mariland,
em que faz toda a esperança de que seja o mais bem aceito e de mais prompto
consumo, cujo preço por convenção feita entre o lavrador e Joaquim Ignacio da
Crus, ficou no de 14 tostões por arroba.

Vaj' mais hum caixão com 6 arrobas de tabaco em garrotes fabricado por
hum Francesf, que vive no sitio da Moritiba, o qual dá esperanças, que das
suas folhas se poderá fazer hum perfeito rapé : vay mais huma arroba de tabaco
em pó, que se fes de folhas secas ao sol, por dizer o novo fabricante, que da-

quella mesma sorte se trabalhava na Abana o tabaco que se remete para Espa-
nha, a que se dá a cór que costuma ter o tabaco castelhano.

Ultimamente vão mais 2 caixões com 10 arrobas e 24 libras de tabaco de
manojos, feito á imitação do que se fabrica no Maranhão, porem este tabaco se

pagou a 2 mil reis por arroba, mas dizem os lavradores que o não farão por
menos de 3 mil reis por arr.oba pela impertinencia que tem no modo de se fa-
bricar. O fabricante que veyo para estabelecer este. methodo se satisfas muito
das terras, porque a maior parte dellas lhe dezempenhão a expcctação : a diffi-
culdade que encontra para se por em pratica esta lavoura, não he outra mais
do que a construcção das enzas e o dispor os ânimos dos lavradores para se
não cegarem da dezordenada ambição de reduzirem a beneficio toda a casta de
folhas e pelo que pertence ao trabalho julga que he o mesmo que o que costuma
cauSar o tabaco de corda...» q

a. B. 3x 34
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que se refere á suspensão do Desembargador JoãoElíseu de

e a sua partida para Lisboa a bordo no navio Nogueira Grande.

Bahia, 18 de dezembro de 1757. /a e 2a vias. ^279—328o

Officio do Intendente e Presidente da Mesa da Inspecção para Thomé

Joaquim da C. Côrte Real, em que dá certas informações sobre a ex-

ecução dos alvarás de ?g de novembro de 1753 e de 25 de janeiro de

1755, que regulavam o caregamento dos navios dás frotas.

Bahia, 18 de dezembro de 1757. /a e 2a vias. 3281—3282

Carta particular do Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos para o

Ministro do Ultramar , Thomé Joaquim da Costa Côrte Real.

Bahia, 18 de dezembro de 1757.

Tem annexo um documento. 3283—3284

Carta do Provedor Morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé Joaquim da da C. Côrte Real, sobre assumpto de interesse

particular.
Bahia, 18 de dezembro de 1757. 3285

Officio do Intendente e Presidente da Mesa da Inspecçáo Sebastião Fran-

cisco Manuel para Sebastião José de Carvalho e Mello, sobre o mesmo

assumpto a que se referem os doc.os n.os 3281 e 3282.

Bahia, 18 de dezembro de 1737. 3286

Carta particular de Sebastião Francisco Manuel para Sebastião Jose de

Carvalho e Mello.

Bahia, 18 de dezembro de 1757. 3287

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil, em que relata minucio-

samente as diligencias que'fizera na syndicancia ás contas dos diver-

sos funcionários da Fazenda Real, referindo-se especialmente ás

dos Thesoureiros Barnabé Cardoso Ribeiro e Ambrosio Alvares Pe-

. reira.

Bahia, 18 de dezembro de 1757.

Tem annexos 23 documentos. 3288—33o3

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que o informa das grandes quantidades dê tabaco expor-

tadas para o Reino e para a Costa da Mina.

Bahia, 19 de dezembro de 1757.

Tem annexas as respectivas relações. iae2avias. 3304—33o8

Officio do Vice Rei Cônde dos Arcos para Sebastião. José de Carvalho e

Mello, em que o informa de vários incidentes succedidos com o car-

regamento dos navios da frota e que haviam retardado a sua partida.
Bahia, 19 de dezembro de 1757. ia 2a e 3* vias. 33og—3311

Offició do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real em que se refere á suspensão do .Patrão Mor da Ribeira da Ba-

hia, Antonio de Araújo dos Santos e o seu embarque para o Reino, a

bordo do navio Santa Rosa.

Bahia, 19 de dezembro de ijij. 33i2
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Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que se refere as contas, guarnição e carregamento da nova

Náu N. Senhora da Caridade, S. Francisco de Paula e Santo An-

tonio construída no estaleiro da Bahia e de que fora nomeado com-

mandante o Capitão Tenente Ignacio Lopes Figueira.

Bahia, 19 de dezembro de 1757. 3213

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa o lançamento ao mar da nova Náu N. Sda

Caridade, S. Francisco de Paula e Santo Antonio, em 28 de setembro

referindo-se também as despezas effectuadas com a sua contrucção

ao embarque da tripulação e ao commandante nomeado o Capitão-

tenente Ignacio Lopes Figueira, etc.

. Bahia, 19 de dezembro de 2757.

Tem annexos 4 documentos e entre elles a conta geral de toda

a despeja feita com a náu que montou a 6g.536$ 248 reis. 3314—3318

Duplicado do n. 3314. 2a via. 33:9

Carta particular do Desembargador Antonio Ferreira Gil (para Thomé J.

C. Côrte Real), em que se refere especialmente á syndicancia, que
estava fazendo ás contas de alguns Thesoureiros e âlmoxarifes da

Fazenda Real.

Bahia 19 de dezembro de 1757. 3320

Officio do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte Real. em

que lhe dá informações desfavoráveis dos Padres D. Antonio Rodri-

gues da Silva, Religioso de Santa Thereza tranzitado para Santo

Espirito de França, D.-Antonio da Costa Santa Barbara, tranzitado

dos Capuchos de S. Francisco para S. Bento de França, D. Theodo-

sio Manuel de Lima e D. Alexandre Claveto, e lhe participa que o

dois primeiros eram enviados para Lisboasob prisão.
Bahia, 19 de dezembro de 1757. 3321

Declaração do Commandante da Galeria Jesus Maria José e SanfAnna,

Antonio da Graça Corrêa Galego, de haver recebido a bordo, sob

prisão o Padre D. Antonio da Costa da Santa Barbara, para ser en-

tregue em Lisboa á ordem do Ministro do Ultramar.

Bahia, 18 de dezembro de 1757.

(.Annexa ao n. 3321.) 3322.

Declaração, do Commandante da Fragata N. Sã. da Caridade, S. Francisco

de Paula e Santo Antonio, Ignacio Lopes Figueira, de haver rece-

bido a bordo, sob prisão e para ser conduzido a Lisboa, o Padre

D. Antonio Rodrigues da Silva.

Bahia, 18 de dezembro de 1727.

(Annexa ao n. 3321.) 3323

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que transmitte as informações que recebera do Ou-

vidor da Ilha de S. Thomé, queixando-se da insubordinação em que
encontrara os moradores da Ilha do Príncipe e dos aggravos que lhe

fizeram,

Bahia, 20 de dezembro de 1757.



268

Tem annexa a copia das informações do Ouvidor. /a e 2 a

vias. 3324—3327

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que lhe participa a partida da frota e lhe remette o

mappa dos navios que a compunham e da carga respectiva.

Bahia, 20 de dezembro de 1757.

A frota compunha-se de 2 naus de guerra e 33 navios mer-

cantes. 3328

«Mappa geral da carga quelevão os navios de que se compõe a Frota da Bahia,

que na monção de 19 de dezembro deste prezente anno de 1757 vão

comboyados pela Capitania de N. Sa. das Brotas de que ne com-

mandandante Antonio de Brito Freire e leva em os cofres em ouro

74Õ:o55$942 rs. e em prata 259 marcos,. 7 onças, 4 oitavas e 5o88

pezos e meio.»

Bahia, 19 de. dezembro de 1757. (Annexo ao n. 3328.)

Contém os nomes dos navios e dos respectivos commandantes e

a designação especificada de cada um. Mercadorias exportadas:

assucar, tabaco, sola, atanados, couros em cabello, madeira, fa~
rinha mel, aceite de peixe, etc. 3329

Duplicados dos ns. 3328 e 3329. 2a vias. 333o—3331

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos, para Sebastião José de Carvalho e

Mello em que lhe participa a partida da frota e envia a copia do

mappa antecedente.

Bahia, 20 cie dezembro de 1757. 3332—3333

Officio do Intendente geral Sebastião Francisco Manoel para Thomé Joa-

quim da Costa Corte Real, em que lhe dá jnformaçõo sobre a par-
tida da frota.

Bahia, 20 de desembro de 1737. 3334

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manoel de Mattos Pegado Serpa para
o Ministro do Ultramar, informando-o acerca das madeiras enviadas

para o Reino nos navios da frota, que partia naquella monção.

Bahia, 20 de dezembro de 1757.

Tem annexo 7 documentos. za e 2a vias. 3335—335o

Dupplicados dos ns. 3332 e 3333. 2a via. 3351—3352

Officio do Provedor Mór da Fazenda, Manoel de Mattos Pegado Serpa

para o Ministro de Ultramar, informando acerca da destruição da

Náu S. Francisco Xavier e Todo o Bem, cujo casco fora mandado

queimar, por se achar incapaz para a navegação.

Bahia, 20 de dezembro de 1757.

Tem annexos 12 documentos e entre elles as copias da correspon-

dencia trocada entre o Vice-Rei, o Provedor da Fazenda e o Com-

mandante na Frota Antonio Brito Freire, auto de vistoria relações

de materiaes aproveitáveis, etc. 3353—3365

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para o Ministro do Ultramar, remmettendo as contas de todas as
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despezas que se fizeram com a novaNáu Nossa Sa. da Caridade, S1.

Francisco de Paula e Santo Antonio, construída na Ribeira da Bahia.

Bahia, 20 de dezembro de 1757.

Tem annexo 6 documentos. 3366—3372

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil pára Thomé Joaquim da

Costa Còrte Real, enviando mais informações sobre os alcances dos

Thesoureiros e Almoxarifes da Fazenda Real e as execuções das

fianças.

Bahia, s. d. dezembro de 1757.

Tem annexos 5 documentos. 3373—3378

Extractos de vários officios e cartas do Arcebispo da Bahia, do Chanceller,

do Sargento Mór Antonio Cardoso Pisarro do Governador da Ilha

de S. Thomé Luiz Henriques da Motta e Mello, do Desembargador

Antonio Ferreira Gil, de Pedro Leolino Mariz, de Antonio Brito

Freire, etc.

Varias datas. iy57. 3379

Extractos de diversos officios do Desembargador Antonio Ferreira Gil, em

que dava conta ao Ministro de Ultramar Thomé Joaquim da Costa

Corte Real das investigações a que estava procedendo nos alcances

dos Thesoureiros e Almoxarifes da Fazenda Real.

Varias datas. ij57. 338o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, acerca do provimento do logar de Feitor da Fortaleza

de Ajudá, vago por fallecimento de Luiz Coelhft'de Brito e interi-

namente exercido por Theodosio Rodrigues da Costa, o qual, pelo

seu precário estado de saúde era forçoso substituir, visto não ter no-

ticia da chegada de Felix José de Gouvêa, que lhe constava ter sido

nomeado para exercer o referido logar.

Bahia, 5 de janeiro de 1768. 3381

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha e

Ultramar, communicando-lhe ter recebido noticias dos navios da

frota, que partira em 20 de dezembro, por um navio que os havia

encontrado no alto mar.

Bahia, 6 de janeiro de 1758. 3382

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Corte Real, remettendo-lhè o mappa seguinte.

Bahia, 6 de janeiro de 1758. 3383

«Mappa da carga que leva a Corveta Nossa Senhora da Conceição Santo

Antonio e Almas, que em 7 de janeiro de 1768 sahe deste porto da

Bahia para o de Lisboa, de que he mestre João Ferreira.»

[Annexa ao n. 3382:.) A carga compunha-se de assucar, tabaco,

sola e madeira. 3384

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Còrte Real, em que participa ter recebido correspondência do Go-

vernador interino do Rio de Janeiro, José Antonio Freire de An-

drade e do mestre de Campo General Gomes Freire de Andrade, com
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a*nota de urgente e que o forçára a fretar uma embarcação para
expressamente a levar a Lisboa com a possível brevidade, relatando

as duvidas suscitadas pela Mesa da Inspecçáo ácerca da carga que
esse navio devia transportar.

Bahia, 6 de janeiro de 1758.

Tem annexos g documentos e entre elles varias informações

da Mesa da Inspecçáo, a copia do Alvará de 2 5 de Janeiro de

ijò5 regulando a partida e carregamento das frotas do Brasil e

a competencia das Me\as de Inspecçáo, o alvará (impresso) de

2g de novembro de ij53, determinando as providencias neces-

sarias para obstar as transgressões das disposições do Regimento

da Alfandega do tabaco de 16 de janeiro de iy5i, etc.

«Eu Elrey faço saber aos que este Alvará de Ley virem, que entre as provi-
dencias, que em beneficio da navegação e do Commercio, que os meus Vassallos
fazem para o Estado do Brasil, fuy servido dar no Novo Regimento da Alfan-
dega do Tabaco, escrito na Cidade de Lisboa a 16 de janeiro de 1751, são as

que se contem nos §§ 1% 2°, 3°, e 4° do Capitulo 7 cujo theor he o seguinte. Pa-
ragrafo primeiro. «Por me serpresente que os fretes do Brasil para este Reyno por
hum abuso contrario á razão e ao interesse do Commercio se encarrecerão em
repetidas occasioens com tal exorbitância que o valor dos generos não podia
soffrer o custo do transporte: Ordeno que daqui em diante nenhum Mestre de
navio ouze pedir ou receber por frete de tabaco de qualquer dos Portos do
Brasil para este Reyno preço algum que exceda a 3oo reis por arroba ou a
16:200 reis por tonellada de 54 arrobas. Este preço ficará porem livre e liquido
a favor do navio, a cujo fim já fica transferido no genero o direito, que antes se

pagava na Alfandega desta Cidade a respeito do casco. E os que levarem fretes
mayores dos acima taxados, perderão toda a importancia do transporte, que fi-
zerem a favor da pessoa a quem extorquirem a dita mayoria. E ficarão sujeitos
ás mais penas que merecerem, segundo a gravidade da mayor culpa, em que
forem incursos. .Paragrafo Segundo. O mesmo ordeno que se observe também
inviolavelmente daqui em diante a respeito dos fretes do Assucar. Paragrafo
terceiro. E para mais suave e fácil observancia desta disposição, estabeleço, que
nenhum navio, que passar em lastro de hum porto do Brasil a qualquer outro
do mesmo Estado para procurar carga, a possa receber, se não subsidiariamente
depois de haverem sido carregados os outros navios, que houverem levado carga
deste Reyno para o mesmo Porto, onde concorrer o navio, que se achar, que
nelle entrou de vazio ou em lastro; sob pena de que toda a importancia aos
fretes, que este ultimo navio receber, cederá a favor dos Mestres dos outros
navios, a quem direitamente pertencia a carga; ou daquelles, que o denunciarem
e se habilitarem na causa desta pena com o direito, ae que os seus navios leva-
ráo carga para o Porto onde a carregação se achar feita. Paragrafo quarto, Se-
mélhantemente os navios pertencentes á Praça da Cidade do Porto, que nave-

garem para os Portos do Brasil, não tomarão nelles carga pertencente a esta
Cidade de Lisboa, se não depois de haverem sido carregados os navios da mesma
Cidade de Lisboa. Nem pelo contrario os navios de Lisboa poderão receber car-

ga para o Porto, se não depois de se acharem carregados os navios pertencentes
a dita Cidade do Porto: Tudo debaixo das mesmas penas acima ordena-
das»...

Tanto que as Frotas descarregarem nos respectivos portos, a que são desti-
nadas, farão os Inspectores extrahir logo huma exacta relação dos Navios, que
as constituírem, declarando-se nella com inteira certeza a arqueação e lotação
de todos ede cada hum delles.

As quaes relaçõens ficarão reservadas para por ellas se regularem as carrega-

çoens ao tempo da partida das referidas Frotas. Em tal forma, que assim como
forem ehegando os generos, que devem carregar-se, se irá fazendo delles outra
respectiva Relação, pela qual os irão repartindo os sobreditos Inspectores pro
rata aos Navios, a cujo favor estiver a preferencia; deixando-se sempre ás partes
a escolha do navio, que melhor lhe parecer entre os preferentes: e desde que
esteS tiverem segura a sua carga ou esta se ache a bordo delles ou ainda dentro
nos armazéns, destinada e contramarcada para se carregar, se publicará por
Editaes, que he livre a todos carregarem como bem lhes parecer.

Todo o referido se entenderá pelo que respeita aos generos principaes, que
fazem o capital de cada hum dos respectivos portos: a saber, no Rio de Janeiro,

.assucar, tabaco, couros e sola; em Pernambuco Assücar, tabaco, sola, couro e
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pào Brasil; e no Maranhão e Pará cacáo, café, salsa parrilha, cravo, algodão e
couros, para o caso, em que alli venha com o tempo a ter lugar a dita preferen-
cia... Belem, 29 de novembro de 1733. {Doe." n.° 33gi). 3385 

3394

fficio do Intendente geral Sebastião Francisco Manuel para Thomé

Joaquim da Costa Côrte Real, participando que se fizera substituir

pelo Desembargador João Pedro Henriques da Silva durante algum

tempo, em que estivera impedido e que os factos, a que os documen-

tos anteriores se referem, se tinham passado na sua ausência.

Bahia, 1 de janeiro de 1758. 33g5

fficio do Desembargador João Pedro Henriques da Silva para o Ministro

do Ultramar Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que se queixa
de lhe não serem fornecidos os necessários recursos pecuniários

para poder desempenhar a commissão, que lhe fôra confiada, de

investigar e conhecer a importancia das descobertas do salitre na

Serra dos Montes Altos, junto ás Minas do Fanado, nas visinhanças

do Arrayal do Tijuco, pedindo que lhe seja abonado o dobro do seu

vencimento.

Bahia, 3o de abril de 1758. 3396

)fficio do Ministro do Ultramar Thomé Joaquim da C. Côrte Real para
o Vice-Rei do Estado do Brasil e Governador da Capitania da

Bahia, Conde dos Arcos D. Marcos de Noronha, transmittindo as

ordens regias, pelas quaes se lhe determinava que enviasse á Serra

dos Montes Altos um Desembargador da Relação e um official mi-

litar, da sua absoluta confiança, para alli examinarem as descobertas

de salitre realisadas por Pedro Leolino Mariz e se habilitarem a

informar sobre a sua importancia e a maneira pratica da sua expio-

ração.

Belem, 27 de maio de 1757.

Certidão. (Annexo ao n. 33g6.)

«Em carta de 10 de agosto do anno próximo passado referio V. Ex" a exe-
cução que havia dado ás Reaes Ordens expedidas em 21 de março do mesmo
anno, em que lhe foi determinado mandar algum salitre da Serra, que tomou
o nome daquelle mineral, fazendo a despeza por conta dessa Provedoria e decla-
rando a importancia do que se dispendesse.

C.om a mesma carta recebi os 24 snrroens do mesmo mineral, que a V. Ex.a
havia remetido Pedro Leolino Mariz e que até essa Cidade tinhão feito a despe-
za de 782:070 reis. sendo todos da produção da Serra dos Moqtes Altos, junto ás
Minas do Fanado nas visinhanças do Arrayal do Tejuco. O referido salitre se

achou não só bom, mas tão excelente que a polvora que com elle se fez provou
muito melhor do que a outra, que foi composta de salitre da Azia e todo se
achou tão puro qire pouco diminuhio no refino rexceptuando os 3 surroens
dos números 7, 8 e 9, que herão de salitre cravados em pedras o qual vindo só

pari. se conhecer a sua formação, se achou não ter conta. He porem tanta a

que fez o salitre de todos os outros 21 surroens, que verdadeiramente se faz hoje
este negocio hum dos mais importantes objectos dos interesses deste Re*yno e

da Real e infatigavel providencia de S. M. para ordenar a V. Ex." a este respeito

que vou referir.
Avizou Pedro Leolino a V. Ex.* que achara na sobredita serra pela dis-

tancia de 6 legoas salitre com grande conta e que toda a outra terra da mesma
sérrania hera salitrosa. Heste he o primeyro e principal ponto, que V. Ex.a
deve averiguar com toda a certeza e superioridade as visoens e aos encareci-
mentos que são ordinários nos mineiros; porque valendo o interesse de termos
salitre na America a despeza de alguns centos de mil cruzados, se neccessarios
forem para se facilitar a sua condução, não seria prudente fazer-se tão conside-
ravel gasto, sem toda a segurança de que com effeito ha do referido material
huma tão grande abundancia que valha a despeza, que se fizer para o conduzir,
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despeza que no caso de se verificar a referida abundancia, será tão justa e
tão vantajosa ao Real Erário, que S. M. prefere estas Minas a todas as que se
descobrirão até agora nesse Continente. Donde rezulta que se faz indispensável-
mente necessário que V. Ex." antes de tudo mande hum Ministro dessa Relação
e official militar desse Estado que achar mais dignos da sua confiança encorpo-
rarem-se com Pedro Leolino e examinarem com elle o que na verdade passa ao
dito respeito, antes de se proceder a outra diligencia.

Referio também o mesmo Pedro Leolino, que a serra que produz salitre,
sendo abundantíssima de lenhas para o refino do dito material he houco abun-
dante de agoas, mas que comtudo se podem estas derivar de hum ribeirão, que
ahy passa para os diferentes lugares onde se refinar o mesmo salitre. E no caso
de haver delle a abundancia que se diz, he precizo, que V. Ex.a encarregue aos
mesmos commissarios de examinarem e autuarem o que na verdade passar a
respeito do dito ribeirão e da despeza, que será preciso fazer-se para derivar as
agoas delle até os lugares onde o refino se poder restabelecer com mais commo.
didade.

Continuou o mesmo Leolino dizendo, que a dita Serra dos Montes Altos,
onde o salitre he mais copioso e mais puro, dista da Cachoeira 139 legoas; e

que por isso e pela mayor facilidade que hoje havia nas conduçoens, não exce-
deria cada quintal de salitre o preço de 12S000 réis posto na Cachoeira. O Padre
Manuel Pereyra havia escripto ao mesmo Pedro Leolino, que custaria 88000
réis. E tudo isso implica contradição manifesta com o preço que custou o trans-

porte dos 24 surroens que o mesmo Leolino remeteo a V. Ex. pois que contendo
24 arrobas e por consequencia 6 quintaes, custando estes 6828070 réis, já se vê

que veyo a custar mais de i3o mil réis de condução cada quitai.
A isto occorre comtudo o mesmo Leolino dizendo : que o transporte do

dito material se pôde facilitar, fazendo-se nos montes voltas ou desvios, para
evitar os precipícios e que se podem estabelecer roças nas estaçoens da marcha,
onde possão jantar e dormir os conduetores. O Padre Albano Pereira ponderando

âue 
do Ryo de Janeiro para as minas Geraes, Serro do Frio, Paiacatú e

oyaz, andavão almocreves com recuas.de 40 e 5o bestas muares, com que
podiam transportar de retorno o salitre com grande commodidade: o dezem-
bargador Thoma% Roby.de Barro* e o Conselheiro Wencesiáo Pereyra da Silva
escreverão porém sobre este ponto nos termos, que vou substanciar.

O primeiro diz que para se conduzir por menos de 8 mil réis cada quintal
de salitre he precisamente necessário porem-se os caminhos em fôrma que
admitão carretas castelhanas, que 

são tiradas por 6 mulas, que ao mesmo
tempo se devem estabelecer nos lugares certos, onde jantarem e dormirem os
conductores das referidas carretas, roças e rancharias para commodidade certa
daquelles viandantes: que 6 das referidas carretas podião meter na Cachoeyra
de frota em frota mais de 2 mil quintaes do dito material e que sendo neces-
sario elle fallaria sobre esta matéria mais individualmente, dando a verdadeira
fôrma de se estabelecerem as sobreditas carretas. O que contém certamente o
modo mais util ou antes o único, que pode fazer praticavel a dita condução,

porque em substancia he o mesmo com que em Alemanha se teansportão desde
Vianna d'Austria até Trieste, por 120 legoas das mayores montanhas, que se
conhecem na Europa e cada quintal de pezo por 10 tostoens de carreto
ou por 2Ò0 réis cada arroba na maneyra seguinte.

Primeyramente se franquearão os caminhos e passos das montanhas, para
porelles andarem os carros tirados por bestas emquanto he possível e por boys
estabelecidos naquelles lugares mais difficeis, onae não basta a força de ca-
vallos, pagando-se os donos dos referidos boys huma insignificante bagatella
somente por tirarem os referidos carros naquelles dificultosos passos. E isto he
o outro ponto, que deve fazer examinar pelos referidos commissarios, levando
consigo algum er.genheyro e alguns certanejos, que conheção os rumos da agulha
e a posição das terras, para marcarem o caminho 

que 
fôr mais direito, breve e

praticavel e para orçarem sem grande excesso ou diminuição a despeza que se
fará em se abrir o tal caminho.

E como o Conselheiro Wencesiáo Pereira da Silva em carta de 12 de
mayo do anno proximo passado avisou que o Ryo de São Francisco, o qual fica
em pouca distancia das ditas terras altas, he navegavel até onde o faz incapaz
de navegação a Cochoeira de Paulo Affonsoe as que a elle se seguem|por espaço
de muitas legoas, se faz precizo que V. Ex. encarregue também aos ditos commis-
sarios de marcarem primeyro a distancia que vay das ditas terras até o referido
Ryo : segundo quantas legoas se podem navegar desde o porto de embarque até
á Cachoeira de Paulo Affonso: terceyro o numero das outras legoas em que a
dita Cachoeyra e as que ella se seguem fazem impraticável o sobredito Ryo:

quarto se onde principião as taes Úachoeyras ou em algum lugar vizinho dellas
se pode estabelecer porto para o desembarque do salitre : caminho para daquelle
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porto passar por terra até o fim das ditas Cachoeiras : e o numero de legoas

que terá o tal cáminho até tornar a encontrar o mesmo Ryo de S. Francisco,
onde outra vez pode navegar: quinto emfim, quantas legoas ha deste ultimo
lugar até á Villa da Cachoeira, descendo pelo Ryo, para que pelo meyo destes
exames se conclua se he mais vantajoso fazer-se o transporte do salitre pela
navegação do sobredito Rio, estabelecendo-se as conduçoes de terra somente
onde elle se não faz praticavel.

Em segundo lugar se deve cuidar na fôrma da construcção dos carros, para a

qual mandarei á V. Ex. hum modello dos que em Alemanha se praticão, os

quaes sendo tirados por 4 sendeiros dos mais ordinários, costumüo carregar de
bo até 60 quintaes ou de 200 até 240 arrobas cada hum, além do pezo da ma-
deira de que são fabricados, porque o são de sorte e com tal equilíbrio que os
ditos cavallos, sem tomarem huma onça de pezo, só trabalhão para os arrrastar
com o fácil movimento que elles de sy tem.

De sorte que 2 homens guião 20 e mais dos referidos carros juntos de huma
vez para assim diminuírem o custo dos taansportes. fazendo-os pelo baixo preço
que deixo referido.

Em terceiro lugar tem os sobreditos carreteiros determinadas estaçoens
onde vão em hora certa, com passo vagaroso a jantar e dormir; tendo em cada
huma dellas pasto por sua conta para todo o decurso do anno a aveya e fenô
de que necessitão para o sep consumo, sem pagar nas estalagens couza alguma.

E isto mesmo se pôde praticar no caminho da referida Serra até á Ca-
choeyra, fazendo-se as rochas e rancharias que apontou o Dezembargador Tho-
maz Roby de Barros em distancias medidas para descansarem os cavallos ou
mulas nas horas do jantar e da noite, semeando-se naquelles Districtos .milho
em abundancia para prover os armazéns do mantimento competente ás bestas,

que servirem ao dito tansporte e recolhendo-se também nos mesmos sitios o
feno ou capim, que melhor poder suprir o defeito da palha.

Em quarto e ultimo lugar se deve ponderar que o custo dos repetidos trans-

portes se diminuhirá também muitoconsideravelmente, se com effeito existea gran-
decopia de salitre que Pedro Leolido affirma, porque sobre a certeza desta infor-
mação e das mais que deixo indicadas, mandará logo S. M. passar a essa Ca-

pitai à ordem de V. Ex. 2 bons refinadores, que ahy ensinem muitos outros, com
o numero de tachos e aparelhos necessários, para se purificarem cada anno
muitos mil quintaes do referido material, que saindo logo da dita Serra puro,
custará muito menos do que aliás custaria se viesse com mixto com a terra e
fezes, que no refino cosfumáo expurgar-se.

Finalmente havendo já ponderado á V. Ex. o grande interesse que S. M.
considera em ficar independente da Azia e das Naçoens extrangeiras, tendo nos
seos Domínios hum material de tão indispensável necessidade e de tão grande
interesse, que constitue hum dos dous pelos (?) da Monarquia e tendo por certo

que V. Ex. se empregará neste negocio e em todas as averiguaçoens e deli-

gencias a elle respectivas, com o maior desvelo : só me resta significar a V. Ex.

que o dito Senhor o authorisa, para que por essa Provedoria manae fazer todas as
despezas, que julgar necessariàs, para se fazerem as exactas informaçoens que
por hora constituem os objectos das reaes ordens que nesta se contém...»

Portaria do Vice Rei Conde dos Arcos, em que nomêa o Desembargador

João Pedro Henriquésda Silva para a commissão de serviço a que
se refere o documento antecedente.

Bahia, 22 de agosto de 1757.

Copia, (annexa ao n. 33g6.) 3398

Officio do Desembargador João Pedro Henriques da Silva, para o Vice

Rei, pedindo que lhe fosse abonada a ajuda de custo de 6oo$ooo réis,

para a compra de cavallos e outras despezas.

Bahia, 6 de março de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 33g6.) 3399

Portaria do Vice Rei Conde dos Arcos mandando abonar ajudas de custo

e o dobro dos salarios aos militares e outras pessoas nomeadas para
o exploração do salitre na Serra dos Montes Altos.

Bahia, 12 de abril de 1758.

Certidão. (Annexo ao n. 33g6.) 3400

a. B. 3i 35



274

Termo da fiança que o negociante Capitão Thomaz da Silva Ferraz, pre-
stava por sua pessoa e bens, para garantir o adeantamento que a Fa-

zenda Real fizera ao Desembargador João Pedro Henriques da

Silva, da quantia de 3 mil cruzados, «para os gastos da jornada que
ia emprehender á Serra dos Montes Altos ao descobrimeuto do sa-

litre e por conta dos seus ordenados e propinas».
Bahia, 20 de abril de 1758.

Certidão. (Annexo ao n. 33g6.) 3401

Carta regia mandando abonar ao Capitão Engenheiro Nicoláo de Abreu

de Carvalho e ao Ajudante João Baptista Barreto o dobro do soldo,

quando desempenhassem commissão de serviço fora da Praça da

Bahia.

Lisboa, 14 de julho de 1727.

Certidão. (Annexa ao n. 33g6.) 3402

Provisão regia mandando abonar a ajuda de custo de 6oo$ooo rs. ao dr. José

de Freitas Serrão, por uma commissão de serviço para que fôra no-

meado.

Lisboa, 16 de janeiro de 1690.

Certidão. (Annexa ao n. 33gti.) 3403

Provisão regia ordenando ao Provedor Mór da Fazenda Real Bernardo de

Souza Estrella que mandasse abonar uma certa ajuda de custo ao

Desembargador Antonio do Rego Quintanilha por ter ido, em com-

missão, ás Alagoas, Capitania de Pernambuco, tirar as residencias

dos ouvidores daquella Villa, João Villela do Amaral e Manuel de

Almeida Mattoso.

Lisboa, 8 de abril de 1727.

Certidão. (Annexa ao n. 33g6.) 3404

Carta regia ordenando que partisse para a Bahia o Conselheiro do Con-

selho Ultramarino Antonio de Azevedo Coutinho para alli syndicar

das dividas existentes á Fazenda Real e dando-lhe as instrucções

necessarias para proceder á sua cobrança.

Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3405

Carta do Ministro de Ultramar para o Conselheiro Antonio de Azevedo

Coutinho, communicando-lhe novas instrucções acerca da com-

missão que ia desempenhar á Bahia, Rio de Janeiro e Minas Ge-

raes.

Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3406

Provisão regia de nomeação de Luiz da Fonseca Ribeiro para servir de

Escrivão na Commissão de serviço de que fôra encarregado o Con-

selheiro Antonio de Azevedo Coutinho, com o vencimento de 3 mil

cruzados por anno.

Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3407

Provisão regia autorizando o Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho a

nomear serventuário na falta ou impedimento do Escrivão Luiz da

Fonseca Ribeiro e os officiaes auxiliares de que precisasse.
Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3408
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Provisão regia participando ao Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho

que pela sua nomeação para a Commissão que ia desempenhar no

Brazil, ficava extincta a que fôra confiada ao Desembargador An-

tonio Ferreira Gil para o mesmo fim.

Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3409

Provisão regia communicando ao Desembargador Antonio Ferreira Gil

ficar extincta a sua Commisssão na Bahia com a nomeação do Con-

selheiro Antonio de Azevedo Coutinho, a quem manda entregar

todos os autos e papeis que se encontrassem em seu poder.
Belem, 20 de abril de 1758. Minuta. 3410

Decreto nomeando o Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho Desem-

bargador do Paço em recompensa de seus serviços.

Belem, 20 de abril de 1758. .Miwwta. 3411

Decreto ordenando ao official da Secretaria de Estado dos Negocios Es-

trangeiros e da Guerra, Francisco Caetano, que entregasse 3 mil cru-

zados por anno, pagos aos trimestres, a D. Marcellina Perpetua de

França Cordova e Faro, mulher do dr. Antonio de Azevedo Cou-

tinho, durante o tempo em que estivesse ausente no Brazil, cuja

importancia deveria cobrar annualmente do Thesoureiro da Al-

fandega, José de Sande Nabo.

Belem, 20 de abril de 1758.

2 minutas, 3412—3413

Provisão regia ordenando ao Provedor Môr da Bahia, que abonasse ao

Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho 2oo$ooo rs. por mez,

desde a sua partida de Lisboa até o seu regresso a Bahia.

Belem, 20 de Abril de 1758.

Minuta. 3414

Carta regia em que se communica ao Vice-Rei Conde dos Arcos a com-

missão de serviço para que fôra nomeado o conselheiro Antonio de

Azevedo Coutinho.

Belem, 20 de abril de 1758.

Minuta. 3415

Decreto mandando suspender o ordenado que o Conselheiro Antonio de

Azevedo Coutinho recebia pelo Conselho Ultramarino.

Belem, 20 de abril de 1758.

Minuta. 3416

Carta particular de Antonio de Azevedo Coutinho para Felippe José da

Gama, em que lhe participa que sua mulher se chama D. Marcellina

Perpetua de França Cordova e Faro.

Braço de Prata, 23 de abril de 1758. 3417

Officio do Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

remettendo-lhe o mappa seguinte.

Bahia, 1 de maio de 1758. 3418
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«Mappa da carga que leva a Galera Bom Jesus da Pedra, Santa Rita e-

S. Domingos, que vae de aviso desta cidade para a Còrte de Lisboa,

de que hé Capitão [Joseph Gomes».

Bahia, 2 de junho de 1758.

(Annexo ao n. 3418). ^419

Carta do Desembargador João Pedro Henriques da Silva para Thomé

Joaquim da Costa Côrte Real, em que lhe participa a sua próxima

partida para a Serra dos Montes Altos, onde fôra mandado para se

informar das explorações do salitre, e se queixa de lhe não serem

abonados certos vencimentos, que reclamava.

Bahia, 10 de maio de 1758. 3420

Carta do Vice Rei Conde dos Arcos dirigida a Elrei D. José, em que se

refere aos differentes diplomas regios que tinham regulado o tempo

do serviço militar e indicava a providencia que deveria adoptar-se

para evitar o grande numero de deserções, geralmente devidas á re-

pugnancia por aquelle serviço.

Bahia, 17 de maio de 1758. . 3421

Provisão regia dirigida ao Vice-Rei do Brazil, Conde das Galvêas, deter-

minando que os soldados só poderiam ter baixa, quando se compro-

vasse legalmente a sua incapacidade para continuar no real serviço.

Lisboa, 17 de setembro 1744.

Copia. (Annexa ao n. 3421). 3422

Capitulo do «Regimento das Fronteiras» em que se prohibe o alistamento

de soldados com mais de 60 annos e menos de 16 e se confere aos

Governadores das Armas competencia para authorizar as baixas.

Copia. <Annexo ao n. 3421.) 3423

Provisão regia dirigida ao Vice-Rei do Estado do Brasil Vasco Fernandes

Cezar de Menezes, ordenando que fosse dada baixa a todos os sol-

dados que em virtude de Um bando do Vice-Rei Conde de Sabugosa,

se tinham alistado por 5 annos e que haviam acabado esse tempo pre--
fixo de serviço.

Lisboa, 18 de março de 1726.

Copia. (Annexo ao n. 3421). 3424

Provisão regia dirigida ao Vice-Rei Conde de Sabugosa, determinando

que os soldados que voluntariamente se alistassem para ir servir no

Brasil, teriam baixa no fim de 12 annos, podendo regressar ao~Rèirio

isentos de todo o serviço.

Lisboa, 24 de fevereiro de 1731.

Copia. (Annexa ao n. 3421.) 3425

Provisão regia dirigida ao Vice-Rei Conde de Sabugosa, declarando que a

disposição da provisão antecedente de 24 de fevereiro de 1731, se

referia aos soldados que se alistassem em Portugal para.ir servir 110

Brasil e aos que alli residiam e voluntariamente assentavam praça.
Lisboa, 10 de maio de 1732.

Copia. (Annexa ao n. 3423) 3426

Duplicado do documento n. 3421. 2*via. 3427
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que lhe participa ter nomeado, em virtude das ordens que
recebera, o Desembargador João Pedro Henriques da Silva, o Alfe-

res de Infantaria Francisco da Cunha de Araújo e o Sargento maior

Engenheiro Manuel Cardoso Saldanha «para irem á Serra dos Mon-

tes Altos e juntamente com o Mestre de Campo Pedro Leolino Mariz

fazerem as mais exactas averiguações assim a respeito da posição das

terras, como das demarcações do caminho, que fôr mais direito, bre-

ve e practicavel para a condução do salitre ate a cidade da Bahia», e

informadas duvidas suscitadas pelo Provedor mór da Fazenda ácer-

ca do pagamento dos seus respectivos vencimentos e outras despezas.

Bahia, 19 de maio de iy5S.

Tem ànnexòs 2g documendos, constando de requerimentos, in-

formoçóes do Provedor mór e do Escrivão da Fazenda, provisões re-

giasetc. 
3428—3457

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real em que communica as informações que recebera do Director

da Fortaleza de Ajudá, o Tenente Theodosio Rodrigues da Costa

ácerca de um protesto do Rei Dahomé e as ameaças que este fizera

por cauza da maneira como os navios exerciam o commercio na

Costa da Mina.

Bahia, 23 de maio de 1758.

Tem annexos g documentos, comprehendendo a copia da Carta

do Tenente Rodrigues da Costa e da correspondência trocada entre

o Vice-Rei e a Mesa da Inspecção sobre o referido assumpto.

...O Rey de Daomé expedio 2 Talhados com o seu bastão, que convocando
aos Directores das Nações extrangeiras e a todos os Capitães portuguezes, que
naquelle porto se achavão, disseráo geralmente a todos em nome do Rey, que
elle em todo o tempo que governava e seos antecessores o havião feito, nunca os
navios esperarão huns que os outros acabassem o negocio para principiarem
com o seu, antes todos igualmente o fazião adonde melhor Ine convinha e que
como este estylo de .negociar nunca tinha sido practicado pelos Francezes e
e Inglezes e so agora o era pelos Portuguezes,- que também naquella occasiáo

ordenava aos seos mercadores, que hum só fizesse negocio com cada Capitão e

que os navios que arribassem a outros portos não cessarião as suas Tropas a
esperalos no desembarque, fazendo aos Capitães prisioneiros, em os quaes re-

çarsiria todo o prejuízo que podesse ter em o commercio.
Diz mais o Director se não persuade que semelhante recado podesse ser sem

conselho algum de branco inimigo do nosso commercio, e que conforme algumas

inferencias que tinha, assim o julgava, mas que como ainda não tinha averigo-
ado a cauza desse excesso, me não fazia ciente delle, o que faria na primeira
occasião, porque como se achavão chegados os costumes do Rey Daomé, a que
havia de ir assistir, se as suas moléstias lho permittissem, só então poderia sa-

ber com certeza de donde teve principio semelhante acontecimento e consultan-

do com os Capitães e officiaes daquella Fortaleza a resposta que havia de dar ao

mesmo Daomé, com que elle ficasse satisfeito, emquanto me dava parte para lhe

determinar o que havia fazer, convierão se respondesse que o motivo que havia

para os Capitães não fazerem negocio huns antes que acabassem os outros, era

a grande perdição, que os donos dos mesmos navios haviam experimentado

com o resgate, pela desordem comque os Capitães afazião naquelles portos, ao que
elle podia dar providencia, fazendo com que os mercadores vendessem os escra-

vos por hum preço moderado, com que todos igualmente ficassem satisfeitos...»

3458—3467

Carta de José Procopio dos Reis Moreira paraThomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que lhe descreve a sua viagem de Gôa a Bahia, onde aca-

bava de chegar e lhe participava, que tendo fallecido em viagem o
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Commandante Luiz Pereira de Sá e Saldanha o Governo do Estado

da índia o provêra no commando do referida náu.

Bahia, 23 de maio de 1758.

Tem annexa uma relação dos passageiros, entre os quaes se en-

contravam alguns Jesuítas e officiaes da guarnição da índia, que
seguiam, para o Reino em goso ãe licença. 3368—3469

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, que lhe participa que tendo terminado o sexennio do Desem-

bargador Antonio Ferreira Gil, o Chancellerda Relação havia reque-

rido que fosse dada posse do seu logar ao Desembargador Francisco

de Figueiredo Vaz, o que fôra deferido em sessão por maioria de

votos, apezar das razões que o Desembargador Ferreira Gil apre-

sentava para não largar o logar.

Bahia, 24 de maio de 1758.

Tem annexos 2 documentos. 3470—3472

Offjcio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que lhe participa ter partido no dia 10 de maio a commis-

são enviada á Serra dos Montes Altos, por causa da exploração do

salitre e lh e transmitte varias noticias que a tal respeito recebera de

Pedro Leolino Mariz e do Desembargador Thomaz Roby de Barros

Barreto, e.a que se referem differentes cartas que lhe estão annexas.

Bahia, 24 de maio de 1758. 3473

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Desembargador João Pedro

Henriques da Silva, em que lhe transmitte as instrucções necessarias

para o desempenho da sua commissão á Serra dos Montes Altos, a

que outros documentos se referem.

Bahia, 5 de maio de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 34~j3.) 3474

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Pedra Leolino Mariz, em que
lhe participa a nomeação e partida da commissão enviada á Serra

dos Montes Alto e lhe transmitte varias instrucções a tal respeito.

Bahia, 8 de maio de 1758.

Capia. [Annexa ao n. 34j3.) 3475

Officio de Pedro Leolino Mariz para o Vice-Rei Conde dos Arcos, no

qual lhe dá informações sobre a descoberta de salitre na Serra dos

Montes Altos e os meios da sua conducçáo para a costa.

Villa do Bom Sucçesso, 10 de fevereiro de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 34j3.)

«Todas as noticias que a V. Ex. tenho participado do descoberto do salitre
e do mais respectivo á sua conducçáo, forão como de cousa vista por oculo de
alcance, que em tão grande distancia não podia discernir quanto bastasse, mas
sempre procurey adquirilas por hum indague miudissimo, que fui fazendo e de
tudo dey conta a V. Èx, rezervandoásua vastíssima comprhensão o arbitro de
admittir as mais receptiveis e aproveitar-se das necessarias, para deliberar as
suas ordens ao fim de tam importante projecto.

Ponho agora na presença de V. Ex. o mappa da Serra dos Montes Altos,
em que se descobrio este mineral e pela perspectiva que mostra aquella ser-
rania, sem distincção de rumos, nem artifícios de regras geographicas que cá se
ignorão e ainda que se soubessem, nunca por informações mendigadas se pode-
rião acertar, verá V. Ex., que seguindo na marcha que fez para esta Capital da
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Bahia pela estrada dos Goyaz, veyo dar no sitio do espinho, que teve o privi-
legio de lhe fazer o pouzo, que mostra o Pavilhão de V. Ex. e afastando-se duas

legoas da estrada, entrou V. Ex. para os Montes Altos, principiando a subilos a

pe com immenso trabalho, só a fim de informar a S. M. da natureza e do mi-

neral daquella terra.
Mostra o jnappa, que esta Serra vem dirivada dos Montes de Tocambira e

por vários giros vay fazer tromba ao norte em que está edificada a Cãpella de

N. S*. da Madre de Deos, como aponta a letra F., de cujo sitio em pouca dis-

tancia se dá principio á subida dos Montes Altos, tão Íngreme, como V. Ex. ex-

perimentou.
Na tromba desta Serra se principiarão as provas feitas conforme dictou a

idéa de cada qual e as primeiras forão as que apontão o n. i e n. 2, que fizeram

na tromba ao lado direito da subida por onde desce o Riacho dos Montes Altos.

Seguindo a mesma indireitura ao correr da Serra pela parte em que estão

situados Bernardo Barbosa e Manuel Antunes forão proseguindo os exames e_m

que fizeram provas, que se mostrão desde o n. 3 até o n. 11, e em todas acharão

salitre com mais ou menos abundancia.
Conforme a figura da dita Serra se'vê, que principiando a mostrar salitre

na tromba, que olha para o norte, dobrando para leste, continua a mostralo,

como se vè nas provas assignaladas, que comprehende o espaço de 8 legoas mia-

ginadas pela linha tortuosa, acompanhando a Serra pelos concavos que faz

naquella parte e por linha recta, acompanhando a Serra exteriormente pelas
informaçães que se me tem dado, me parece serão 2 legoas, o que tudo mostra

a deviza de huma linha amarella salpicada de vermelho, que acompanha a Serra

até á ultima prova n. 11, que fez o descobridor antes de eu lá mandar o com-

missario, que não sahio com a sua commitiva do recinto em que V. Ex. o deixou,

e não fez pouco em examinar o que vio em táo breve tempo.

Os que tem conhecimento desta Serra affirmão, que acompanhando-a

desde a parte em que se fez a prova que mostra o n. 11 para cima, sempre vay

mostrando varias quebradas com o mesmo aspecto daquellas em que se acha o

sal 1 tre
He esta Serra toda na parte em que se tem visto folhada de Tissaróes e

escalada de alto a baixo com fundas aberturas, não muito distantes huma da

outra e quantidade de quebradas também vizinhas huma da outra, que a figura

do Mavpa mostra na petspectiva da Serra, na qual se conhecem os concavos e

quebradas pela côr negra e as lombas da terra, que ha entre hum e outro,

mostra a côr branca, se não sabe ainda se a terra das lombas he salitrosa, mas

como a das quebradas e concavidades he muito mais extensa que as das lombas,

chamão aquella serra toda salitrosa.

O pé da Serra em que os montes fazem a sua sapata e assento na varge,

he salitroso e me persuado será de muita conta, porque desagoando as enxur-

radas dos montes sobre a dita varge, precisamente hão de deixar nella toda a

sustancia mineral, que de lá trouxerão e assim o mostrou a prova feita na mes •

ma varge, que mostra o n. 12, junto ao corrego que vem da quebrada por onde

V. Ex. subio, em que 2 bateas de terra, que tirarão daquella prova, produzio 1

libras de salitre e de crer he que todo o pé da Serra que fór mineral no assento,

o terá com muita conta.
Será também precizo ver-se a superfície da Serra, aonde faz chapada, por-

quanto não obstante o dizer-me que naquella parte a terra nada mostra, e que

para chegar á parte horizontal aonde acabão os pissarões he huma altura de

terra invencível, direy que o será se os pissarões fizerem no centro a mesma

chapada e o mesmo assento que a terra faz na superfície, porém como eu estou

certificado, que em algumas partes, chegão as quebradas quazi ao cume da

Serra e se igualão com a capada alvejando aquelles pissarões que mostrão estar

cobertos de salitre, devo persuadir-me que aonde houverem pissarões, havera

deste mineral e que estes acompanharão por dentro a figura da Serra, por-

quanto eu ainda não vi monte de terra pura, sem que fosse constipado com

pedras em mais ou menos altura. .

O mais que o Mappa mostra he para melhor conhecimento da locaçao,

longitude e latitude daquella Serra, que se faz digna de hum particular exame

em que se hade empragar trabalho immenso e não menos despeza, porque as

pennas (?< sem o socorro da sustancia corporal, não hão de poder subir e descer

os montes, que V. Ex. vio e sabe o quanto lhe custou a subir hum e assim sabera

V. Ev. dar a providencia necessaria para que não faltem as forças em diligencia

tão preciza e importante e hajão os escravos necessários, ágeis e fortes para

aquelle serviço e persuada-se V. Ex. que com menos de 80 a 100 negros, se nao

pode fazer e feitores que os toquem, porquanto se faz precizo abrir caminhos

pelos montes e em alguns fazer degráos por onde se possa subir e ver occul-

lamente a disposição da qual será, e sou de parecer, que primeiro que tudo se
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abrão humas cavas fundas, para o dezengano se naquella altura christaliza o
salitre depois que lhe entra o ar e que assim que se tiver descoberto a quanti-
dade deste mineral, que persuada seguramente o estabelecer-se fabrica real,
fazer prompto aviso a V. Ex »

3476

Mappa do territorio da Capitania da Bahia, comprehendido entre o Rio

de S. Francisco, o Rio Verde Grande e o riacho chamado Gavião, que
divide o termo da Villa do Fanado da Villa do Rio das Contas. Tem

indicados os rios e serras, as estradas e o acampamento do Vice-Rei

Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha.

S. d. 17 58. om,5g5Xom,35o. Aguarellado.

(Annexo ao n. 3486. ) Encantra-se na « Colleccão de mappas e

plantas», sob o n. 218. Ene. XIV. 3477

Officio de Pedro Leolino Mariz para o Vice-Rei Conde dos Arcos, ácerca

da exploração no salitre e participando que concedera licença ao

índio de Aracapá Valerio de Souza, para abrir uma estrada para a

conducção dos gados do sertáo para a Moritiba.

Villa do Bom Successo, 11 de fevereiro de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 3473.) 3478

Portaria de Pedro Leolino Mariz, Mestre de Campo e Commandante e

Intedente das Minas Novas do Arassuahy, na qual encarrega Valerio

de Sousa da abertura de uma estrada e o nomeia Capitão dos índios.

Villa do Bom Successo das Minas Novas do Arassuahy, 8 de

fevereiro de 1758.

(Annexo ao n. $478).

«Por ser eu hum dos Commissarios do exame, que S. M. que Deos guarde
manda fazer na Serra dos Montes Altos, em que se descobrio salitre e ser encar-
regado das diligencias necessarias, para se vir no conhecimento dos meyos
mais convenientes a sua condução : parecendo-m.e que por terra se fará com
menos obstáculos e menos despezas para a Fazenda Real, julgo muito preciza a

prevenção de fazer logo picadas por onde se possa conhecer a parte mais adqua-
da e conveniente em que se haja de abrir a estrada capaz de tranzito das carre-
tas que o hão de transportar e por estar bem informado que Valerio de Sousa,
natural da America e de Nação Aracapá de presente morador no sertão por
onde hade passar a estrada que se pretende abrir, he muito experiente e agil

para endireitar os rumos, abrir picadas e estradas pelas partes mais commodas,

que se houverem de seguir, lhe ordeno por serviço de S. M. vá logo sem demora
alguma abrir a estrada desde a Serra talhada, aonde sahir a dos Montes Altos
e seguindo agora a sua que vay abrir, a endireitará ao Rio das Contas, buscando
a passage velha e dahy nirá seguindo pelo rumo mais direito, que possa ser aos
Maracas, désviando-se das quebradas, que fazem as vertentes dacjuella Serra e
dahy continuando a abertura da sua estrada hirá sahir ao Boqueirão ou a Mori-
tiba conforme entender que melhor sahida terá o caminho, que vay abrindo :
advertindo qui esta estrada hade ser capaz de carros e carretas e se hade botar

por onde ha]ão aguadas permanentes e pastos em que se possa descançar ao
meio dia e passar a noite; e porque na abertura desta estrada, hade ter o dito
Valerio de Sou^a hum trabalho considerável e necessita de gente que o ajude, o
nomeyo Capitão dos índios, que andarem dispersos pelo sertáo das Povoações,
Rio Pardo e mais sertfio circumvisinho, pelos quaes puchará para qualquer ser-
viço de S.M., especialmente para este tão importante, aos seus reaes interesses e
assim que sahir a Moritiba, o que espero faça em tempo mais breve que possível
for, recorrerá ao 111™° Em° Sr. Conde Vice-Rey do Estado, e lhe dará conta de todo
serviço que tiver feito, que em attenção ao seu merecimento se dignará mandar
lhe passar a sua patente e conceder-lhe os mais indultos, que lhe for servido e
outro sy lhe ordeno, não consinta que pessoa alguma de qualquer qualidade e
condição que seja se aposse de terra-alguma, matto ou pasto...»

3479
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Officio do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, Intendente

Geral dos Diamantes, para o Vice-Rei Conde dos Arcos, ácerca da ex-

ploração dosalitre na Serra dos Montes Altos e especialmente sobre

a acquisição e preços dos escravos necessários para os respectivos ser-

viços.

Tejuco, 22 de março de iy58.

Copia. {Annexa ao ti. 34j3).

«...e a avisando-me o dito Leolino, que não sabia o preço, que havia de esti-

pular aos escravos, pareceo-me dizer-lhe que em todas estas Minas ganhavão os
escravos alugados huma oitava por semana, livre de gastos, o que igualmente
se praticava neste Contrato dos Diamantes e que muitas vezes succedia não
haver quem quizesse alugar os ditos escravos,e pela mayor distancia se lhes
devia arbitrar huma oitava e quarto por semana, porque de outra forma não
haveria quem quizesse alugar os ditos escravos que era necessário hum ferreiro

para concerto das ferramentas, para o que eu mandaria conduzir algum ferro...
Fico na intelligenci a que os commissarios de V. Ex." poderão chegar no dia 25
de maio á Serra dos Montes Altos, e queira Deus que táobem chegue no mesmo
tempo Pedro Leolino, que pelos seus muitos annos hade ser muito dificultoso o
seu transporte, mas elle se acha tão empenhado em mostrar a verdade, comque
se tem fallado nesta matéria a V. Ex.", que não podendo ir de cavallo, não posso
duvidar que poderá chegar em huma rede, e eu me alegro muito com o conceito

que V. Ex." forma, da grande copia de salitre, o que athé agora tinha no mayor
cuidado.

Não devo eu duvidar que a conducção do salitre pelo Rio de S. Francisco
seria de muito pouca despeza, quando não tivesse a Cachoeira de Paulo Affonso

e as que seguem, mas não obstante as ditas dificuldades, sempre quero persua-
dir-me que pelo dito Rio será mais commoda a sua condução, porque dos ditos
Montes Altos pode conduzir-se freqüentemente o salitre, que a fabrica produzir,
athé o sitio do Joa\eiro em barcas, que devem ser de S. M., com escravos pro-
prios; e da Aldeya do Salitre ou do Joaçeiro, também se podem tirar índios,

que andem navegando nasditas barcas e dahi para baixo em canoas, conduzidas

pelos índios das Aldeyas mais visinhas, que de todas deve haver piloto nas suas
distancias.

Da Missão do Joa^eiro ouço dizer que são 3 legoos á do Pontal, desta 7 á
Caripós, 2 a do Inhinhu, 3 a da Ilha do Cavallo, 2 á Ilha da Arvores, 3 a do Ara-
capa, 2 á do Pambu, 3 ao do Rodelhas e outras tantas ao do Sorobabè, e seguindo

para 
baixo podem ir dezembarcar abaixo da Tacotiara que he logradouro de

huma Fazenda da Torre, que he a parte athé adonde podem navegar as canoas,

que dahi para baixo se seguem as referidas Cachoeiras, que são innavegaveiá

pela distancia, que V. Ex." me pondera na sua carta, porém nesta distancia, quaes
quer duas carretas transportarão todo o salitre que conduzirem as barcas athé a
Missão do Curral dos Bois ou athé o Rio do Sal, que já resalva as ditas cachoeiras
e já ahi navegão barcas, que trazem e levão carga athé á Villa do Penedo: pelo
que tenho resolvido depois de examinar a quantidade do salitre, explorar por
terra o mais commodos caminho para a Villa da Cachoeira, passar pessoalmen-
te ao sitio do Joa\eiro e ahi conferir com os Missionários e com os seus Pilotos
a navegação do dito Rioe a fôrma que pode ter a dita conducção, para o que neces-
sito de que V. Ex." ordene aos Prelados das ditas Missões, que avizem aos seus
Missionários...» 3480

Carta de Pedro Leolino Mariz para o Vice Rei Conde dos Arcos sobre o

mesmo assumpto a que se referem os documentos anteriores.

Villa do Bom Sucesso, 14 de março de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 34j3). 3481

Portarias (5) do Vice Rei Conde dos Arcos ordenando os pagamentos de

diversas despezas e os obonos necessários par os serviços da Com-

missão, enviada á Serra dos Montes Altos.

Bahia, v. d. 1758, .

Copias. (Annexas ao n. 34j3). 3482—3487

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrté

Real, em que participa a chegada á Bahia da Náu da índia S. José,

A. B. 3l 30
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e communica varias informações da sua viagem, dos passageiros que
conduzia a bordo, das reparações que precisara, etc.

Bahia, 28 de maio de 1758.

Tem annexos 2 documentos.

«... Vem por commandante desta Náò S. José Procopio dos Reys Moreira,

que foi nomeado pelo Governo Geral daquelle Estado (da índia) para substi-
tuir o lugar de Luis Pereira de Sá e Saldanha, qaé falleceo na viagem que fez
desse Reyno para Gòa. Consta a sua guarnição de 61 marinheiros, 34 arti-
lheiros, i5 pagens, 18 grumetes e á5 ofticiaes, além de mais 8, que nella se
embarcarão pertencentes á Náo Oliveira, á Galera S. Thomé e ao Hiate S. Fran-
cisco Xavier, que forão a Mossambique. Vem mais na dita Náo com licença dos
Governadores daquelle Estado hum Sargento niayor de Infantaria, 3 Capitães,

4 Tenentes, 1 Alferes e 2 soldados e de passagem o P''João Simões da Cunha
e o leigo Manuel Silva, ambos da Companhia de Jesus e pertencentes á Pro-
vincia do Japão ; Pedro Filippe Roque, primeiro administrador em Gôa da
Companhia de Feliciano Velho, Francisco José da Silva Fragoso, segundo admi-
nistrador também em Gòa da mesma Companhia, Pedro Filippe Valois, guarda
livros da mestna Companhia, Caetano José de Sousa primeiro administrador
desta Companhia na China, Mr. de Peponet, Piloto dos navios da Companhia
de França, e Mr. Saint' Elene, Tenente que servia nas Tropas de Bussy ; mor-
rerão na viagem 2 marinheiros e pouco depois da Náu ter dado fundo neste

porto ainda dentro delia falleceo Pedro Filippe Roque...))

3488—3490

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Thomé Joaquim da G. Côrte Real, informando ácerca das re-

parações que fôra preciso fazer na nau da índia S. José.

Bahia, 3i de maio de 1758.

Tem annexos 2 documentos

Officio do Intendente geral interino Sebastião Francisco Manuel para o

Ministro do Ultramar, em que lhe participa a discordância que
havia entre as Mesas da Inspecção de Pernambuco e da Bahia, sobre

a maneira de cumprir o Aviso regio de 27 de maio de 1757, que
Ordenava ás Mesas de Inspecção, para evitar a vileza no preço do

tabaco e a carestia dos negros, que combinassem com os negociantes

de sorte que todos vendessem e comprassem na mesma Costa da

Minna por preços certos e definidos, sem que algum os podesse
alterar.

Bahia, 3i de maio de 1758. 3494

Officio da Mesa da Inspecção de Pernambuco para a Mesa da Bahia,

sobre o assumpto a que se refere o documento anterior. ^

Recife de Pernambuco, 3o de março de x656. Copia. (Annexo
ao n. 34g4).

E' assignaxo por José Theodoro de Lemos Duarte, João Ber-

nardo Gonzaga, Manuel Ferreira da Costa e João de Oliveira

Gouvim. 3495

«TERMo-da resolução, que mandou fazer a Mesa da Inspecção da Bahia, do

parecer dos homens de negocio da praça, a respeito do preço, por-

que se devem comprar e resgatar os negros da Costa da Mina a

troco de tabaco.»

Bahia, 4 de fevereiro de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 34^4.) 3496

3491—3493
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«Termo da resolução que se tomou na Mesa da Inspeccão de Pernambuco

sobre a régulamentação do negocio da Costa da Mina.

Recife, 18 de março de 1758.

Copia. (Annexo ao n 34g4.) ^497

«Calculo do custo de hum escravo, sendo regatado por doze rollos de ta-

baco da repartição de Pernambuco, posto neste Recife, vindo da

Costa da Mina». •

(Annexo ao n. 34g4.) Custava cada escravo por este calculo

1 i6$S8g rs: 3498

Parecer que deu por êscripto o Deputado da Meza da Inspecção da Ba-

hia Fructuoso Vicente Via riba, sob.re o çommercio da Costa da

Mina. .

Bahia, 5 de maio de 1 y58.
Copia. (Annexa ao n. 34gg). 2499

Parecer que alguns commerciantes apresentaram á Mesa da Inspecção da

Bahia, sobre o commercio da Costa da Mina.

Bahia, 11 de maio de 1758.

Copia. (Annexo ao n. 3404). E' assignado por Joaquim Ignacio

da Cru\, Francisco Xavier de Almeida, Antonio Cardoso dos San-

tos, Domingos Ribeiro, Francisco Gomes Loures, José de Abreu

Lisboa, Jacome José de Seixas, Theodosio Gonçalves Silva, Simão

Pinto de Qiieiro\, Lui\ Coelho Ferreira, Manuel Alvare\ de Car-

valho, José Antunes de Carvalho, Thoma\ Pinto Camello, Domingos

Ribeiro Guimarães, João Antonio Monção, Manuel Ignacio Fer-

reira, Antonio Pires Monção, José Dias da Cunha, Pedro Gomes

Caldeira e Antonio da Cunha Pereira. 35oo

Parecer que deu por escripto o commerciante'da praça daBahia José Al-

vares da Silva, sobre o commercio da Costa da Mina.

Bahia, i3 de maio de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 34g4). 35oi

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro de Ultramar, in-

formando que havia falta nas Casas da Moeda da Bahia e do Rio

de Janeiro das drogas necessarias para a preparação do ouro.

Bahia, 1 de junho de 1758.

Tem annexos 2 documentos. 35oÍ2—3504

Officio do Intendente Geral Sebastião Fraçisco Manuel, para o Ministro

do Ultramar, remettendo a conta da despeza feita com a classificação

dos assucares e tabacos, carregados na frota de 1737.

Bahiai, 1 de junho de 1758.

(Tem annexa a conta.) 35o5—35o6 ,

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da
: 

Costa Côrte Real de meros cumprimentos.

Bahia, 2 de junho de 1758. 3507

Representação da Mesa da Inspecção da Bahia contra o protesto apre-

sentado em juizo por João Cardoso de Miranda por lhe ter sido
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indeferido o requerimento, em que pedia licença para navegar um

seu navio para a Costa da Mina.

Bahia, 2 de junho de 1758.

Tem annexos 4 documentos. 35o8—3512

Officio do Intendente geral interino Sebastião Francisco Manoel para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real, informando-o de que nenhum

facto anormal sé dera na Costa da Mina, depois dos acontecimentos

referidos em documentos anteriores.

Bahia, 2 de junho de 1758. 3513

Carta do Presidente da Mesa de Inspecção Sebastião Francisco Manuel

para o Rei D. José, em que se refere ao incidente succedido em

• Ajuda, por causa de um protesto do Rei Dahomé contra a forma

como era exercido o commercio pelos portuguezes, na Costa da

Mina.

Bahia, 2 de junho de 1758. 3514

Auto de averiguação que mandou fazer o Desembargador Sebastião Fran-

cisco Manoel, Presidente da Mesa da Inspecção, para perguntar
testemunhas sobre os factos succedidos em Ajudá.

Bahia, 22 de maio de 1758.

[Annexo ao n. 3514). 3515

Informação da Mesa da Jnspecção da Bahia, dirigida a Elrei D. José,

sobre a maneira como se fazia o commercio e o resgate de escravos

na Costa da Mina e os factos que originaram um protesto do Rei

Dahomé, a que outros docurhentos anteriores se referem.

Bahia, 2 de junho de 1758.

Tem annexos 1 o documèntos. 3516— 3526

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, no qual lhe transmitte as ultimas noticias que recebera

do Director da Fortaleza de Ajudá Theodosio Rodrigues da Costa

ácerea dos navios que demandavam os portos da Costa da Mina

para compra de escravos e os factos succedidos com os emissários

do Rei Dahomé.

Bahia, 3 de junho de 1758.

Tem annexa a copia da carta do Tenente Theodosio Rodrigues

da Costa, na qual este refere também ao iucendio casual que
destruio a galera N. 5a. do Monte do Carmo e Senhor do Bomjim,

de que era Capitão João Ferreira Quaresma.

Nella torna a instar (Rodrigues da Costa), que se lhe determine como se hade-

haver a respeito de não saltarem os capitães dos navios em terra no porto,-aonde
outro se achar fazendo negocio, porque não havendo naquella Costa para o

commercio dos nossos navios, mais jcio que os quatro portos de Ajudá, Badagre,

Popó e hum que de novo se descobrio, estando cada hum destes occupado com

algum navio, não sabe aonde se hade entreter os outros que chegarem, antes

que os primeiros tenham concluído o resgate que houverem principiado
O meyo termo que aponta de se diminuírem as licenças, não pôde ser

rfcceitavel pela Mesa da Inspecção, que as concede por ser inteiramente opposti

á franqueza do commercio que S. M. tem determinado... .» 
3527 3528

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para Sebas-

tião José de Carvalho e Mello, em que lhe dá as mais lisongeiras
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informações sobre a exploração do salitre da Serra dos Montes

Altos.

Tejuco, 27 de junho de 1758.

(F doc.ton.° 3586).

«... . quiz Deos se verificasse o mesmo que avizei a V. Ex. era carta de 12
de março do prezente anno, descobrindo-se nos referidos Morros (que ficão pro-
ximos aos Rios Sipô e Parauna) tanta abundancia de salitre, que pode V. Ex.
segurar a S. M. que neste descocerto hade haver salitre emquanto o mundo
existir, não só para o consumo de toda a Monarchia de S. M. e conquistas, mas

para 
vender a todas as Naçoens extrangeiras, com a felicidade de haver desço-

berto quantas lenhas possão ser necessarias para decoar e purificar o salitre. e
da mesma sorte aguas para se edificarem todos os engenhos que forem neces-
sarios para moerem a pedra que hade extrahir-se dos referidos morros e segundo
o racional calculo que tenho feito, parece-me que será necessário estabelecer 2
fabricas, nas quaes se poderão gastar de 5o the 60 mil cruzados com a compra
de escravos, caldeiras, engenhos e mais aprestes necessários.

Fica a maior parte do dito descoberto dentro desta Comarca e alguma parte
na do Rio das Velhas, que se divide desta pello Rio Sipô, que fica distante deste
arrayal 21 legoas na estrada geral, que levão os viandantes para o Rio de Ja-
neiro que dista 110 legoas do sobredito descoberto, mas como pela dita estrada
andão infinitos viandantes com muitas recuas de bestas que vão sempre de
vazio para o Rio de Janeiro, fico na intelligencia que poderão conduzir cada
huma arroba de salitre a preço de 800 rs. e para mostrar que a sua condução

será tão dificultosa, como poderia imaginar-se tomei a resolução de ajustar
com hum viandante a 960 réis cada arroba »

3529

Contracto pelo qual Manuel Cardoso Alvares se obrigou a transportar

para a Casa da Moeda do Rio de Janeiro todo o salitre produzido nas

fabricas, que se estabelecessem junto aos Rios Sipõ e Parauna, ào

preço de 4800 réis por cada 5 arrobas.

Tejuco, 11 de junho de iy58.

(Annexo ao n, 352g.) 353o

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para o Chanceller da Relação Ma-

. nuel Antonio da Cunha Sottomayor, em que lhe dá explicações

sobre os tratamentos, adoptados nos despachos e correspondências

officiaes.

Bahia, 29 de julho de 1758. 3531

Officio do Vice^Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que o informa da grande quantidade de madeiras cortadas

por conta da Fazenda. Real e da necessidade de as transportar para o

Reino.

Bahia, 2 de setembro de 1758. Ia e 2a vias. 3532—3533

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que se refere a nomeação do Ouvidor da Comarca

Jacobina Joaquim José de Andrade, para o logar de Desembargador

da Relação da Bahia.

Bahia, 2 de setembro de 1758.

Tem annexo um documento. /a e 2a vias. 3534—3537

Oficio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, pedindo instrucções sobre a execução de uma nova ordem

regia acerca dos despachos de navios, que directamente pretendiam
seguir para os portos da Guiné e Ilhas de Cabo Verde:

Bahia, z de setembro de 1758. 1* e 2a vias.



286

«Em carta de 10 de março deste prezente anuo, me aviza V. Ex., que S. M.
atendendo a alguns justos motivos que lhe forão prezentes, hé servido que nesta
Cidade se não dêem despachos aos navios, cjue os pretendão para irem delia
em direitura aos Portos da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, sem especial licença
firmada pela real mão do mesmo Senhor.

A execução desta ordem me tem posto em grande duvida, não pelo que
pertence ás Ilhas de Cabo Verde, mas porque me não acerto a rezolver quaes
são os portos da Guiné, que ficão sendo exclusivos do comercio dos moradores
desta Cidade, que não aprezentarem Licença firmada pela Real mão para o po-
derem freqüentar, porque a palavra Guiné, no sentido em que a tomão alguns
authores, comprehende não só as Ilhas de S. Thomé, mas também muito dos

portos da Costa da Mina : exclue porém todos os portos do Reyno de Angola,

por se não conterem debaixo do Reyno da Guiné, e como me persuado que
esta nova determinação se não dirige a embaraçar a franqueza, com que S. M.
tem determinado se continue o comercio da Costa da Mina, para que eu não
haja de contravir a nenhuma das suas reaes ordens, especialmente a de 3o de
março de 1736, que determina que a respectiva negociação a possão cultivar
todas as pessoas qne quizerem não só nos mesmes portos da Costa da Mina,
em que d'antes se fazia^ mas em todos os de África, que ficão de dentro como
de fóra do Cabo da Boa Esperança, parece faz preciso, que com mais alguma
distinção se me declare quaes são os portos da Guiné, para que não hei de
conceder as licenças »

3538—3539

Officio do Vice-Rei Conde Arcos para Sebastião José de Carvalho e Mello

em que participa 
ter mandado entregar a Joaquim Ignacio da Cruz

e .Antonio Cardoso dos Santos, como procuradores dôs Contratado-

res Geraes do tabaco Duarte Lopes Rosa e Antonio Francisco Jorge,

a quantia de 40 contos de reis.

Bahia, 2 de setembro de 1758. ia 2* vias. 3540—3541

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar em

que lhe participa ter recebido exemplares da Sentença da Alçada que
conhecera da rebelliáo do Porto em ijSj e exemplares do «manifesto

das sediciosas maquinações, com que os Religiosos Jesuítas das Pro-

vincias de Portugal," Hespanha se oppozerão á execução do Tratado

doslimites das Conquistas celebrado a 16 de janeiro de iySo entre SS.

M.M, Fidelissima e Catholica».

Bahia, 2 de setembro de 1748 3542

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar, em

que lhe participa ter enviado 2 proprios com a correspondência de

Lisboa, dirigida ao Governador eao Provedor da Fazenda de Goyaz. -

Bahia, 2 de setembro de 1758. 3543

Officio (2) do Aixebispo da Bahia para o Ministro do Ultramar, o primeiro

participando ter mandado distribuir os exemplares impressos, a que
um dos documentos anteriores se refere e o segundo ácerca do Breve

pontifício que authorisava a Misericórdia da Bahia a receber certos

legados.

Bahia, 2 e 3 de setembro dc 1758. 3544—3545

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar, sobre

a remessa de madeiras para o Reino.
¦ Bahia, 7 de setembro de 1758. ia e 2a vias. 3546—3547

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Córte

Real ácerca dos tratamentos usados porescripto com differentes enti-

dades officiaes a proposito do Chanceller da Relação Manuel Antonio
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da Cunha Sottomayor se julgar desconsiderado pela formula de um

despacho, que o mandara informar o requerimento do Padre José

Manuel da Silveira, pedindo licenca para advogar.

Bahia, 8 de setembro de 1758.

Tem annexos3 documentos. ia e 2a vias.

«...He infalivelmente certo que do anno de 1583 athé ao prezente, que se con-
tão neste Governo 8 substituições de Governadores interinos em que entrarão 4
Chancelleres e sendo o primeiro Agostinho de Azevedo Monteiro no anno de 167S
o segundo Manuel Carneiro de Sá em 1688, o terceiro Caetano de Brito ae
Figueredo em 17196 o quarto MonuelAntonio da Cunha Sottomayor em 1734;
nenhum dos 3 primeiros entrasse a pretender a differença que este pretende,
sem que nelle concorrão mayores circunstancias em razão do seu ministério, do

que das que concorrião em qualquer dos seus antecessores, que jamais moverão
semelhante questão, nem elle a moveo nunca, antes tanto pelo contrario, que
estando em actual exercício de Governador, proferia os despachos para si mesmo
como Chanceler com a mesma formalidade de que agora se queixa; sendo
tão bem certo que se ao lugar de Chanceler por ser chamado á substituição
deste Governo lhe rezulta pela.authoridade do emprego que exercitou algum

genero de regalia para a differença do tratamento, semelhantemente deve rezultar
a mesma ao Senado da Camara desta Cidade e aos Ouvidores desta Comarca

porque simultaneamente no anno de 1583, em que o era Cosme Rangel de
Macedo, recahio nelles o Governo, como depois sucedeo o mesmo nos Provedores
mores da Fazenda Real Christovão de Barros e Lourenço Corrêa deBrito; o pri-
meiro no anno de 1587 e o segundo no anno de 1641, e igual razão terião os

Juizes de Fóra para esta pretensão, por haver entrado tãooem na substituição
deste Governo no anno de i685 o Juiz Ordinário Antonio Guedes de Brito, e como
nenhum dos nomeados consta que a movesse athé agora, mais do que tão somen-
te o Desembargador Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomayor, parece
que se pela razão, em que elle se funda nas suas cartas, de que por ter Gover-
nado este Estadoe ser o seu lugar chamado para esta substituição lhe deve rezul-
tar alguma regalia, a mesma deve tão bem rezultar aos mais lugares, que já ex-

ercerão esta honrosa occupacão...
Alem disto he tão bem certo que o titulo de Senhor se não costuma de ordi-

nario proferir em despacho, porque nelles não tem lugar a civilidade das gentes,
assim como a pode ter nos sobre escritos das cartas, porque o despacho quando
se profere não he acto pessoal, que admita cumprimentos, mas hum exercício
do ministério, que cada hum deve exercer com a seriedade, que lhe he compe-
tente, porque não obra por jurisdição particular, mas pela do Príncipe, á quem
dentro dos seus Domínios todos devem subordinação... 3548 3555

OFFiciodo Vice Rei Conde dosArcos para Thomé Joaquim da C. CôrteReal,

em que participa ter-lhe sido entregue pelo Desembargador do Con-

selho Ultramarino Manuel Estevão de Almeida Vasconcellos Baíbe-

rino, uma carta na qual se lhe ordenava que prestasse todo o auxilio

ao Arcebispo da Diocese nos actos e diligencias que este exercesse,

¦como sub-delegado do Cardeal Saldanha, na reforma dos abusos pra-

ticados pelos Religiosos da Companhia de Jesus.

Bania, 10 de setembro de 1758. 3556

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real sobre o mesmo assumpto do documento anterior informando

que o Deão da Diocese Manuel Fernandes da Costa lhe apresentara

também uma Sab-delegação do Cardeal Saldanha como Visitador e

Reformador geral da Companhia de Jesus e que, devendo certamen-

te entender-se concedida esta sub delegação para o caso de falta ou

impedimento do Arcebispo, era necessário esclarecer o caso para evi-

tar conflictos.

Bahia, iode setembro de 1758. iae 2* vias.

«...Devo poremdízer a V. Ex. que não tenho noticia que em poder do Deão

se achem mais ordens que a Bulla pontifícia, porque foy nomeado o Eminen-
tissimo Cardeal Saldanha, Reformador apostólico e Vizitador da Companhia de
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Jezus, a subdelegaçáo què delle fes S. Eminência e o seu mandamento, e no cazo

que o mesmo Deáo entre a exercer os poderes desta sub-delegaçáo, parece que
tão somente poderão ter lugar a respeito da reforma dos Religiosos da Companhia;
mas no que toca á nomeação dos Curas para as Aldêas, vivo o reverendo Arce-
bispo, a elle pertence nomeallos e no cazo da sua morte he infallivelmente certo
fica tocando ao Cabido sede vacante esta nomeação, como também toda a mais
jurisdição ecclesiastica. e como na pessoa do Deão não fica existindo jurisdição
alguma para as matérias pertencencentes ás Aldêas, parece que se fas preciso
que S. M. sendo informado, queira determinar o como em semelhante caso se
deve obrar. . .

3557—3558

Officio 
"do 

Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real, sobre á remessa de madeiras para o Reino e a construcção de

uma nova náu de guerra nos estaleiros da Ribeira da Bahi§ partici-

pando ter nomeado para inspector dessa construcção Manuel da

Silva Machado.

Bahia, 10 de setembro de 1758.

Tem annexos 7 documentos. 3559—3566

Officios (2) do Provedor Mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado

Serpa, participando ao Ministro da Marinha a remessa de madéiras

pela Náu 5. José, commandada pelo Capitão José Procopio dos Reis

Moreira.

Bahia, 10 de setembro de 1758.

O 2° tem annexos 3 documentos. 3567—3571

Carta do Arcebispo da Bahia para El rei D. Jose', pedindo a renuncia da
Mitra por causa da sua avançada edade e falta de saúde.

Bahia, 12 de setembro de 1758.

Tem annexa a declaração da renuncia.

«D. José Botelho de Mattos, Arcebispo da Bahia e do Conselho de S. Ma-
gestade Fidelissima que Deos guarde, etc. Por me achar em idade mayor de 80
annos e por cauza delia e dos achaques habituaes, que padeço, sentir já muyto
debilitados os sentidos, potências e forças naturaes e por conseguinte me ver
inhabilitado para, como devo, cumprir as obrigações de Arcebispo, sem pre-
juizo das almas dos meos subditos e do serviço de Deos e de Elrei mèo Senhor
e sem damno da minha alma, pelo prezente Alvará, presupposto o consenso e

• beneplácito da Sancta Sé Apostólica, que para este effeito humildemente im-
pioro, faço dezistencia, demissão, renuncia ou como em direyto milhor nome e
lugar haja, desta Dignidade e Arcebispadò, com suas pertenças e annexos, nas
mãos do dito Senhor, para que elle como Governador e perpetuo Administrador
do Mestrado, Cavallaria e Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, eleja e no-
meye successor; para cujo effeito hey aqui por expressas e declaradas quaesquer
outras clausulas, que de direito mais sejão necessarias.

Bahia, 12 de setembro de 1758. (Sello.)
3572—3573

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte
Real, accusando a recepção da Carta Regia, em que se ordenava

que na falta ou impedimento de qualquer dos Desembargadores do
Conselho Ultramarino Antonio de Azevedo Coutinho, José Mas-
carenhas Pacheco Coelho de Mello e Manuel Estevão de Almeida
Vasconcellos Barberino, em commissões especiaes na Bahia, con-
tinüassem. os sobreviventes ou que estivessem desempedidos na
execução das ordens reaes do mesmo modo e com a mesma plênaria
e illimitada jurisdicção que a todos em geral e a cada um delles
em particular estava commettida.

Bahia, i3 de setembro de 1758 3574
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real, em que participa ficar sciente da Ordem Regia que lhe manda

prestar todo o auxilio e cooperação ao Conselheiro Antonio de Aze-

vedo Coutinho, na commissão que fôra desempenhar no Brasil.

Bahia, i3 de setembro de iy58. ia e 2a vias. 3bj5—3576

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para o Ministro do Ultramar,

ácerca de um requerimento de Agostinho de Sousa e Antonio José da

Gama, Mestre e Escrivão da Náu S. José.

Bahia, i3 de setembro de 1758.

Tem annexo 2 documentos. 3577—3579

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, ácerca do auxilio civil e militar que devia prestar ao Arcebispo

nos actos a que procedesse como Sub-delegado do Cardeal Saldanha

e da ordem regia que determinava a Relação que nenhum conheci-

mento tomasse dos recursos que se interpuzessem do referido sub-

delegado, pois que todos reservava o Rei para sua resolução, sem

suspensão dos procedimentos do mesmo Arcebispo.

Bahia, 14 de setembro de 1758. iae 2a vias. 358o—358i

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, ácerca da cultura do tabaco e novo processo de preparação,
das experiencias de empacotamento, etc., elogiando os serviços pres-
tados por Joaquim Ignacio da Cruz e propondo que, em recompensa

lhe fosse dado o Habito da Ordem de Christo.

Bahia, 14 de setembro de 1758. 3582

Carta particular de Luiz da Fonseca Ribeiro para Thomé Joapuim da C.

Côrte Real, em que participa a sua chegada á Bahia, queixando-se
do máu tratamento que tivera a bordo e informando desfavorável-

mente acerca do merecimento de Gaspar Alvares Faleiros e Balthasar

Luiz Marques, concorrentes ao posto de Meirinho do Campo da

Cavallaria de Mazagão.

Bahia, 15 de setembro de 1758. 3583

Carta particular de Luiz da Fonseca Ribeiro para Sebastião José de Car-

valho, e Mello, partecipando-lhe ter chegado doente a Bahia, em

parte devido a péssima viagem de 87 dias, ao máo tratamento e as

muitas doenças que houveram a bordo.

Bahia, i5 de setembro de 1758.

Tem annexo 1 documento. 3584—3585

Roteiro cosmographico 
que por ordem do Desembargador Thomaz Roby

de Barros Barreto fez Manuel Alvares da Rocha das duas pedreiras
de salitre já descobertas, a saber no Rio Sipó a pedreira chamada de

Goes e no Rio Parauna a chamada do Arco. (1758)

o,m855xo,m590. Colorido (V. documento n. 3529). Encontra-se

na «Colleccão especial de mappas eplantas», sob o n. 224. Ene.

XIV. 
3586

Officio do Vice-Rei Conde dos ArcosparaThomé Joaquim da C. Côrte Real

transmittindo as informações que recebera da commissão enviada á

A. B. 3l 37
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Serra dos Montes Altos para proceder a exploração do salitre e estu-

dar o caminho mais fácil e economico para o transportar.

Bahia, i5 de setembro de 1758.

Tem annexos 2 mappas e ig documentos, entre os quaes a copia

das instruccòes dadas á commissão, diário de viagem de exploração

da Serra, autos das pesquisas, termos de contractos para o transporte

do salitre, registo das verbas de despeja, etc.

«Em cartas de 19 e 24 de mayo deste prezente armo avizei a V. Ex.\ que
tinhão saído desta Cidade o Dezembargador João Pedro Henriques da Sylva, o
Sargento mór Engenheiro Manuel Cardoso Saldanha e o Thenente de Infantaria
Francisco da Cunha de Araújo, a encorporar-se com o Mestre de Campo Pedro
Leolino Mari^ que na Capella de N. Snr' da Madre de Deos pouco distante da
Serra dos dos Montes Altos os havia estar esperando, para todos juntos en-
trarem na mesma Serra a dar execução os exames e todas as mais averigua-
çoens, que V. Ex." ensinava na sua cartade 7 de mayo do anuo de 1737.

No dia 23 de mayo da Povoação de S.Pedro da Moritiba derão estes commís-
sarios principio á sua jornada e continuando o progresso delia, pelo discurso de
25 dias, successivos, como fazem certo pelos termos que discorrem de foi. 7
athé foi. ig do primeiro appenso, chegarão em 16 de junho á Capela de N. Snr.*
da Madre de Deos do sitio dos Montes Altos, donde já os estava esperando o
Mestre de Campo Pedro Leolino e encorporados todos no dia 21 de junho, entra
ráoa ter principio as exploraçõens na primeira.Serra dos Montes Altos, que faz
tromba para a parte de Oeste e apparecendo parte da beta se fez o primeiro
exame e delle consta, que abiindo-se hum socaváo immediato á dita beta, da
mesma terra que se tirou produzirão 3 pés cúbicos delia 1 libra e 16 onças
de salitre e repetindo-se segunda averiguação em outra igual porção da mesma
terra, produzio esta libra e meya de salitre, como se faz certo pelo primeiro,
termo a foi. iodo segundo appenso.

Proseguindo-se o segundo exame no dia 26 do mesmo mez em hum lugar
da Serra, que faz tromba da parte de Oesnoroeste para Lessueste descobrio-se
a mesma beta com mayor extenção do que a antecedente; neste lugar forão acha-
dos alguns pedaços de salitre congelado e hum pé cúbico de terra produzio 3
libras de salitre, abrindo-se hutnsocavão mais a diante e proximo á mesma beta
2 pés cúbicos de terra produzirão 9 libras da salitre e declaráo os commissarios
no segundo termo a fl. 10, que a vista descobria ser a beta muito mais copioza e
também que pelo tacto da llngoa, se conhecia o ser terra salitroza; porem que
mandando dar alguns socavoens para sima da beta, antes de chegar ao vertice
da Serra, 6 pés cúbicos desta terra não produzirão mais que 4 onças de salitre
e subindo ao vertice da mesma serra, mandando dar 2 socavoens, 2 pés cúbicos
da terra tirada de hum produzio meia libra de salitre e purgando-se a terra da
superfície do outro, quaze nenhum salitre se extrahio delia e o mesmo tinha
succedido com terras tiradas a 5 e 10 palmos de profundidade, por ser a terra
de vertice ou chapada do Serra, distante da beta ; motivo porque se persuadião
que a mesma beta he a que produz e lança o salitre com abundancia por estar
este embetado entre as laminas do pissarão que o gera.

Continuando-se 110 dia 3 de julho o mesmo' exame no sitio dos Montes
Altos na face opposta á tromba em que se fez o primeiro, e segundo exame, que
corre pelos rumos de Nornordeste para Susudueste, 110 principio da grande Serra
Montes Altos, aonde apparece a beta, mandando-se dezentulnar hum rasgão que
no primeiro exame, que nos annos antecedentes se tinha aberto, acharão-se as

paredes assim na mayor altura de 12 palmos, como na menor, em que acaba a
escarpa do Monte, cobertas de salitre, em humas e outras partes, como enfari-
nhadas, e subindo-se mais acima da Serra ao pé da beta, examinãndo-se a terra,

que lhe está immediata, acharão-se nella pedaços de salitre congelado e também
se vio na mesma beta, bastante salitre embetado entre os pissarrões de que ella
se forma com laminas de pedras, humas sobre outras e entre estas laminas de
salitre bem visíveis.

Esta mesma formatura se diviza no alto da beta e 11a sua parte inferior
acharão hum buraco aberto horizontalmente pela mesma beta, que tem 10palmos
de comprimento e tinando-se da superfície delle 1 pé cúbico desse pissarrão,
produzio 2 libras de salitre e meyo pé cúbico de cascalho, que estava proximo
ao'buraco da beta e envolvido em terra fofa, que mostrava ser salitre, purgando
se, produzio 2 libras e meya delle. Continuando-se o exame pelo cumprimento
da beta, vio-se salitre congelado em forma de botoenszinhos pela sua superfície,
os quaes lançados no fogo se inflamavão fortemente : declarão os commissarios

que essa beta descoberta tem 100 palmos de altura, além dos que lhe encobre a
a terra encostada e que tem de comprimento 600 palmos, continuando por toda
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a Serra, encobrindo-se algumas vezes com os morros de terra, que se encostão á
mesma Serra, e declarão mais haver observado, que pelas fibras da beta tinha
saido e havia bastante betume negro semelhante ao breu e que qualquer porção
deste betume, posto na lingoa picava e lançando-se no fogo, ardia lentamente,
do que inferirão ser salitre queimado com o fogo que antigamente se lançava
aos matos, porem mandando fazer alguma diligencia neste mesmo betume, não
se soube extrair delle o salitre e em hum socavão, que estava aberto mais abaixo
da beta, que tem a vista hum penhasco duro, observárao estar este pulverizado
de salitre e mandando dar hum socavão ao lado direito do buraco horizontal,
mas immediato a huma pequena beta acharão, que a terra posta na lingoa pica-
va e lançada no fogo soltava bastantemente, e pela volta da face opposta a trom-
ba pelo rumo de Lesnordeste para Oes-Sudueste aonde apparece pouco a beta,
abrindo-se hum rasgão, 4 pés cúbicos do terra produzirão 9 libras e meya de
salitre e subinda-se as veriice da Serra deu 4 onças de salitre e descendo pela
escarpa da Serra abrindo-se outro rasgão na parte media entre a beta e a raiz da
escarpa, hum pé cúbico de terra produzio huma libra de salitre e descendo-se
a raiz da escarpa abrindo-se outro rasgão, 2 pés cúbicos de terra nao derão

quaze nada de salitre o que tudo se verifica do auto de exame a foi. 11 do segun
do appenso.

Proseguindo-se o exame no dia 17 de julho na face da mesma Serra, que
voltando-se encaminha pelo rumo de Oeste quarta a Noroeste para Leste, quarta
a Sueste, aonde faz hym circulo para o seo interior, appareceu outra vez a beta
com o cumprimento de hum quarto de legoa e no lugar chamado a Lapa 6 pés
cúbicos de terra e meyo pé cúbico de cascalho intruzo na mesma terra produ-
zirão 42 libras de salitre e tirando-se deste penhasco, que está sobre a beta
huma pedra, e não mostrando esta aos olhos salitre algum, nem este se sentia
com o tacto da lingoa, metendo em agoa por espaço de 14 horas e posta ao sol,
depois de seca mostrou salitre viziveimente em todas as suas superfícies e posta
na lingoa picava bastantemente, Primeiro que chegasse a esta beta se deo hum
rasgão e de 2 pés cúbicos de terra branca se extrahirão 28 oitavos e meia de
salitre e pelas inspecçoens occulares que os preditos Commissarios fizerão nesta
beta, affirmão, que ella tem salitre cuspido para fóra e embetado com laminas
de salitre entre laminas de pissarão como se verifica pelo termo de exame a foi. i3
do appenso segundo.

No dia 20 do mez de julho continuando-se os çxames na mesma serra que
naquelle lugar faz voltas como huma cobra, saindo para fóra por cauza dos
morros e tornando a recolher-se para si, virão os preditos commissarios por
espaço de 3 legoas por picada aberta em linha direita, na fraldada mesma serra,

que serião mais de 6 se a picada se fizesse pela linha tortuoza que ella forma

pelos morros de que se compõe, posto que distantes huns dos outros, que a

?rande 
beta que se continua pela sua extenção, tem a mesma formação de sa-

itre em humas partes com mais abundancia e em outras menos apparente do

que tinhão achado nos exames antecedentes; não achando porém agoa na so-
bredita extenção, mandarão tirar sem se picar a beta (porque nelía se via o

salitre) huma pouca de terra que lhe ficava próxima e 2 pes e 1 quarto de pé
cúbico produzirão 3 libras de salitre, como se faz certo pelo exame a foi. 14 do

appenso segundo.
Proseguido-se o mesmo exame no dia 24 no sitio chamado do Cuyaté, que

corre rumo Oesnoroeste para Lessueste virão os commissarios, que naquelle
lugar se prefazião 3 legoas em linha direita e que a serra se recolhia para o
seo interior fazendo uma volta circular com a distancia de mais de meya lega e

fazendo alguns exames, acharão a mesma beta continuada pelo sobredito com-

primento, com altura total de 20a palmos e com 40 palmos pouco mais ou menos
de altura na beta, coberta esta de muito salitre, e cortado tudo a prumo de sorte,

que mandando-se tirar meyo pé cúbico de pissarrão da mesma beta produzio
8 libras de salitre e este mesmo pissarrão purgando-se 8 vezes successivas, 2

com agoa fria e 6 fervendo com a mesma agoa que havia de atrair a si o sa-

litre para se apurar no fogo, depois destas extraçoens repetidas e continuadas

successivamente posfo o tal pissarrão ao sol, se tornava a cobrir outra vez o

salitre e tirando terra da encostada á mesma beta, 1 pé e meyo cúbico delia

produzio 3 libras e meya de salitre, ainda que hum pouco escuro; neste logar

no plano horizontal immediato á mesma Serra está hum corgo seco com huns

pequenos poços de agoa e immediato á esta hum nascimento também de agoa,

que será huma telha e a pouca distancia chega a 2 telhas, destas agoas affirmão
os nacionaes do Paiz serem permanentes todo o anno, comos>e declara no termo

de exame a foi. i5 do segundo appenso.
Continuando-se os exames no dia 5 de agosto junto á Capella de N. 5a, da'Madre 

de Deos subirão os commissarios ao vertice da Serra e discorrendo pela
chapada chegarão as vertentes de hum riacho chamado do Cacunda, distante
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do Cuyaté 3 legoas em Unha direita, porque pela tortuosa que ella faz, por
cauza dos morros, chegará a distancia a mais de 6 legaas e descendo a parte in-
ferior da mesma serra virão a beta com extensão de mais de méya legoa e exa-
minando-a pelos lados acharão que a beta em differentes partes tinha a mesma
formação de salltre em abundancia, como se verificou por huns pedaços de

pissarrão branco com salitre bastantemente embetado e congelado, entre as la-
minas do mesmo pissarão e cobertas estas de bastante salitre. Tem neste lugar a
beta mais de 200 palmos de altura total do penhasco e beta, além da profundi-
dade, que esta a tem coberta com morros de terra encostados á mesma Serra,
sendo a altura sobredita cortada a prumo; achão-se neste lugar 2 corgos de agoa
de que emana mais huma telha para Cada hum; não se fizerão porém exames
nas terras, porque manifestamente se estava vendo huma grande abundancia de
salitre. Esta Serra continua de Sueste para Noroeste do sitio do Cuyaté, athe
o lugar do Çacunda, com a mesma beta descoberta, talhada, e cortada a

prumo, sempre com igual producçáo de salitre, e do mesmo modo vai conti-
nuando por distancia de mais de 2 legoas contadas por linhas direita e pelo
mesmo rumo, athé ao lugar chamado a Cana Braba, donde se acha hum corgo
de agoa e desta para diante vai continuando a Serra por espaço de 4 legoas to-
madas em linha direita athé o lugar chamado S. Roça, de donde em distancia
de 6 e mais legoas continua a mesma beta com igual producção de salitre, con-
forme as informaçoens que derão os homens práticos do Paiz e vizinhos da
mesma serra como se confirma pelo termo de foi. 16 do segundo appenso.

Proseguindo-se os mesmos exames no dia 7 de agosto nas vertentes da mesma
serra e de huma colina em que está a Cape.Ua cte N. 5'. da Madre de Deos,
no lugar chamado das Barreiras vertentes de um corgo seco se virão na super-
ficie algumas partículas dé salitre e de 3 pèz cúbicos ue terra se extrahio huma
libra e uma onça, e passando-se a outros lugares mais asima da mesma varge

ç proximos á serra dando-se vários sucavoens e abrindo-se diversas catas, desta
terra depois de expurgada se tirou quasi nada de salitre o que não pôde fazer
objecto, por ser este o mesmo lugar, donde no anno de Ij5b se fizerão os pri-
meiros exames e de donde se extrahio salitre, que se remeteo para essa Côrte,

porém achando-se em huma das cabanas, que daquelle tempo anda existião hum
cocho cheio de terra, da que se tinha purgado naquella occazião, 2 pés cúbicos
desta mesma terra ja desprezada produzirão 2 libras de salitre como se veri-
fica do termo de tol. 18 do segundo appenso.

De todas estas exti acçoens se extrahio o salitre, que será entregue a ordem de
V. Ex. nos 2 surroens, de que remeto o conhecimento e devo dizer a V. Ex. que as
mesmas extracçoens forão feitas em cochos de madeiras, a que chamão bar-
rigudas, que he demaziadamente branda e tem muitos poros por donde filtra
e say alguma parte da agoa da infuzão, com a qual dissolvido o salitre, ficára

grande quantidade delle metido nas fibras da mesma madeira, além desta
circunstancia, tiverão mais estes extractós a de serem feitos por huma pessoa
curioza, que 

"não 
sabe expurgar o salitre como os professores.

Findos por este modo os exames,, que julgarão os Commissarios erãopre-

cizos para se certificarem da abundancia de salitre que tinha a £erra dos Mon-

tes Altos, passarão a fazer exame nos Ribeiroens e Corgos, que tinhão encon-
trado naquelle mesmo Districto para também se certificarem se nelles havião

as agoas precizas e necessarias para o lavor das fabricas que se quizessem es-

tabelecer.
Entrando a examinar huma aberta e tromba da grande serra, onde tem

nascimento o Ribeirão chamado dos Montes Altos, a 3 quartos da sua altura

acharão 2 nascimentos de agoa, pouco distantes hum do outro: delles neste

lugar se fôrma o predito ribeirão com 97 centesimos de largura da agua, e

37 centesimos de altura, dividindo hum palmo em 100 partes iguaes.
Esta agoa ainda 110 tempo de verão se conserva quazi a mesma, e em pouca

mais distancia se acha htimidade em 3 lugares, que alargando-se com muito

pequena despeza se poderá augmentar a agoa. Corre este Ribeirão dé Susueste

para Norrtoroeste e continua pela planície abaixo; se junto a elle se estabelecer

huma fabrica, não he necessário fazer despeza alguma com esta agoa e só se

fará na construcção de hum tanque de alvenaria, se o não quizerem fabricar,

rompendo o mesmo terreno natural, sem ajuda de alvenaria: he neste mesmo

lugar muito bom o terreno e com a conveniência de ficar entre a beta declarada

no segundo auto de exame e entre a beta da grande Serra dos Montes A.tos

defclarada 110 3° auto de exame, podendo facilmente conduzir-se a terra de ambas

as partes, pondo-se 2 guindastes sem mecanica alguma nas escarpas das duas

Serras.
Se porém a fabrica de salitre se houver de estabelecer no lugar da Lapa

mencionado no 4° termo de exame, que dista do sobredito riacho huma legoa,

buscando todas as tortuozidades e voltas que são necessarias para se encaminhar
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a agoa por cima dos riachos secos, que ha entre o nascimento do ribeirão, só
sera necessário levar-se agora por aqueductos de madeira ou de telha firme
com alvenaria escarpada no lugar aonde estão os ditos riachos secos, por terem
o seo nascimento da parte superior da serra, evitando-se por este modo os des-
manchos que as agoas das chuvas podem occazionar. Quanto á despeza, que se

poderá fazer em mudar o riberão para aquelle lugar, será pouca, se se conduzir
sobre canos de madeira sustentados com paus a prumo donde passar o riacho
seco ; se porém se quizer conduzir por canos assentados sobre alvenaria não he

possível em tão grande distancia o poder tormar-se calculo da despeza qui: se
fará ; quanto mais que estabelecendo-se a fabrica junto ao mesmo Ribeirão como
fica dito, he desnecessária a degradação da agoa.

O riacho do lugar chamado o Cuyaté declarado 110 6o auto de exame, tem
o seo nascimento, baixo com huma telha de agoa, e em pouca distancia engrossa

quazi outro tanto; pelo que se se alegrar dará agoa bastante para huma fabrica,
e muito mais havendo hura riacho seco com poços de agoa ainda no tempo do
verão os 2 riachos do lugar chamado do Cacunda de que se faz menção no y
termo do exame, tem cada hum delles huma telha de agoa ; neste logar se pode
assentar terceira fabrica, ainda que necessita de mapr despeza do que as pri-
meiras duas, porque a beta tem entre si e a planície alguns grandes morros,
razão porque rica mais distante.

Averigoada assim aquella serra e mostrando a experiencia huma grande
abundancia de salitre e ponderadas tãobem as circunstancias dos ribeiroens e
corgos para saber se havia as agoas necessarias para se poder refinar o mesmo
salitre na informação que me derão os preditos commissarios, que vai a foi. 20
appenso n. T, declarão o poderem-se estabelecer 3 fabricas, huma no lugar
dos Coqueiros perto da Capella de N. S'. da Madre de Deos, piais junto ao Ri-
beiráo, a segunda no lugar chamado Cuyaté e a terceira e ultima no sitio do
Cacunda, mas que nesta será será mais avultada a despeza, assim pella irre-

gularidade do terreno, como pela sua grande aspereza.
A estas averiguaçoens feitas pelos commissarios, assim practica como es-

peculativamente e também pelas noticias que adquirirão pelas informaçoens de
alguns certanistas bem instruídos daquelles certoens e das distancias que nelles
medeão, se seguio o entrarem na averigoação de qual era o caminho mais breve
e menos difficultozo para o transporte do mesmo salitre. Feitas pois as confe-
rencias, que julgarão bastantes, assentarão que a estrada que prezentemente seguem.
todos os viandantes, era mais conveniente, endireitando-se porém em algumas

partes, porque tendo 136 legoas da longitude, contadas estas do Porto de São
Felix até á Serra dós Montes Altos, tazendo-se-lhe as emendas qne julgão a

propozito, poderão diminuir-se 33 legoas, fazendo-se porém as preditas emen-
das na forma seguinte.

A primeira da Serra dos Montes Altos athé a Fazenda do pé da Serra, que
sendo agora esta distancia de 8 legoas com a emenda, que apontão, ficará so-.

mente de 5 athé 6 legoas, sem que para isso seja precizo oUtra despeza ou in-

commodo mais que o de cortarem os moradores daquelle certão os matos, nas

testadas das suas fazendas. A segunda da Fazenda do pé da Serra athé á Fa\enda

do Ambu^eiro, em que ha a distancia de j3 legoas, que pode ficar em 6 ou 7 le-

goas, sem despeza da Fazenda Real.
A terceira da passagem do Rio das Contas athé ao Sincurã em que ha a dis-

tancia de 14 legoas, que poderão ficar de 5 athé 6 legoas ;mas como este atalho,

he mais trabalhoso, hé prcizo fazer-se pela Fazenda Real, que' não dispendeiá

muito mais de cem mil reis. A quarta da Fazenda de Manuel José Ermondo athé

pouco mais ou menos adiante da Fazenda das Flores e antes de chegar a Faienda

da Palma, porque tendo a estrada que hoje se segue o comprimento de 23 legoas

poderá ficar tão somente em i3 legoas, porém assentão, que neste trabalho que
deve ser feito á custa da Fazenda Real se_ 

gastarão 
2008000 reis pouco mais ou

menos. A quinta começando da Cabeça dò Touro athé á Fazenda da Boa Vista,

porque havendo a distancia de 7 legoas, ficará tão somente com a de 4, evi-

tando-se a despeza da Fazenda Real, obrigando-se para isso os moradores a que
abrão as suas testadas e o mesmo se devia practicar ao da Fazenda da Manga-

beira a thé Ginipapo, porque havendo a distancia de 8 legoas pode ficar tão

somente com a de 5.
Não approvão porem os Commissarios a abreviatura em que se podia pôr

este camfnho da Fazenda de Manuel José Ermondo athé o Maracás e deste Distri-

cto athé o Boqueirão pelo justo receyo de se não achar agoa, nem pastos, porque
tirando algumas informaçóens necessarias disserão varias pessoas practicas no

paiz, que já se tinha aberto esta picada, mas porque no inverno era muifo cheia

de agoas e no verão muito seca, totalmente se havia desprezado.

Semelhantemente também não approvou o caminho do Cayrú, assim pelos
embaraços, que nelle se achão, como pelas numerozas Cachoeyras, que este
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Rio tem e porque seguindo-se este caminho passaria a sua distancia de 200
legoas.

Outros igoaes inconvenientes considerão na picada que por ordem do Mes-
tre de Campo Pedro Leolino Mari^ vinha abrindo Mathias João seguindo o Rio
das Contas, em que além das muitas cachoeiras, cruza naquella campanha

grande numero de gentio bravo, circunstancia esta muito suficiente para que os
conductores do Salitre senão queirão sugeitar a seguir semelhante estrada pelo
justo receyo de que poderão encontrar nella os tristes acontecimentos que de
ordinário se experimentão em Paiz freqüentado pelo mesmo gentio.

Ultimamente não acharão estes Commissarios ser util que a condução do
salitre se fizesse por outra parte senão pela estrada, que hoje se segue, em razão
de estar, a Serra dos Montes Altos muito distante das povoaçoens mais populo-
zas, porque as que lhe ficão mais perto são as Minas do Fanado, que lhe distáo
no legoas e o Arrayal do Tejuco-que lhe fica em distancia de 147 legoas e sup-

posto que o Rio dè S. Francisco não fique em mayor distancia da Serra dos
Montes Altos mais do que 8 legoas e seja fácil o abrir-se huma estrada athé o

porto da Parateca, donde se deve fabricar hum armazém para receber o salitre,

quese hade de embaraçar pelo rio abaixo, considerão os inconvenientes seguintes,
Tio Porto de Parateca athé ao do Joa^eiro ha distancia de 15o legoas e nella

huma Cachoeira chamada de Vidal Affonso, que não he dificultosa de passar-
se, porém do Porto de Jcaçeiro athé a Missão dos Caripâs medea a distancia
de 10 legoas, com huma Cachoeira de 2 legoas, alem de 2 tapagens com grandes
pedras dispersas no rio que embaraçã» a navegação das barcas e só se pode nave-

gar em canoas pequenas governadas pelo gentio manso das Aldêas do mesmo

Districto.
Dos Coripós athe ao Inhaun ha a distancia de 6 legoas com outras tapagens

semelhantes as antecedentes.
Do Inhaum athé as Cachoeiras do Arapôa e de S.Felix, ha outras 5 legoase

de S. Felix athé a Cachoeira do Aracapá medea a distancia de g legoas e daqui
ao Pambú 9 legoas com 6 tapagens como as predictas. Da Cachoeira do Pambü
athe á das Vargens ha 7 legoas com o mesmo impedimento de tapagens.

Das Vargens athé á Cachoeira do Aracd distão 4 legoas e desta á da Cana-
braba medeáo 5 legoas e dali athé á Cachoeira do Rodelas se contão 10 legoas e
desta á Cachoeira ae Zorobabè 5 legoas e daqui lhe a Cachoeira da Tacutiara
distão 4 legoas e desta athê á Cachoeira de Taparica 6 legoas; neste lugar he

precizo fazer conduzir as canôas por terra hum quarto 
de legoa para se tornarem

a lançar no rio para se proseguir a viagem athe a Tapera ae Paulo Affonso, que
fica çm distancia de. J2 legoas com pedras tão grandes dispersas no mesmo rio,

que só navegão nelle èanoas pequenipasgovernadas pelos gentios práticos do Paiz,

e este lugar fica distante da Cachoeira de Paulo Affonso, 4 legoas: esta cacho-

eira he innavegavel por cauza da rapidíssima velocidade, com que por ella se

despenhão as agoas; o mesmo perigo ha ahé ao porto do Jacaré, que fica em dis-

tancia de 5 legoas; neste lugar recebem cárga as barcas, que do Rio S. Francis-

co vem athé á Villa do Penedo a trazela ássummacas, que a conduzem para a Ci-

dade da Bahia ; porem do Jacaré athé á Barra do Rio S. Francisco ha a distancia

de 40 legoas e desta Barra athé á da Bahia a de 5o 
por 

mar; o que tudo relatou

Lui% Pa% de Gusmão, morador no Rio das Rans, declarando juntamente que o

transporte de cada quintal de salitre havia de custar mais de 5ooo reis pelas
mudanças, que se devião fazer para differentes embarcaçoens, alem do risco de

se molharem os surroens, em que o salitre se ha de transportar, por não poder
ser conduzido, senão no tempo do inverno em qu.e estão os rios cheyos.

Vendo estes commissarios as dificuldades que se lhe opunhão para se

conseguir a condução do salitre pelo Rio S. Francisco, entrarão na bem fundada

idêa de fazer praticavel a mesma condução pelo caminho de terra e tractando

esta matéria com Manuel Pinto Cardoso, morador na Fazenda da Palma, des-

tricto da Villa da Cachoeira, lienhuma duvida se offerece a este homem a con-

duzir o salitre que poder pelo preço de 8.000 réis cada quintal para o que fez a

obrigação que consta do termo a foi. 20 do appenso n. i° e pelo segundo termo a

foi. 21 do mesmo appenso se obriga Manuel José Ermondo morador na Fazenda

de S. João Bautista e seo cunhado capitão mór Francisco Soares Sou^a, mo-

rador no Engenho de Santo Autonio, termo da Villa do Rio das Contas a con-

duzir 2000 quintaes de salitre em cada hum anno por preço de 6.400 réis cada

quintal. Pelo 3° termo que vai a foi. 22 do predito appenso n. 1 se verifica que
Antonio Rodrigues, morador na sua Fazenda da Tapera, termo da Villa do Rio

das Contas, se obriga a conduzir em cada hum anno o salitre que puder por

preço de 5ooo réis cada quintal. Pelo 40 termo a foi. 23 do mesmo appenso n. 1

se mostra que José Tavares da Sylva comboeyro da Estrada da Bahia para as

Minas morador na Cidade de S. Paulo se obriga a conduzir o salitre que poder
em cada hum anno por preço de 7000 réis cada carga de 6 arrobas.
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Concluindo finalmente assim o exame da Serra dos Montes e reconhecida
a grande ubundancia de salitre quenella ha e também que os rios daquelle con-
tinente, sem obrigarem a despeza considerável tem agoa necessaria para o lavor
das fabricas, que se quizerem estabelecer e reconhecendo-se também, que o
modo mais fácil e de menos despeza pára a Fazenda Real na conducção do
mesmo salitre, he o ser esta feita pela estrada que actualmente se segue do Porto
de S. Felix athé á Serra dos Montes Altos, precedendo nella as emendas que
ficão apontadas; no dia 5 do prezente mez que corre, chegarão a esta Cidade os

preditos Commissarios ficando tão somente ainda na Serra dos Montes Altos o
Mestre de Campo Pedro Leolino : todas estas pessoas tiveram hum incansavel
trabalho, porque a não-ser assim certamente não poderião vencer em tão pouco
tempo o muito que fizerão, circunstancia esta e a das avultadas despezas que
trazem consigo jornadas no certáo do Brazil. que os fazem accredores de que S.
M. os queira attender com aquella generosidade, com que costuma remunerar os

que com zelo e actividade se empregão no seo Real serviço.
Pela planta corografica numero primeiro (n. 3607) será V. Ex. informado da

situação da Serra dos Montes Altos e no seo prospecto se mostrão os lugares
examinados por todos os commissarios para o exame do salitre e pela segunda

planta (n. 36o8) também corografica sera igualmente V. Ex. informado ao ca-
minho que principiando na mesma Serra os vem finalizar no Porto de S. Felix
da Villa da Cachoeira.

Para fazerem todos os exames e averiguaçoèns, que insinuava a .carta de
V. Ex. de 7 de mayo de 17D7 se dispenderão da Fazenda Real 4:4118839 réis pela
forma que se manifesta do 3o appenso de foi. 1 athé foi. 18.

Como da mesma carta de V. Ex. posso inferir que para o estabelecimento
de huma nova fabrica se não necessitava de nenhuma outra couza mais do que
a certeza de haver ou não salitre com abundância na Serra dos Montes Altos e
esta se faz incontractavel pelas informaçoens e termos que fizeram estes com-
missarios; devo dizer a V. Ex. que determinando-se S. M. à mandar fazer este

estabelecimento, se faz precizo queira ordenar venhão dessa Córte todos os ma-

teriaes, que para elle forem necessários procurando-se com madura reflexão ho-

mens práticos e experientes na purificação do salitre, porqtfe em toda a America
não ha hum só que seja capaz para semelhante emprego e assim mo tem mos-
trado a experiencia nesta cidade adonde querendo experimentar huma pouca de

terra da mesma que no aano de 1766 mandei para esta Côrte, em lugar de salitre
extrairão huma pequena porção de sal purunel, quando de outra igoal quan-
tidade da mesma terra hum official cios que tinha vindo do Estado da índia e

recolhia a esse Reino tirou huma prodigiosa quantidade de salitre » (Doe".
35873587—36o6

Planta topographica e prospectos da Serra dos Montes Altos, na qual se

mostram os logares examinados pelos comissários encarregados da

exploração do Salitre.—Observada e delineada por Manuel Cardoso

de Saldanha, sargento mór de Infantaria com exercício de Enge-

nheiro, Lente da Academia Militar desta Cidade e commissario

dos exames da sobredita Serra para averiguação do salitre que nella

existe e feita por José Antonio Caldas, acadêmico numerário da

Academia Militar da mesma cidade da Bahia.»

19 de setembro de 1758. (Annexa ao n. 358j).

om,58oXom,35e. Colorida. Encontra-se na «Collecão especial

de mappas e plantas» sob o n. 2 23 — Ene. XIV. 3607

Planta chorografica da estrada que principiando na Serra dos Montes

Altos, vem Analisar no Porto de S. Felix, defronte da Villa da Ca-

choeira, no Rio Paraguassú, que vem fazer barra no mar defronte

da Ilha de Itaparica na enseada, em que o mar se recolhe a fazer o

porto da Cidade da Bahia.— Observada e delineada por Manuel Car-

doso de Saldanha, sargento mór de Infantaria com exercício de En-

genheiro, Lente actual da Academia Militar e feita por José Antonio

Caldas, Acadêmico da Academia Militar desta Cidade da Bahia,

aos 16 de setembro de 1758.

(Annexo ao n. 358y).
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om,325 Xom,58o. Colorida. Encontra-se na «Collecção especial

de Mappas eplantas, sob n. 222. Emm. 36o8

Duplicados dos ns. 3587 a 36o6. 2a via. 3609—3628

Relação das ordens e mais papeis que levaram para o Brazil os Desembar-

gadores José de Mascarenhas Pacheco Coelho e Manuel Estevão de

Almeidade Vasconcellos Barberino, relativos aos Religiosos da Com-

panhia de Jesus.

S. d, (Abril de 1758). 3629

Breve do Papa Benedicto XIV, dirigido ao Cardeal Saldanha, sobre a re-

. forma da Companhia de Jesus no Reino e Domínios de Portugal.

Roma, 1 de abril de 1758.

(.Annexo ao n. 362g.) Em latim e imp, 363o

Carta do Cardeal Saldanha, D. Francisco Visitador e Reformador Geral

Apostolico da Religião da Companhia de Jesus nos Reinos de Por-

tugal e Algarve e seus Domínios, ácerca do escandaloso commercio

que exerciam os Jesuítas.

Resiaencia da Junqueirà (Lisboa), i5 de maio de 1728.

Minuta (annexa ao n. 362g).

«A todos os que a prezente virem ou delia tiverem noticia, Saúde e Paz em
Jesus-Christo.N. g.Desde a fundação da Igreja Catholica foi prohibido a todas as

pessoas .dedifflMIs'ao Sacerdocio, macularem o seu santo ministério com a ingê-
rencia nos negocios seculares. Assim o estabeleceo o mesmo Redemptor do

genero humano pelo seo Evangelho; assim o annunciou aos Eclesiásticos pelo
Apostolo das Gentes: e assim foi por isso declarado no primeiro Concilio da
Igreja, emquanto ordenou que fossem privados das suas respectivas dignidades e
exercícios, os Bispos, os Presbyterios e os Diaconos, que se implicassem nos
negocios profanos : fundando-se em todas estas disposiçoens de Direito Divino a

prohibição positiva de Direito Canonico e as penas por elle fulminadas contra
os transgressores daquellas santíssimas.

Sendo ellas tão urgentes para os Eclisiasticos se abstarem dos ministérios
seculares, ainda que se|ão tão decentes como são os Procuradores das Villas e
das Cidades, são muito mais austeras para se apartarem os que se didicarão
a Deos, da sórdida cobiça das negociaçoens mercantis, tão extranhas da Igreja
e do seo santo ministério, com o mesmo sagrado Redemptor nos advertio, lan-

çando fora do Templo os Numularios e os Negociantes, que achou nelle vendendo
e comprando, arrojando-lhe por terra as mezas e as cadeiras, em que se assen-
tavão e o dinheiro com que fazião o commercio ; e passando ate a flagellalos
e reprehendellos com a severíssima increpação de que fazião a Caza de seo Eterno
Pay cotitadoria de negocios e espeluncas de ladroens a caza de Deos, destinada
á oração.

Por isso clamarão os Sagrados Cânones desde a primitiva Igreja contra o
abuso daquelles eclesiásticos, que sem pejo da lição evangelica e sem tèmor de
Deos, Solicitavão estes inJecorosos interesses mercantis; cuja reprovada torpeza
consiste na disposição das mesmas leys sagradas em comprarem em hum tempo

por menos, para vender por mais em outro tempo. Mandando as mesmas Cons-
tituiçoens Canonicas fugir, como de peste, do Eclesiástico Negociante, que de

pobre se fez rico e de humilde arrogante por tão illicito meyo.; fulminando o
rigor das Censuras eclesiásticas contra os Clérigos e Religiosos que forem ne-

gociantes ou rendeiros. Prohibição que sendo commum a todos os eclesiásticos
adstringe muito mais apertadamente aos Religiosos, que são Misssionarios e

que ccmotaes Missionários devem ter por único patrimonio a pobreza apostolica

ç por único objecto o fervoroso zêlo de allumiarem com a luz do Evangelho
aquelles que descanção na sombra da morte, habitando nas trevas da igno-
rancia do verdadeiro Deos e esperando da infinita providencia, que mediante a
caridade dos Fieis, lhes não faltem os necessários meyos para se alimentarem e
vestirem.

Com todos estes justíssimos e urgentíssimos motivos se não pôde pois dis-

pensar o Apostolico zêlo do SS. Padre Urbano VIII de cohibir os Religio"sos das
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Missoens Ultramarinas, que já no tempo do seo feliz Pontificado havião dado
nesta escrupulosissima matéria o escandalo que o mesmo SS. Padre procurou
efficazméhte obviar pela Bulla expedida a XXII de fevereiro de 1733, que pricipia
*Ex debito Pastovalis Officiiyi 

E porque muito dos sobreditos Religiosos e outras pessoas ecclesiasticas,
esquecidas das suas obrigaçoens e da obediencia que devião ás Constituiçoens
Apostolicas, continuarão ainda a fazer negociaçoens e tratos mercantis, debaixo
de varias cores, pretextos e subterfúgios, com deplorável damno das suas almas,

pernicioso exemplo e geral escandalo dos fieis, occorreo a estas lamentaveis
transgressoens o Summo Pontífice, Clemente IX pela outra Bulla expedida a XVII
de junho de 1669, que principia «Solicitudo Pastoralis Officii»

E porquanto tomos com certeza.informados, não sem gravíssima dôr do nosso
coração, dé que nos Collegios, Noviciados, Cazas Resicfencias e outros lugares
das Províncias e Vice-Provincias da Religião da Companhia de Jesu nestes

Reinos e seus Domínios, a Nós commettidas, para as reformarmos e reduzirmos
á devida observancia das suas obrigaçoens, em tudo que couber nas nossas de-
beis forças; se dchão ainda alguns Religiosos tão esquecidos das sobreditas" dis-

posiçoens divinas e constituçoens apostolicas, e tão obstinadamente endure-
cidos na transgressão dellas, que sem temor de Deos, e sem pejo do mun<j°> em

grave prejuízo das suas almas e com geral escandalo dos fieis: Huns, imitando
os Numularios e Negociantes que Ghristo Senhor Nosso lançou fóra do Templo
reprehendidos e flagellados, estão dentro nas próprias cazas das suas habitaçoens
religiosas e como taes dedicadas a Deos, não só aceitando e expedindo letras de di-
nheiro a cambio, como se pratica nos bancos, e cazas de commercio, mas também
vendendo mercadorias, transportadas da Asia, da America e África, para neeciarem
nellas, como se os ditos Collegios, Gazas, Noviciados, Residencias e mais lugares
fossem armazéns de negocios e as habitaçoens delles lojas de mercadorias.

Outros, imitando também os negociantes ecclesiasticos, de quem os Sa-

grados Cânones e os Santos Padres, mandão fugir como da peste, quando passão
de pobres e fazerem-se ricos e de humildes, arrogantes com os cabedaes que pelo
commercio accumulão, se tem visto estabelecidos em armazéns, situados nos

lugares marítimos das Cidades destes Reinos e seus Domínios, onde a maior

vizinhança dos portos faz mais freqüente o commercio; vendendo nos mesmos

armazéns generos e fazendas ao Povo, como quaesquer dos mercadores públicos,
habitantes nos referidos lugares: e outros emfim obrando (sem exemplo) nos

Domínios Ultramarinos destes Reinos chegam á mais deplorável corrupção de

mandarern buscar drogas aos sertoens, para depois as fazerem vender; de man-

darem salgar carnes e peixes, para o mesmo fim; de mandarem também salgar

e accumulár couros para negociarem e até a terem dentro nas próprias cazas

das suas residencias tendas de generos molhados ou de fazendas comestíveis,

açougues e outras òfficinas sordidissimas, ainda a respeito dos mesmos seculares

da classe dos plebeos etc.

3631

Carta regia dirigida ao Vice-Rei Conde dos Arcos, na qual se lhe recom-

menda que prestasse ao Arcebispo da Bahia como Subdelegado do

Cardeal Saldanha, todo o favor e auxilio civil e [militar que por elle

fossem solicitados e que a Relação nenhum conhecimento tomasse

de qualquer recurso que houvesse das suas deliberações, porque

todos elles deveriam subir á apreciação Real.

Belem, 8 de maio de 1758.

Minuta. (Annexo ao n. 3629.)

Tem a nota de terem sido enviadas cartas idênticas aos, Gover-

nadores de Rio de Janeiro, Pernambuco, Goya\ e Matto Grosso.

3632

Alvará com força de lei, ordenando que a liberdade, que havia sido con-

cedida aos índios do Maranhão para as suas pessoas, bens e com-

mêrcio pelos alvarás de 6 e 7 de junho de 1755, se extendesse na

mesma fôrma aos índios, que habitavam em todo o continente do

Brasil, sem restricção, interpretação ou modificação alguma, na

fôrma que no mesmo alvará se declara.

Belem, 8 de maio de 17^8. Imp. (Annexo ao n. 3Õ2g.) 3633

A. B. 3i 38
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Carta regia dirigida ao Vice-Rei Conde dos Arcos, em que se lhe ordena

a execução do antecedente alvará e o estabelecimento do governo
civil dos índios e que fizesse erigir em villas e logares, com as deno-

minações das terras do Reino, as aldeias que eram habitadas pelos
referidos índios.

Belem, 8 de maio de 1758.

Minuta. (Annexò ao n. 3Ô2g.

«Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, Vice-Rei e Capitão General de
Mar e Terra do Estado do Brasil, Amigo. Eu Elrey vos envio muito saudar,
como aquelle que amo.

Pelo Alvará com força de ley, expedido na data desta Fui servido auxiliar
e ampliar o beneficio do Breve do Santo Padre Benedicto XIV, ora Prezidente
na Universal Igreja de Deos e das minhas leis dadas em 6 e 7 do mez de junho

- do anno d£ 17dd, para que a liberdade, que antes havia concedido somente aos
índios do Maranhão fosse restituida a iodos os que habitão o Continente do
Brasil, como lhes era devida pelos Direitos Natural e Divino, de que por tantos
annos se haviáo feito as mais perniciozas transgressoens: E porque na boa
e prompta execução das sobreditas Constituição Apostolica e leis regias, se inte-
ressa muito o serviço de Deos e meu: Sou servido ordenar-vos, que logo que rece-
beres esta, façaes dar as sobreditas leis á sua devida e plenaria execução, resti-
tuindo os índios de todas as Aldeias desse Estado á inteira liberdade das suas

pessoas, bens e comm"ercio, na forma, que nellas tenho determinado : dando-
lhes todo o favor e protecção de que necessitarem, até serem todos constituídos
na mansa e pacifica posse das referidas liberdades .' fazendo-lhes repartir as
terras competentes por novas cartas de sesmaria, para a sua lavoura e com-
mercio, nòs districtos das Villas e Lugares, que novo erigirdes nas Aldeias, que
hoje tem e no futuro tiverem os referidos índios, as quaes denomirareis com os
nomes dos lugares e villas destes Reinos, que vos bem 

parecer, 
sem attenção

aos nomes barbaros que tem actualmente; dando a toaas as ditas Aldeias a
fôrma do governo civil, que devem ter segundo a capacidade de cada huma
dellas, na mesma conformidade que se acha practicadono Estado do Maranhão,
com grande aproveitamento do meu Real serviço e do bem coinmum dos meus
vassallos : nomeando logo e pondo em exercício naquelias novas povoaçoes as
serventias dos officios das Camaras, da Justiça e da Fazenda, elegendo para
ellas as pessoas que vos parecerem mais idôneas, dando-me conta de tudo que
obrardes. Não permittinao por modo algum que os Religiosos, que até agora se
arrogaráo o governo secular das ditas Aldeias, tenhão nelle a menor ingerencia
contra as pisphibiçoens de Direito Canoinico, das Constituíçoens Apostolicas e
dos seus mesmos Institutos de que sou Proctector nos meus Reinos e Domínios
e cuja observancia deve a minha Real Piedade promover mais.vigorozamente
em hum tempo, no qual o Summo Pontífice tem mandado reformar nos meus
Reinos e Domínios, os abuzos, que dos mesmos Institutos regulares se tinhão
feito, para, mediante a dita reforma, cessar o escandalo, que dos mesmos
abuzos rezultaráo.nesses Domínios mais remotos, vendo-se nelles reduzidos os
sobreditos Religiosos aos limites do seu santo ministério, para nelle darem
exemplos dignos de edificarem, como são obrigados...»

3634

Carta regia dirigida ao Arcebispo da Bahia, em que lhe ordena que trans-

formasse as Missões em Parochias e para ella nomeasse parochos
do Habito de S. Pedro.

Belem, 8 de maio de 1758.

Minuta. (Annexa ao n. 362g.

Reverendo em Christo Padre, Arcebispo da Bahia. Amigo. Eu Elrei vos
envio muito sandar, como aquelle, de cujo virtuoso accrescentamento muito me

prazeria.
As dispensas que os Summos Pontinces concederão a instancia dos Senho-

res.Reis meus Predecessores e dos Reis Catholicos de Hespanha, para que não
obstante a prohibição, que tem por Direito Canonico os Religiosos Jesuítas,
emquanto regulares, para obterem benefícios curados" podessem administrar aos
índios da America os sacramentos da Igreja; foram condicionadas com a expressa
clausula de que aquella infracção do Direito Canonico e das Constituiçõens Apos-
tolicas, que permittia 

aos ditos Religiosos sahirem dos seus Claustros, para vive-
rem apartados dos santos exercícios que nelles se frequentãoje expostos aos
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perigos, que correm os subditos regulares fóra da obdiencia dos seus competen-
tes prelados; seria interina para durar somente emquanto não houvesse a neces-

saria copia de Clérigos seculares. Pelo conhecimento dos referidos inconvenientes
e do grave escrupulo, que necessariamente se devia seguir de reter os mesmo
Religiosos separados da sugeição aos seus Superiores Regulares, desde que huma

vez cessasse o motivo da necessidade de não terem aquellas ovelhas do Senhor Pa-

rochos do Hábitos de S. Pedro, que as apacentassem, acceitaram os sobreditos Se-
nhores Reys as referidas dispensas com a mesma condição, com que forão pelos
Santos Padres con.cedidas, para interinamente occorrerem as urgências, que se
lhes apresentaram.

E porque tenho certa a informação de que esse Arce.bispado da Bahia se acha

hoje assistido de muitos e louváveis Sacerdotes, com letras e Costumes proprios
para curarem as almas e em numero superior aos da Paroquias, que no mesmo
Arcebispado se fazem necessarias : Como Governado r e perpetuo Administrador,

que sou do Mestrado e Cavallaria das ordens militares a que pertence o provimento
de todos os benefícios desse Estado: Hey por bem que em cada huma das Aldeyas
de Índios, que novamente mando erigir em Villas e lugares e nas mais em que
de novo se torem aldeando os referidos índios, em lugar de cada huma das Paro-

chias, com que até agora administravão os Religiosos da Companhia de Jesus com

a denominação de tâissôensy constituaes huma Paroquia com o titulo de Vigara-

ria, que fareis servir interinamente, até me dares conta, como se practica nas-

Igrejas novamente eretas: assignando aos Parochos delles as congruas, que se

achão estabelecidas pelas minhas ordens, com aquella igualdade ou diminu-

içáo, que fazem competentes as differenças dos maiores ou menores lugares; dos

mais pingues ou mais limitados beneces, presentes e futuros, e das utilidades

que houver, ou não houver, nas Casas de residencias e passaes que a cada huma

das referidas Paroquias se devem assignar. No cazo em que os Religiosos, que
actualmente administrão as ditas Paroquias, intentem despojal-as, como prati-
carão em algumas do Maranhão escandalosamente, não permittireis hum atten-

tado tão estranho e tanto mais destituído de todo o pretexto para se colorar;

que alem de não ser notorio, que nas mesmas Igrejas não ha cousa, que não

consista em huma pequena parte do trabalho dos Índios parochianos e dos fru-

ctos por elle cultivados, se acha expressamente declarado pelos mesmos religiosos,

no meu Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, que nas Igrejas das Missõens

he tudo pertencente aos índios e que no seu nome e a titulo de tu tella he que
se achavão na mera administração delles Religiosos da Companhia de Jesus.

Assim he de esperar que o reconheção perante vôs para cumprirem as vossas

ordens ao dito respeito. Succedendo porem pelo contrario, fareis executar o que
houveres determinado com o auxilio com que para este effeito vos mando efi-

cazmente assistir pelo Governo desse Estado, dando-me conta do que se oppo-

zer na vossp presença, sem suspensão dos procedimentos que tiverdes e não

obstante quaesquer disposiçõens ou ordens em contraiio...»

Carta regia rçcommendando ao Vice Rei Conde dos ArcoS, que prestasse
todo o seu auxilio ao Arcebispo da Bahia na collocação dos clérigos

nas missões.

Belem, 8 de maio de iy58.

Minuta. (Annexa ao n. 3629.) Tem a nota de terem sido en-

viadas cartas idênticas aos Governadores do Rio de Janeiro, Per-

nambuco, Goya\ e Matto Grosso. 3636

Provisão regia ordenando ao Desembargador Manuel Estevão de Vas-

concellos Barberino que fizesse reduzir os termos da Ordenação.

Liv. 2o, tit. 18, as grandes usurpações de terrenos, que os Religiosos

da Companhia de Jesus tinham feito na Capitania da Bahia.

Belem, 8 de maio de 1 y58.
Minuta. (Annexa ao n. 3Ô2g.)

«Eu Elrey taço saber a vós Manuel Estevão de Almeida Vasconcellos Bar-

beriuo, Desembargador da Caza da Supplicaçam, que sendo tão antiga, como

estes meus Reinos a prohibição de adquirirem bens de raiz as communidades

ecclesiasticas, que foi figorozamente excitada na Ordenação do liv. 2°, tit. 18 e

depois delia não só no Alvará de 3o de Julho de 1611, pelo qual se ordenou, que
os corregedores das comarcas ou os Provedores nos lugares, onde elles não entrão,
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fizessem nesta matéria hum rigoroso exame, obrigando os mesmos EccleSias-
ticos a mostrarem as licenças regias com que possuião os bens de raiz, de que
estivessem de posse e que aquelles que achassem possuídos sem ellas, os to-
massem para 

a Corôa, com a pena de que não fazendo os referidos Ministros
as ditas diligencias, se lhes desse em culpa; mas também na Provissáo de 13
de agosto de 1612 e no outro Alvará de 23 de novembro do mesmo anno: E aper-
tando as razoens de necessidade publica, que fundarão as referidas leis, muito
mais indispensavelmente no Continente do Brazil, para remover os que a elle

passáo, como Missionários de se entregarem á cubiça de adquirirem e accumu-
larem bens temporaes, com prejuízo e escandalo publico, abandonando para
isso o apostolico fervor, com que devião empregar todo o seu disvello na con-"
versão e salvação das almas. Km resolução de 5 de dezembro de 1684, tomada
sobre consultas da Meza do Desembargodo Paço e do Conselho Ultramarino foi
determinado pelo Senhor Rey D. Pedro 2°, meu Senhor e avô, que em todos os
Domínios Ultramarinos se executâssem irrefragavelmente as sobreditàs leys e
ordens, com as mais, que até então se tinhão promulgado e expedido sobre esta
matéria. E porque não só não tiverão ainda execução as sobreditàs leys e ordens,
mas todas as mais que depois daquelle tempo se requererão, forão sempre frus-
tradas com a pemicioza consequencia de se haverem os Religiosos da Companhia
de Jesus, enternado pelos sertoens do mesmo Continente, arrogando-se nelle o
clandestino domínio, não só das terras, onde entrarão, mas athé (o que mais he)
dos mesmos índios, habitantes dellas, como se os homens livres podessem estar
no commercio para serem possuídos, como escravos, contra as aisposiçoens de
Direito natural e divino; como se os sobreditos índios podessem ser expoliados
do domínio, que nas mesmas terras lhes tocavão, como naturaes e primários
habitantes e occupantes dellas; e como se ainda as outras terras, que se achassem
legitimamente possuídas por vassallos meus civilizados, podessem passar aos
mesmos Religiosos sem licença minha especial com a expressa declaração e ta-
xadas certas sommas ou importâncias dos bens nas sobreditàs licenças facul-
tados. Accrescendo a tudo os outros ainda mais escandalozos absurdos, com que
os sobreditos Religiosos se tem pervertido e secularizado, pela animozidade, que
nelles influirão aquellas clandestinas e reprovadas usurpaçoens, para nellas se
levantarem contra os meus Governadores e Ministros, com tantas, tão repetidas
e tão inveteradas usurpaçoens do socego publico dos meus vassallos, que já não

podem dispensar a minha regia authoridade da efficaz proteção, com que devo
mantellos.em justiça, em paz e em socego.

Em consideração de tudo o referido: sou servido ordenar-vos, que pas-
sando a cidade da Bahia e estabelecendo-vos nella, façaes logo intimar a todos
os Prelados de cada hum dos Collegios, Cazas, Rezidencias e quaesquer outros
lugares, onde tiverem habitação os aitos Religiosos da Companhia, que no termo
dos primeiros 20 dias depois da intimação que lhes fizeres por carta feita pelo
Escrivão do vosso cargo e por vós assignada, hajáo de exibir perante vós as re-
laçoens dos bens de raiz, que cada hum dos ditos Collegios, Cazas Rezidencias e
Lugares, tiver na sua posse, ainda que seja debaixo do pretexto da,administração de
Capellas, sem para isso haverem precedido licenças regias, concernentes a cada
hum dos referidos bens, com a taxação da sua importancia e isto com a comi-
nação de que não exhibindo as ditas licenças no referido termo, procedereis,
como logo deveis effectivamente proceder, á irremissivel seqüestro náquelles bens
de raiz, em que o não achares feito, por virtude de minhas antecedentes ordens.
O que se entende a respeito dos ditos bens possuídos sem faculdades regias, ex -

pedidas na fôrma da ordenação do Reino, com a expressão dos valores por ella
•facultados. ¦

Porem ainda a respeito destes bens, possuídos com faculdade regia, deveis
examinar com toda a exactidão se se achão nos limites, que forão permittidos
para os conservares no domínio dos referidos religiosos, ou se forão ampliados
com acquisiçõens não facultadas, para tomares para a minha coróa aquelles, em

que se verificar o excesso reprovado pelas sobreditàs leys e ordens. Sendo ps
ditos bens situados nos sertoens e Aldeias de índios, que novamente se devem
erigir em Villas e lugares, com vigararias providas na forma' das minhas
ordens em clérigo seculares, depois de estabeleceres a casa da residencia uo Vi-

gario com os seus competentes passaes, de acordo com o Arcebispo daqurl'a
Dioceze, repartireis as terras, que restarem, pelos índios habitantes das rere-
ridas Villas e lugares e tãobem de acordo com o Conde Vice-Rei e com o ines-
mo Arcebispo, vencendo-se pela pluralidade dos votos qualquer duvida que
haja sobre as porçoens desta repartição, para que se não suspenda o effeito des-
ta até se me dar conta para Eu resolver o que julgar mais conveniente, segundo
a exigência dos cazos. Os prédios urbanos e mais bens, situados, situados nos
suburbios e lugares adjacentes a capitaes é mais terras notáveis, depois dos
seqüestrou, que nelles houveres feito, serão administrados até segunda ordem
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minha pelos seqüestrados, que em Junta com os mesmos Arcebispo e Conde
Vice-Rei, se julgarem mais idoneos; dando-me conta do valor das propriedades
e da importancia dos rendimentos annuaes que produzir cada huma dellas, para
Eu ordenar o que me parecer opportuno. O que tudo executareis nesta confor-
midade com o zelo e actividade, que de vós confio e requer de sua natureza huma
diligencia, em que tanto se interesa o serviço de Deos e meu, como o bem com-
mum e socego publico dos meus vassallos, que habitão no referido Estado, sem
admittires recurso algum, que não sejão devolutivo e immediatamente rezervado

para minha Real Pessoa, com inhibição de todos e quaesquer Ministros e de
todos e quaesquer Tribunaes. Para Escrivão desta commissáo Hey por bem
nomeai o Bacharei Joaquim Josi de Andrade, actual Uuvidor da Jacobina, dando
lhe o lugar por acabado e na sua falta ou impedimento o Bacharel João Fer-
reira Bittencourt, também actual Juiz de fora da Cidade da Bahia, os quais Hey

por bem que tenhão fé e credito em Juizo e fora delle, em tudo que de ordem
vossa escreverem, debaixo do mesmo juramento, que tomaram para os iugares,

que estão prezentemente servido...»

3637

Decreto de nomeação do Desembargador da Relação e Casa do Porto,

Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barberino, para o logar

de Desembargador da Casa da supplicação, em recompensa dos seus

serviços.

Belem, 3o de abril de 1758.

Minuta, (Antiexo ao n. 3Ô2g). 3638

Decreto da nomeação do mesmo Desembargador Manuel Estevão Barbe-

rino para o logar de Conselheiro do Conselho Ultramarino.

Belem, 18 de maio de 1758.

Minuta. (Annexa ao n. 362g). *

«. .Hey por bem e por graça especial que não poderá serallegada por exemplo
fazer-lhe mercê de hum logar ordinário de Conselheiro do Conselho de Ultra-
mar, do qual o Hey desde logo por metido de posse por este decreto somente e
não obstante que não tenha tirado carta, nem se lhe haja de passar, emquanto Eu
assim o não determinar, lhe ficará também servindo de Carta este decreto para
por virtude delle gosar desde a sua data de todos os ordenados, emolumentos, hon-
ras, franquezas a antigüidade, de que gomaria se realmente estivesse' exercitando
no sobredito Tribunal, emquanto se demorar no Brasil ou Eu não ordenar que
este se pubique, ficando por ora em segredo, até Eu resolver que élle baixe...»

3639

Decreto de nomeação do Desembargador da Casa da Supplicação José

Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello para o logar de Conselheiro

do Conselho Ultramarino.

Belem, 18 de maio de 1758.

Minuta. [Annexo ao n. 3Ô2g.) 3640

Decreto em que se manda pôr verba nos ordenados que os Desembarga-

dores Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barberino e José

Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello deviam vencer na Casa da

Supplicação.

Belem, 18 de maio de 1758.

Miuuta. (Annexo ao n. 3Ô2g.) 3641

Provisões regias (2) mandando pagar aos referidos Desembargadores Bar-

berino e Coelho de Mello, 2 contos de reis de ordenado, a cada um,

durante o tempo da sua residencia no Brasil.

Belem, 18 de maio de 1858.

Minuta. (Annexas ao n. 362g.) 3642—3643
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Carta regia dirigida ao Vice-Rei Conde dos Arcos, em que se lhe participa
as nomeações dos Desembargadores Manuel Estevão Barberino e

José de Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello,, para os logares de

Conselheiros do Conselho Ultramarino, com a jurisdicção de se

constituírem em Tribunal na Cidade da Bahia, juntamente com o

Desembargador Antônio de Azevedo Coutinho,

Belem, 19 de maio de 1758.

Minuta. (Annexa ao n. 3Ô2g.) ^644

Carta regia dirigida ao Arcebispo da Bahia, na qual se lhe participa que
os Desembargadores Manuel Estevão Barberrino e José Mascarenhas

Pacheco levavam jurisdicção para constituírem na Bahia Tribunal

de Ordens para os negocios relativos ao provimento das novas Pa-

rochias.

Belem, 19 de maio de 1758.

Minutas (Ànnexas ao n. 3Ô2g.) 3045

Discreto concedendo a mercê do Habito de Christo ao Desembargador

Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barberino.

Belem, 18 de maio de 1758.

Minüta. [Annexo ao n. 3Ô2g.) 3646

Decreto dispensando o Desembargador Manuel Estevão Barberino da

habilitação para receber a mercê do Habito de Christo, que lhe fôra

concedida pelo anterior decreto.
*

Belem, 18 de maio de 1758.

Minuta. (Annexo ao n. 3Ó2g.) ^647

Decreto em que se ordena que pela Meza da Consciência e Ordens fossem

passadas as necessarias dispensas para o Desembargador Manuel Es-

tevão Barberino podesse professar e tomar o Habito da Ordem de

Christo, no Mosteiro de N. Sa da Luz.

Belem, 18 de maio de 1758.

Minuta. (Annexo ao n. 362g.) 3648

Carta regia dirigida ao Bispo da Diocese do Rio de Janeiro, na qual se

lhe ordena que, como delegado do Cardeal Saldanha, fizesse des-

pejar os Religiosos Jesuítas das terras das Minas e especialmente das

de Marianna.

Belem, 8 de maio de 1758.

Minuta. {Annexo ao n. 362g.)

«Reverendo Bispo do Rio de Janeiro. Sendo informado de que na Diocese
de Marianna se acham moradores alguns Religiosos da Companhia de Jesus,
com obstinada transgressão das minhas reaes ordens, que defenderam aos Re-

gulares a assistência nas terras mineraes, Me pareceo significarvos, como por
esta significo, que usando do poder, que vos tem commettido o 111°"' Rev"°

Cardeal Saldanha, meu como Irmão muito amado, para a reforma dos sobre-
ditos Religiosos, os deveis mandar recolher sem demora, nem replica ás cazas
das suas respectivas filiaçoens, sem lhes permittires, que dellas voltem ás refe-
ridas terras ou a quaesquer outras dos sertoens, onde tem cauzado tão repetidos
e notorios escandalos.»

3649
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Carta regia dirigida ao Governador e Capitão General do Rio de Janeiro

ou a quem suas Vezes fizesse, sobre o mesmo assumpto e nos

mesmos termos da carta antecedente.

Belem, 8 de maio de iy58.

Minuta. (Annexa ao n. 3Õ2g). 365o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando que, embora os Jesuítas tivessem pensado em

fundar uma nova província no Rio de Janeiro, essa idéa fôra posta
de parte.

Bahia, 17 de setembro de 1758.

<<• .. .He verdade que os Padres da Companhia, em occaziáo que mandarão
o seu Procurador geral a Roma, atendendo ao grande trabalho, que tinhão no
Brazil os seus Provinciaes nas vizitas, assim dos Collegios, como de todas as
Rezidencias e das Aldêas, de que estavão encarregados, pedirão ao seu geral
quizesse dividir esta Província em duas, porque repartido o trabalho poderião
ambos os Provinciaes dar completamente satisfação a todas as obrigações dos
seus estatutos.

Consta que a esta supplica deferio o geral que para se saber com certeza se
havia ou não o numero competente de Religiosos para se poderem constituir
duas Províncias distinctas, devião ser ouvido todos os Collegios do Brazil, li-
cando a cada uni delles a vontade livre para poder escolher a Província que
melhor lhe parecesse e que depois de todos serem ouvidos, e alcançada a licença
de S. M. para esta divisão, remettendo-se-lhe de tudo informações individuaes,
tomaria a resolução que lhe parecesse mais ajustada.

Com effeito torão ouvidos os religiozos e escolherão huma Província e outros
outra e alguns houve, que prescindirão de fazer eleição, resignando-ss inteira-
mente nas disposições aa obediencia para irem para qualquer das partes que
ella os destinasse; mas como este facto senão podia concluir, sem que mçdiasse
algum tempo, entrou entre os mesmos Religiosos a suscitar-se a questão, se a di-
vizão das Províncias antecedentemente pretendida era ou não conveniente e como
houvessem pareceres encontrados, seguirão-se a elles cartas ao geral, que o po-
zerão em duvida para o final deferimento.

Acbando-se este negocio ainda indecizo, quando nesse Reino entrarão a
fazer-se desagradaveis os errados procedimentos dos Religiosos da Companhia
suspendeo o geral a rezolução que elles esperavão para esta divizão porque
não consta que athé agora a tenha dado, nem tãopouco nomeasse distincto
Provincial para o Rio ds Janeiro, e tanto se verifica isso por certo, que
estamos vendo que a Religião da Companhia não reconhece athé hoje nesta
America mais do que hutn só Provincial, que pessoalmente daqui tem ido e
tão bem tem mandado os seus vizitadores a lazer as vizitas nns Collegios, assim
do Rio de Janeiro, com.em todas as mais partes donde os tem neste Estado
bem verdade he que não falta quem afifirme que naquella cidade tinhão já os
Padres da Companhia 

"dispsto 
cazas que havião servir para noviciado da nova

Província que esperavão. ...»

3651

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Padre Provincial da Com-

panhia de Jesus no Brazil, em que lhe communica ficarem de alli

em diante interrompidas com elle e com todos os Religiosos da

Companhia, as suas relações particulares e officiaes, e que jamais
reconheceria o novo Provincial que sem prévia licença régia se no-

measse para a Província que se procurára clandestinamente esta-

belecer no Rio de Janeiro.

Bahia, 10 de setembro de 1768.

Copia. (Annexo ao 11. 3651.) 3652

Carta do Padre Provincial João Honorato para o Vice-Rei Conde dos

Arcos em resposta ao officio antecedente.

Collegio (da Bahia), 14 de setembro de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 2<65i).
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...... Faz-se-me porém preciso dizer a V. Ex. no ponto da divizão da
Província, que em ultimo lugar continha a carta de V. Ex., que nunca foi in-
tento da Companhia executala, sem especial ordem de S. M. que Deos guarde.
E ainda que para isso se tinhão lançado os preliminares, que necessariamente
deviáo preceder a licença de S. M., para que esta depois de havida se não frus-
trasse, comtudo essas mesmas preliminares se mandarão parar pelas dificuldades

que se previrã» do bom êxito. Isto he o que em summa se me offerece a dizer a
V. Ex. sobre a matéria da divisão da Província 3653

Oficio do Vice Rei Conde dos Arcos para o ministro da Marinha e Ul-

tramar, participando a partida para o Reino da Nau S. José, sob o

commando do Capitáo Tenente da Armada Real, José Procopio dos

Reis Moreira,

Bahia, 17 de setembro de 1758. 3654

Mappa da carga da Náu S. José, procedente de Gôa e em viagem para
o Reino e sob o commando de José Procopio dos Reis Moreira.

(Annexos ao n. 3654).

Generos da índia, pimenta, canella, louça, pipas de vinhos, etc.;

generos do Brasil, assucar, sola, mel, farinha e madeiras. 3655

Offcio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á alteração nas épochas fixadas para as par-
tidas das frotas, motivada pelos resultados produzidos pelo terre-

moto.

Bahia, 17 de setembro de 1758. /a e 2a vias. 3656—3657

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, referindo as providencias que tinha tomado, para que a par-
tida das frotas não soffresse demora.

Bahia, 17 de setembro de 1758.

Tem annexo um documento. 3658—365ç

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere a umas buscas que se fizerão na Nau da índia

S. José.

Bahia, 17 de setembro de 1758.

Tem annexos 2 documentos. 1a e 2" vias. 366o—3665

Officio do Provedor Mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

em que communica diversas informações relativas á Náu da índia

S. José.

Bahia, 17 de setembro de 1758. 3666—366y

Requerimento do Padre Alexandre Soares Rodrigues Silva, Sacerdote do

habito de S. Pedro, pedindo para ser nomeado Visitador no certão

de baixo.

S. d. (i758.) 3668

Officio.do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real, em que lhe participa a chegada á Bahia da Náu N-. Sa. das Neves

e SanfAntia, sob o commando do Capitão Bento Ribeiro Maciel,

informando que durante a tormentosa viagem que fizera tinham

morrido muitos tripolantes e passageiros.
Bahia, 18 de'setembro de 1758. • 3669
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Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida e Vasconcellos Bar-

berino, para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, participando ter

chegado á Bahia no dia 27 de agosto e as conferências que tinha

tido com o Arcebispo e o Vice-Rei ácerca dos Jesuítas, acerca da

nomeação dos Vigários, da expulsão dos Padres estrangeiros, etc.,

referindo-se por ultimo á nomeação do Desembargador Joaquim

José de Andrade, para seu secretario.

Bahia, 18 de setembro de 1758. Ia e 2a vias.

No dia i3 do mesmo mez de setembro se deu principio ao Tribunal
do Conselho do Ultramar, fazendo-se a sua primeira sessão de tarde na Caza da
da Relação e nella fo^ proposto pelo Vice-Rei Presidente, que se devia assentar
na fôrma, porque havia de praticar-se os estabelecimentos das Aldêas e por votos
se assentou que devião mandar pessoas intelligentes ás mesmas Aldêas para
darem assim a respeito do numero dos visinhos de cada huma, como da largueza
dos seus baldios e fazendas contíguas, intelligencia e diferenças de huns e outros
dos seus habitantes, as necessarias e verídicas informaçoens como também para
convidar dous de cada Aldêa para virem a esta cidade, aonde ouvidos e com as
referida infoimaçoens se poderem cabalmente fazer os estabelecimentos. Na
mesma sessão foy proposto pelo Vice-Rei Presidente se votasse a forma porque
se havia de praticar o § final da carta de 19 de mayo, a respeito da remessa dos
P. P. da Companhia estrangeiros etc.

3670—3671

Carta particular do Conselheiro Manuel Estevão e A. e V. Barberino para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real. em que lhe participa a sua chegada

á Bahia e a maneira amavel como fôra recebido pelo Arcebispo e Vice-

Rei referindo-se por ultimo ás mercês que lhe haviam sido conferi-

das.

Bahia, 18 de setembro de 1758. 3672

Carta particular do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé

Joaquim da C. Côrte Real em que lhe participa a sua chegada á

Bahia, congratulando-se pela forma como fôra recebido, e dando

algumas informações dos trabalhos a que tinha já procedido no

exercício das suas commissões.

Bahia, 18 de setembro de 1758. 3673

Carta do Arcebispo da Bahia, dirigida a Elrei D. José, informando-o dos

actos que praticara, como Sub-Delegado do Cardeal Saldanha, na

reforma dos Jesuítas. |

Bahia, 19 de setembro de 1758. . 3674

Officio do Arcebispo da Bahia para o Ministro do Ultramar, sobre o

mesmo assumpto da carta anterior.

Bahia, 19 de setembio de 1758. 3675

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho,

em que lhe participa a chegada á Bahia dos Conselheiros do Con-

selhodo Ultramar Manuel Estevão de Almeida e Vasconcellos Bar-

berino, Antonio de Azevedo Coutinho e José Mascarenhas Pacheco

Coelho de Mello e o informa minuciosamente ácerca das primeiras
resoluções sobre a reforma dos Jesuítas e a nomeação de parochos
do habito de S. Pedro para as Aldêas do Sertão.

Bahia, 19 de setembro de 1758.

a. b. 3j 39
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Tem annexo o mappa da carga transportada pela Nau da índia

S. José, duplicado do n. 3655. i* e 2a vias.

«...Chegou com effeito esta Náu (S. José,/ em 27 de agosto depois de 86 dias de
trabalhosa viagem não tanto pela coiitrariedade dos tempos, como pelo grande
numero de malignasque acommeteo a gente da guarnição: foráo porem preser-
vados dellas os i Conselheiros Ultramarinos... mas o justo receyo de as experi-
mentarem e os inevitáveis incommodos de huma viagem tão dilatada, pedião que
chegando a terra tivessem alguns dias de descanço para que restabelecidos podes-
sem entrar no trabalho dascommissóes, de que vem encarregados.

Tiverão estas principio no dia 5 de setembro, em que os avizei para que
todos nos achassemos em caza do Referendo Arcebispo desta metropole, adon-
de fui para o certificar que estava prompto a lhe assistir com todo o ilimitado
auxilio, assim civil como militar, pára todas as matérias pertencentes á sub-
delegação, que lhe havia feito o Eminentíssimo Cardeal Saldanha para reformar
na sua Dioceze os Religiosos da Companhia de Jesus, e nesta mesma occasiáo
com a prezença dos ditos 3 Conselheiros se ajustou o tempo e o modo de se
executar o referido.

No dia 6 do mesmo mez me escreveo o Reverendo Arcebispo, pedindo-me
auxilio de braço secular para dar principio a sua subdelegação: nomeey-lhe
logo o Dezembargador Fernando José da Cunha que se acha servindo o pri-
meiro lugar de aggravos nesta Relação e a este mimistro dei todas as instrucções
necessarias para o bom effeito da diligencia, de que o encarregava.

No dia 7 foi o predito Ministro receber do Reverendo Arcebispo as ordens do

que havia executare passando com ellas ao Collegio da Çompanhia de Jezus desta
Cidade procurando pelo Provincial, como este se não achásse em caza, fes chamar
ao Reytor do mesmo Collegio e ordenando-lhe que para uma diligencia do ser-
viço de S. M. fizesse juntar toda a sua communidade em hum daquelles lugares
donde fazião qualquer das suas funções religiosas: promptamente o executou
assim o mesmo Reytor, ajuntando-se logo em huma capela das interiores do Colle-

gio todos os Religiosos e na prezença delles entregou o Dezembargador Fernando
José da Cunha ao Reytor para que lesse em voz clara e intelligivel a carta que o
Reverendo Arcebispo me havia escrito, pedindo-me ajuda de braço secular e

a resposta que lhe mandei : recebendo outra vez assy o Ministro estas duas car-
tas, entregou ao Reytor para que lesse a Bulla porque o S. S. Padre Benedito 14a.
nomeou ao Eminentíssimo Cardeal Saldanha Vizitador Apostolico e Refor-
mador da Campanhia de Jezus: semelhantemente foi logo lida pelo Reytor a
subdelegação que o Eminentíssimo Cardeal Saldanha fás na pessoa do Reve-
rendo Arcebispo, a acceitacão que este tinha feito delia e a nomeação que fez no
Vigário Geral Gonçalo de Sousa Falcão para Secretario e adjunto da mesma,
reforma, e de se haver assim executado tudo passou o Reytor na prezença da
Communidade huma certidão, á qual se seguio depois outra passada pelo
mesmo Desembargador, que juntamente com todos os papeis entregou ao Reve-
rendo Arcebispo.

Passados poucos instantes que este Ministro tinha saido do Collegio de fazer
estas intimações sahio o Reytor com todos os religiosos em corpo de communidade
em direitura á Caza do Reverendo Arcebispo a render-lhe a obedienciá devida
como seu Reformador o isto mesmo foi também fazer, paediando pouco intervallo
de tempo o provincial e Reytor do Seminário desta Cidãde;. 

'

No dia 9 do mesmo mez mandou o Reverendo Arcebispo péte"Seu Adjunto e
Secretario da Reforma intimar ao Provincial e mais Religiosos da Companhia o
mandamento do Eminentíssimo Cardeal Saldanha, o que se executou com as
mesmas formalidades, que se tinhão praticado no acto antecedente, sem outra dife-
rença mais que como naquelle dia se achava o Provincial no Collegio, ser elle o que
leo o mandamento, o qual na presença do predito Secretario e Adjunto, mas
como no mesmo mandamento se declara que no termo peremptorio e precizo dos

primeiros 3 dias, que continua e repartidamente se seguirem na fôrma de direito
canonico devem vir á prezença do Reverendo Arcepispo Subdelegado fazer as
declarações que insinua o mesmo mandamento, determinou o Reverendo Arce-
bispo, que os 3 dias só teriáo lugar para os Collegios e mais Rezidencias, que os
Padres da Companhia tivessem nesta cidade, e seus suburbios, e que como em
tão breve prazo detempo era absolutamenie impraticavela respeito das residencias

que os mesmos Padres tem esparcidas assim no certão, como pelo Reconcavo
desta Cidade, declarou que para estas em attenção ás distancias, em que ficavão,
dava 3o dias para que no improrogavel termo delles fosse lido e registrado o

predito mandamento e os Prelados locaes mandarião certidões de assim o ha-
verem executado. Deste tal mandamento se espalharão nesta Cidade o mayor

numero de copias que foi possível.
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No dia iodo mesmo mezescrevi ao Provincial da Companhia, inhíbindo-o a
elle e a todos os seus Religiosos de virem a minha prezençae de terem na minha
caza a menor ingerencia certificando-os juntamente de que em nenhum tempo
reconheceria o novo Provincial clandestino e chamado ao Rio de Janeiro, sem

que primeiro me constasse ter sido reconhecido por S. M.
No dia i3 do mesmo mez fiz convocar o primeiro Conselho Ultramarino,

donde propuz què sendo determinado pela carta de 19 de mayo de 1758 que
pelo mesmo Conselho se devia dar estabelecimento político e civil ás Aldéas aos
índios do continente deste governo que occupavão os Padres da Companhia de
Jesus, em que pelas Bullas Apostólicas se mandão introduzir Clérigos do habito
de S. Pedro se deyia ajustar no meyo proporcionado porque havião de ter prin-
cipios estes estabélecimentos.

Por votos conformes se assentou, que deviáo preceder informações juri-
dicas e individuaes de cada huma das Aldéas e qualidade e extenção das Fa-
zendas que lhe ficão em circuito, se são possuídas por alguém ou devolutas; e
assim tãobem o numero de cazaes, de que se compunha cada uma dellas, e se
entre os índios ha alguns que fação diferença aos outros ou 

'em 
parte de autho-

ridade, ou de cabedal, e que para estas informações serem claras e completas
se devia recommendar aos informantes, que sem estrepito e pelo modo mais
suave persuadissem em cada huma das Aldéas a 2 Índios os mais intelligentes

para com elles se poder averigoar a melhor forma de governo que se lhe poderia
meter em pratica, para o que os mesmos informantes irião munidos de todas as
instrucções necessarias.

Propuz mais no mesmo Conselho em consequencia da carta de 19 de mayo
na parte respectiva a expulsão dos Padres da Companhia estrangeiros que se
achavão neste governo, que se declarassse a fôrma, o tempo e embarcações, em

que devião ser transportados para Lisboa epor votos conformes se assentou que
se não podia executar na presente Náo da Índia, por não haver nella commodi-
dade e por outros motivos, que se ponderarão, sendo hum delles o dever-se pri-
meiro dar parte ao Reverendo Arcebispo, passando-se-lhe huma provisão por
este mesmo Conselho, para que informe quaes são os Padres da Companha Es-
trangeiros, que prezentemente rezidem nos Collegios e Aldéas do seu Arcebispado,
e tomada esta resolução, disse no mesmo Conselho, que como estava esperando
a Náo N. S'. da Caridade, S. Francisco de Paula e Santo Antonio, que havia de
vir do Reyno de Angolla a este porto, nella poderião embarcar os Padres que se
achassem.

Propoz nesta mesma sessão o Conselheiro Manuel Estevão de Almeida
Vasconcellos BaH>erino, que para o exercício do Conselho se precisava de Secre-
tario, que se devia nomear, visto que S. M. pelas suas ordens não tinha dado

providencia a esse respeito: por votos conformes foi eleito o Dezembargador
Joaquim José de Andrade, a quem se passará portaria logo que chegar a esta
Cidade, porque por este modo senão relaxa o segredo à mais pessoas, visto

que o mesmo Desembargador está nomeado para escrever nas diligencias, de

que vem encarregado o Conselheiro Manuel Estevão d'Almeida Vasconcellos
Barberino.

No dia 14 do mesmo mez mandou o Reverendo Arcebispo pelo seu adjunto e
secretario da reforma intimar ao Provincial da Companhia que os seus Reli-

fiosos 
deviam sair das Aldéas no mesmo ponto, em que a ellas chegarem os

acerdotes do htftjito de S. Pedro, tomando-se este arbítrio por não haver outro

para que nas Aldéas não faltassem ecclesiasticos, que aos índios administrassem
os sacramentos.

No da 18 teve principio o Tribunal da Mesa da Consciência e ordens, das
matérias que nelle se tratarão não me pertence o render conta...»

3676—3679

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, communicando-lhe novas informações sobre os assum-

ptos a que se referem os officios antecedentes.

Bahia, 19 de setembro de iy58. ia e 2a vias. 368o—3681

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da

C. Côrte Real, em que se refere, á próxima chegada do novo chan-

celler da Bahia Tbomaz Robi de Barros Barreto.

Bahia, 19 de setembro de iy58. 3682
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Officio do Vice-Rei Conde dós Arcos, participando que a Náu 5. José,

armada em guerra, partia no dia seguinte para o Reino.

Bahia, 19 de setembro de 1758.

Tem annexo o mappa da carga que levava a náu. 3683—3684

Officio do Conselheiro José Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que participa a sua chegada

á Bahia, os incidentes da tormentosa viagem que tivera, e dá conta

de certos factos relativos á missão especial que o levára ao Brasil.

Bahia, 20 de setembro de 1758. 3685

Carta particular do Conselheiro José Mascarenhas Pacheco (para Sebastião

José de Carvalho), em que lhe dá certas informações sobre os Jesui-

tas, sobre 3 difficuldade de encontrar padres para as vigararias do

Sertão, etc.

Bahia, 20 de setembro de 1758.

Tem annexa uma copia do officio antecedente.

«... Dizem geralmente que os índios deste Continente são pobríssimos e
totalmente inertes, que não tem a cultura, nem a agilidade dos do Maranhão e
o Arcebispo protesta, que será dificultozissimo o achar clérigos, que queirão
hir para as Aldêas, porque alem de muito pobres, são em terríveis climas e
muitos distantes e solitarias:o tempo dará lugar a examinarmos a verdade
destes factos, que bem poderão ter a sua origem' 11a refinada política dos interes-
sados.

Tem-me occorrido, que as Aldêas se podião juntar alguns moradores das
suas visinhanças, porque nesta mistura com os índios se havião civilizar mais
estes, e farião menos pobres as vigararias, mas também considero que tem isto
bastantes inconvenientes á vista do gênio dos portuguezes, que vivem no sertão
e da frouxidão dos Tapuyas...»

3686—3687

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando acerca da arqueação dos navios que transportavam

os escravos do Reino de Angola e outros portos da Costa d'Africa

para o Estado do Brasil.

Bahia, 25 de novembro de 1758.

Tem annexos 17 documentos e entre elles a lei de 18 de maio

de 1684 que regulava a conducção dos escravos de Angola e outros

portos d'África para o Brasil.

«Em carta de 25 de janeiro deste prezente anno me aviza V. Ex" que S, M.

he servido remetta a essa Secretaria de Estado as medidas, porque athé agora se

arquearão os navios e mais embarcações, que servirão de transportar os escra-
vos que do Reyno de Angola e dos mais portos dos Dominios da Costa d'Africa

passão para este Estado, declarando com toda a individuação por huma parte
os palmos cúbicos que aqui se arbitrão pelos peritos a cada tonelada, assim do

porão, das pontes, ou cobertas dos referidos navios, e por outra parte o nu-

mero de escravos, que pode e deve sustentar com largueza em agoada e manti-

mentoS cada huma das referidas toneladas do porão e pela outra parte o nu-

mero de escravos, que pode transportar gem oppressão e sem perigo cada tone-

lada da coberta ou das pontes naquellas embarcações, que as tiverem, de sorte

que tenhão o espaço necessário para se moverem sem aperto e o ar preoizo

para respirarem com a liberdade e desafogo que são indispensavelmente neces-

sarios para a conservação da vida humana, e ultimamente se me ordena remetta

a.copia de todas as leys e ordens, que athé agora forão expedidas para este es-

tado sobre estas matérias.
Como aos officiaes da mestrança da Ribeira das Náos desta Cidade per-

tenceo sempre o fazerem as arqueações dos navios e mais embarcações, que
transportão escravos assim do Reyno de Angola, como de todos os Portos

d'Africa para este Estado, ordenei ao Provedor mórda Fazenda lhes determinasse

na conformidade da minha ordem a fls. fizesse individualmente as informações
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que nelle se insinuão. Executando-o assim, declararão, que a medida' porque
até agora arquearáo os navios he huma regua, que igualarão nas medidas aos
arcos de ferro, que do Conselho Ultramarino se mandarão para esta Provedoria
mór e conforme a estas e em cumprimento da ley de S. M. de 18 de mayo de
1684 arqueão cada huma tonelada, que são 7 palmos cúbicos em quadra pelo
terreno, sem ter respeito ao ar no convés, tombadilho e camara, que são partes
superiores em 5 escravos em cada tonelada e na coberta ou entre pontes, tendo

portinhola com viração arqueão 7 escravos em cada 2 toneladas e naquellas
cobertas ou partes, que não tem portinholas com viração, estas arqueão em 5
escravos cada 2 toneladas e conforme a esta medição fazem a conta ao numero
dos escravos, que pode transportar a embarcação arqueada.

Pelo que respeita aos porões, feitos nelles os exames necessários e conhe-
cer-se terem a capacidade preciza para poderem trazer a aguada, que se faz
necessaria para o numero dos escravos arqueados, de sorte que leve 28 pipas de
agua para cada 100 escravos, ficando porém livres os payoes da popa. e da prôa
para os mantimentos de farinha, carne e feijão para a sustentação dos mesmos
escravos.

Ultimamente declarão que as toneladas que se arqueão assim nas cobertas,
como em todas as mais partes do navio, ou outra qualquer embarcação, tem a
capacidade necessaria para a conservação da vida humana...»

3688—3705

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos dirigida a Elrei D. José, elogiando o

Ex-Chanceller da Relação, o Desembargador Manuel Antonio da

Cunha Sottomaior.

Bahia, 27 de novembro de 1758.

Tem annexo o auto de testemunhas inqueridas na devassa ácerca

da maneira como o referido ex-chanceller desempenhara o seu

logar. (/a e 2a vias.)

«Neste emprego satisfez tão cabalmente a sua obrigação, que com geral
aplauso de toda esta terra, louvão o seu procedimento e a sua prudente con-
dueta, a sua independencia e rectidão, com que administrava a justiça, a grande
afabilidade e promptidão, com que sempre deferio as partes, a sua honestidade
e recolhimento, circumstancias estas, que o fazem merecedor de toda a mayor
estimação, o que bem se mostra e confirma pelos depoimentos das testemunnas

que jurarão nesta informação judicial, que tirei em observancia do decreto de
to de fevereiro de 1725...»

3706—3709

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que lhe communica novas e interessantes informações da

exploração do salitre na Serra dos Montes Altos, que havia recebido

, do Desembargador Thomaz Robi de Barros Barreto.

Bahia, 3o de novembro de 1758.

«Parficipando-me este ministro em carta de 26 de novembro, de que re-
metto a copia a fl. os exames e averiguações, que havia feito naquelle Districto,
expõe que a 4 pontos se reduzem as contas, que Pedro Leolino Mari\ havia dado:
o primeiro que na Serra dos Montes Altos se achava salitre com grande abun-
dancia pela distancia de 6 legoas, e que toda a outra terra da mesma serra era
salitrada. O segundo, que sendo a mesma serra estéril d'aguas, se podião estas
derivar de hum ribeirão, que passa pela fralda delia para os differentes lugares,
em que se refinar o salitre. O terceiro 

que a mesma serra, onde o salitre he mais
copiozo e mais puro fica em distancia da Villa da Cachoeira l3g legoas e que pela
mayor facilidade, que hoje havia nas conducções, não excederia a de cada quintal
de salitre posto na dita Villa, o preço de 12:000 reis. O quarto que na referida
serra se achão lenhas com abundancia, assim para o refino do salitre, como

para todas as operações que paiecessem opportunas.
Para averigoar se erão ou não verdadeiros todos estes pontos, de que se

tinha dado conta a S. M. tomou o Dezembargador Thoma\ Robi de Barros Bar-
reto as acertadas determinações, que vou dizer a V. Ex. Primeiramente esta-
beleceo huma pequena fabrica de o fornalhas, em que fez ventar outras tantas
caldeiras, vários coadores e crystalizadores e mettendo as agoas, que julgou
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tiecessarias para o lavor delia deu principio aos exames pela distancia de 6 legoas,
e nelles vio logo tão copioza producção de salitre em algumas partes da dita
serra, que lhe paredão supérfluos todos os mais, além daquelles que se lhe ma-
nifestaváo á vista dos olhos. Entretanto porém a extrair terras daquelles copio-

* zos mineraes, propuzirão estas tal abundancia de salitre, que lhe duplicarão o
conceito, que tinha formado da sua producção, mas entrando a trabalhar e pur-
gar as terras, que estavão mais para o centro, logo nellas se lhe foi diminuindo
a sua fertilidade e duplicando os exames em diversas partes, veyo no individual
conhecimento de que as terras das cintas e betas, que estão expostas ao ar e ao
sol tem mais abundante producção de salitre de que as outras que estão no centro,
de sorte que todas as terras da incomparavel cinta da Serra aos Montes Altos e
das infinitas betas e vieiros, que a açompanhão, tem salitre, mas as que estão
expostas ao ar e ao sol, em algumas partes o produzem com grande abundancia,
sendo que em outras com muito menos, o que igualmente se experimenta nas
minas de ouro, supposto que nestas são mais úteis as formações do centro e
daqui provém o entrar elle na consideração, que o sol he a cauza movente e pro-
ductiva de todo o creado, motivo porque justamente devem produzir mais sa-
litre todas as terras, que estão expostas ao sol, supposto que se duvide thé donde

o mesmo sol e ar penetra a terra, contudo o seu pareeer he, que esta penetração
chega thé donde produz alguns effeitos, o que resulta ser a terra mais ou menos
alcalica, porque procurando descobrir salitre nas cintas e betas centraes da

mesma serra, em algumas dellas encontrou copiozas producções na profundidade
de 12 athé id palmos e em outras em 3 ou 4 palmos abaixo da superfície da terra

ja não havia producção alguma, o que julga resultar de ser a predita terra
mais solida e menos poroza e alcalica, e tanto assim que mandando profundar
a cinta do Morro da Lapa thé 20 palmos, quanto mais funda, tanto mais ferti!,

o que resulta de estar a dita terra abundante de sal e de vitriolo, que por bene-
ficio da sua diligencia pode descobrir junto da mesma serra, o que tudo concorre

por ser a terra poroza, calcalica, além de ficar a mesma cinta ao nascente do

sol e estar na mayor parte do dia participando da grande actividade do seu calor....
Vendo pois as muitas terras, que em breves dias tinha consumido a pe-

quena fabrica, çjue estabeleceo, não he o seu parecer, que erija fabrica formal,

sem que primeiro se mande continuar a mina, que tinha principiado no Morro

do Cocai, dando-se também outra no morro que fica defronte da Capella de

N. S'. da Madre de Deus e mais outra no Morro da Lapa e ultimamente outra

mais no Morro dos S4es, porque só dadas que sejão estas minas, se pôde por
ellas tirar hum infallivel desêngano da duração e produção do mesmo mineral,

porque sem esta qualidade de exame tem por sem duvida, que qualquer outra

informação, que se der, hade ser precizamente doloza e cheya de materialidades,

que podem ser muito prjudiciaes á fteal Fazenda, assim como já-o forão em

cazo semelhante, no tempo que governou este Estado D. João de Laifcastre, que
sendo mandado erigir huma fabrica pouco distante do Rio S. Francisco, foi abo-

lida dentro em pouco? annos pela pequena quantidade de salitre, que nella se

extrahia e o mesmo successo teve a fabrica, que estabelecerão os Salgados no Go-

verno de Pernambucp e 
'semelhante 

infelicidade experimentou a fabrica que

junto ao Rio S. Francisco estabelecerão no anno de 1740 por Provisão de S. M.

de i3 de outubro de 1739 Manuel Fernandes Ldvado e João Baptista Rodrigues

e mais socios o
?7io

Carta do Chariceller Thomaz Roby de Barros Barreto para o Vice-Rei

Conde dos Arcos, communicando-lhe as informações a que se refere

o documento anterior.

Bahia, 26 de novembro de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 3y 10). 3711

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Dezembargador Thomaz Roby

em resposta á carta antecedente.

Bahia, 27 de novembro de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 3710) 3712

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, no qual se refere a um emprestimo de 40 contos de reis man-

dado fazer pela Fazenda Real a Joaquim Ignacio da Cruz e Antonio
^Cardoso 

dos Santos, como procuradores dos contratadores geraes do
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tabaco Duarie Lopes Rosa e Antonio Francisco Jorge sobre letra

sacada contra estes e pagavel em Lisboa.

Bahia, i de dezembro de 1756.

Tem annexa a letra. ia e 2a vias. 3713—37*5

Carta do Desembargador João Pedro Henriques da Silva dirigida a Elrei

D. José, ácerca da exploração do salitre ná Serra dos Montes Altos.

Bahia, 5 de dezembro de 1758.

Tem anexos 26 documentos. 3716—3732

Carta particular do Dezembargador João Pedro Henriques da Silva, alie-

gando os seus serviçose pedindo para ser nomeado Desembargador

da Casa de Supplicação.

Bahia, 9 de dezembro de 1758. 3733

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando terem começado os trabalhos de construcção da

nova náu e pedindo a remessa dos materiaes necessários para o seu

fabrico.

Bahia, 10 de dezembro de 1758.

Tem annexo um documento. za e 2a vias. 3734—3737

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, communicando-lhe novas informações, acerca dos Jesuitas,

da Creação das novas Villas, da nomeação dos parochos para o

sertão, etc

Bahia, 10 de dezembro de 1758. Ia e i*vias. 3738—3739

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, nos mesmos termos do officio antecedente.

Bahia, 10 de dezembro de 1758. 3740

Officio do Vice-Rei Conde Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

em que participa a chegada á Bahia da Nau N. S. da Caridade, S.

Francisco de Paula e Santo Antonio, commandada por Francisco

Miguel Ayres e que, concluídas as reparações de que precisava, co-

meçara a carregar as madeiras destinadas ao Reino.

Bahia, 10 de dezembro de 1758.

«Nesta Náo veyo D. Antonio Alvares da Cunha, Governador que foi do
Reyno de Angola, donde grangeou moslestias taes, que não obstante a mudança
de clima ainda se acha bastantementc mal convalescido...»

3741

Carta do Governador do Reino de Angola D. Antonio Alvares da Cunha

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, participando que depois de

ter dado posse ao seu successor Antonio de Vasconcellos em 14 de

outubro, embarcara para a Bahia, onde chegara a 23 de novembro,

ainda gravemente doente.

Bahia, 10 de dezembro de 1758. 3742

Carta de Luiz da Fonseca Ribeiro para Sebastião José de Carvalho e Mello,

em que se refere especialmente á forma como ia correndo a cobrança

das dividas á Fazenda Real.

Bahia, 11 de dezembro de 1758. 3743
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Carta de Luiz da Fonseca Ribeiro para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

sobre os mesmos assumptos da carta antecedente.

Bahia n de dezembro de 1758. 3744

Carta do Padre Antonio Rodrigues Nogueira (para Sebastião José de

Carvalho ou Thomé J. Côrte Real, na qual se queixa de não auferir,

ná sua parochia, nem se quer os meios necessários para se susten-

tar.

Villa Nova de Abrantes do Espirito Santo, 11 de dezembro

de 1758.

«Sou natural desta Diocese do lugar chamado Iacaracanga, em que meos

Pays tiveram fazendas de lavrar assucar, freguezia de N. Sr." da Encarnaçáo do

Passe no reconcavo desta Cidade. Carrego a 2 Irmans solteiras e orphans que
vivem em minha companhia. Não tenho outros bens alguns mais do que a licita

e moderada agencia das minhas ordens. Conto de idade 53 annos; 25 de sacer-
dote, que tantos tão bem tenho de pregador e confessor sem nota, como consta

dos meos papeis. Servi de Vigário encomendado 2 annos e 7 de Vigário collado na

Fteguezia de S. Estevão de Jacoipe, creada de novo por ordem de S. M. e nella
tão bem vigário da vara; ede prezente estou nomeado Vizitador Geral do Sertão

de baixo pelo Ex™' Prelado desta Dioceze com poderes de chrismar. Sou Filo-

sofo e Theologo pelos estudos geraes desta Capitania.
Na íreguezia em que era collado lucrava annualmente 3oo:ooo rs com a cons-

grua ordinaria e o pé de altar que tinha, excepto rendimento da vara: não

me faltavão missas de esmola avantajada de 320 para dizer os mais dos

dias, que ma davão os freguezes. Estava na esperança de augmento de congrua

e de 2 cavallos para a administração dos sacramentos, pelos requerimentos que
forão informados para S. M. me deferir na prezente frota que se espera. De tudo

isto me destituhi para concorrer com as soberanas intenções de S. M. na creação

destas novas Parochias de índios e nada disto tenho na parochia a que fui pro-
movido por contar esta somente de40 cazaes de índios 110 gráo mais supremo ou

mais infimo de pobreza, sem pé de altar, sem conhecença, sem missa para dizer

que os ditos paizanos a não dão. Impossibilitado de poder obrigar aos ditos índios

que me sustentem como sempre flzerão aos seus missionários e muito menos de

a poder commerciar com illictos tractos que me são prohibidos...»
3745

Carta de Luiz da Fonseca Ribeiro (para Thomé Joaquim da C. Côrte Real)

participando-lhe ter mandado vir do Rio de Janeiro, um official

da vedoria, da sua confiança, para o auxiliar nas suas funcçóes de

escrivão do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho.

Bahia, 12 de dezembro de 1758. 3746

Officio do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé Joa-

quim da C. Côrte Real, informando-o minuciosamente ácerca da

cobrança das dividas á Fazenda Real, de cuja commissão fôra encar-

regado por carta regia cie 20 de abril de 1758.

Bahia, 12 de dezembro de 1758.

Tem annexa a copia da referida carta regia. 3747—3748

Officios (3) do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho

e Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, participando-lhes ter re-

cebido aviso do Governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da

Silva, de alli terem chegado os navios da frota, comboiados pela Náu

de guerra N. S. da Assumpção, sob o commando de Gonçalo Xavier

de Barros e Alvim.

Bahia, 12 de dezembro de 1758. 3749—3751

Officio do ex-Chanceller Manuel Antonio da Cunha Sottomayor jDara o

Ministro de Ultramar, queixando-se novamente do Vice-Rei, por
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este lhe não dar o tratatamento de senhoria nos despachos e corres-

pondencia official.

Bahia, 12 de dezembro de 1758.

Tem annexos 4 documentos. 3752—3756

Relatorio do Dezembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, dirigido a

Elrei D. José, sobre os exames, que fora mandado fazer na Serra dos

Montes Altos para se avaliar a producção do salitre, a sua exploração

e estudar os melhores meios de conducção para a Bahia e outros

portos da costa.

Bahia, 14 de dezembro de 1758.

E' um extenso, interessante e bem elaborado documento, tendo

14 annexos e entre estes os seguintes. 3757—3769

«DirecçÃo e explicação para descerem e seguramente navegarem as embar-

cações pelo Rio de S. Francisco abaixo».

(Annexa ao n. 3j5j).

«Este rio começa a encher commumente no mez de outubro e a mais segura

e boa navegação delle he de dezembro por diante até mayo : nos mais tempos

está com pouca agoa e ha muito perigo por çauza das muitas cachoeiras e pe-
dras mas sempre se navega havendo cautella. '

Sahindo da Parateca até o Paulista (viagem de muitos dias) não ha risco em

tempo algum; este lugar he hum morro de arêas muy alto da parte de Pernam-

buco, ao pé delle faz volta o Rio; fervem e fazem as agoashum tal remanso, que
nelle tem naufragado muitas embarcações e isto só succede quando está vazio;

porem os práticos e os que navegão com advértencia encostáo a esta parte da

Bahia e passão a salvamento. Este lugar fica abaixo da Villa Nova de S. Fran-

cisco da Barra Rio Grande do Sul 10 ou 11 legoas.
Deste dito lugar segue-se a mesma boa navegação, por espaço de 5 ou 6

dias até a Fazenda do-Sobrado: aqui se toma piloto para passar a primeira ca-

choeira; não he perigosa ainda estando o Rio vazio, que então se passa pela

parte de Pernambuco, e estando como agora, por qualquer parte sem risco; já
daqui para baixo ha muita pedra e he necessário grande vigilancia, porem co_m

agoas não ha que temer até os Coripôs. Desta Cachoeira athé São Gonçalo não

sey, que legoas medeão; nesté lugar se tirou em outro tempo o salitre; nelle

habitão huhs poucos de índios sem missionário: algumas vezes lhes assiste

algum sacerdote secular; porém como não achão conveniência, não persistem
muito tempo. 5 legoas abaixo está a primeira Missão do Joa\eiro, desta parte da

Bahia, passagem Real, com estradas para todas as partes. Segue-se a segunda

sita na Ilha do Pontal, em distancia de 12 -legoas abaixo, outras 12 na Ilha dos

Caripôs está a terceira. Até esta podem descer e voltar as barCas (observando a

monção que tenho dito) daqui para baixo só canôas até 20 ou 22 legoas pouco
mais ou menos : também podem descer as barcas na cheya mas não podem vol-

tar para cima.

Segue-se a quarta Missão distante 2 legoas, sita na Ilha Unhunhw, desta

para baixo couza de huma legoa está hum grande perigo, a que chamão a Pa-

nella, em que tem naufragado muita gente sempre nas faltas de agoa e pouca
advertencia. Desta Ilha e lugar até a outra nossa do Sorobabè medeão 24 legoas,

com pouca diferença : neste espaço estão 6 Missoens, que regem os Religiosos

Capuchinhos; nesta distancia tem varias cachoeiras, porem todas se passão com

facilidade, porque nas ditas missoens tem piloto^ muy destros e peritos; 5

estão em Ilhas e só a ultima, que he Rodellas, está em terra firme, parte da

Bahia.

Desta á Ilha do Sorobabè são duas legoas e nella está a nossa quinta Missão

desta á Fazenda da Tacotiara fazem 6 ou 7 legoas até esta dita Fazenda ou

ainda mas 1 ou duas legoas abaixo, podem chegar embarcaçoens e nao mais.

Daqui para baixo até o Iacaré, a que chamão já o rio abaixo, só se anda por
terra e são menos de 40 legoas: depois da sobredita Fazenda 7 ou 8 está a nossa

sexta Missão do Curral dos Boys e he a ultima do Rio de cima.

Do Iacaré para a Villa de Penedo, que serão 5 dias com pouca, differença,

se navega sem risco: abaixo deste lugar está nas Fazendas do Morgado do Ale-

xandre Gomes Ferrão, a Missão de S. Pedro, desta parte a Bahia dos Padres

Capuchinhos e he a ultima das que estão beira rio. Advirto por ultimo, que em

A. B. 3i 40
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Cada Mrssâo se tomem Pilotos e proeiros e não passar de humas para outras
com os mesmos; porque com o interesse se offerecem e estes são os que dão
com as embarcações á costa.» .

«Relação das Aldeias pertencentes á administração dos Padres Bàrbadi-

nhos Italianos.»
(Annexa ao n. 3j5y.)
Nomes das aldeias : A xará, Rodellas, Pacatuba, Pambú, Varge,

¦ Uracapá, S. Felix, Ir apua e S. Pedro. 3771

«Relação das Aldeias pertencentes á administração dos Padres de S. Fran-

cisco.»

(Annexa ao n. SjSj).

Nomes das Missões: Unhunhu, Superior Fr. Mauricio de S.

Francisco ; Joa^eiro, Superior Fr. Francisco de S. Sebastião ; Pon-

tal, Superior Fr. José de S. Gabriel; Curral dos Bois, Superior Fr.

Antonio de Santa Anna Duns ; CoripoSuperior Manuel de S. Boa-

ventura ; Sorobabê, Superior Fr. Francisco de Santa Eufrazía.

3772

Officio do Intendente geral interino Sebastião Francisco Manuel para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real, acerca da visita dos navios e da

isenção que gosavam os que pertenciam aos Padres da Companhia

de Jesus.

Bahia, i3 de dezembro de 1758.

Tem annexos 11 documentos. 3773—37^4

Carta particular de Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé Joaquim

da C. Côrte Real.

Bahia, 14 de dezembro de 1758. 3785

Officio do Conselheiro do Conselho Ultramarino Antonio de Azevedo

Coutinho para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, acerca do provi-
mento dos logares de justiça e da fazenda e a transferencia das respe-

ctivas propriedades para pessoas idôneas.

Bahia, 14 de dezembro de 1758.

Tem annexos 2 documentos. 3786—3788

Officio do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé Joa-

quim da C. Côrte Real, communicando as suas informações acerca

dos alcances de alguns funccionarios da Fazenda Real, a prisão e

seqüestro dos bens do thesoureiro geral Domingos Cardoso dos

Santos e do Escrivão Manuel Fernandes da Costa, e o procedimento
criminal contra outros delinqüentes.

Bahia, 14 de dezembro de 1758.

Tem annexos ig documentos. 3789—38o8

Officio do Desembargador Antonio Ferreira Gil para o Ministro do Ultra-
mar Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que participa ter rece-
bido a provisão regia que o exonerava da commissão de serviço que
estava exercendo na Bahia e para a qual fôra nomeado o Desem-
bargador Antonio de Azevedo Coutinho e que por esse motivo
fizera entrega ao Escrivão Luiz da Fonseca Ribeiro de todos os pro-
cessos e mais papeis que tinha em seu poder, relativos ás Contas
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dos Thesoureiros e Almoxarifes e á cobrança das dividas á Fazenda

Real.

Bahia, i5 de dezembro de iy58.

Tem annexos 7 documentos e entre elles a relação circumstan-

ciada dos papeis referidos. 3809—3816

Carta particular do Desembargador João Pedro Henriques da Silva para
Thomé Joaquim da. C. Côrte Real, manifestando-lhe o desejo de ser

nomeado para a Casa de Supplicacão, por se não dar bem com o

clima do Brazil.

Bahia, 15 de dezembro de iy58. 3817

Officio do Presidente interino da Mesada Inspecção Sebastião Francisco

Manuel para Thomé Joaquim da G. Côrte Real, informando acerca

dos despachos que tiveram os requerimentos, em que Joaquim

Ignacio da Cruz pedia licença para carregar sola e assucar na náií.

de licença.

Bahia, i5 de dezembro de 1758. 3818

Relatorio do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, dirigido

ao Rei, acerca da exploração do salitre na Serra dos Montes Altos.

Bahia, i5 de dezembro de 1758. 2a via.

Tem annexos 20 documentos, muitos d'elles duplicados de outros

que instruem o relatorio n. 3j5j. 3819—3838

«Roteiro da Fazenda do Joazeiro, aonde podem chegar as embarcações

do salitre, até ao Porto da Cachoeira, por terra.»

(Annexa ao n. 38ig) 3839

Officio de Sebastião Francisco Manuel para Sebastião José de Carvalho,

remettendo-lhe copias dos officios que dirigira ao Ministro da Ma-

rinha sobre a visita dos navios e dois requerimentos de Joaquim

Ignacio da Cruz.

Bahia, 16 de dezembro de 1758.

Tem annexos 2 documentos. [V. n°s 3yj3 e38i8). 3840—3842

Carta do ex-chanceller da Relação Manuel Antônio da Cunha Sottomaior

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que lhe participa ter

dado posse no dia 24 de outubro ao seu successor Thomaz Roby de

Barros Barreto, e que partiria o mais breve possivel para o Reino,

referindo-se também á chegada á Bahia do Governador de Angola,

D. Antonio Alvares da Cunha.

Bahia, 16 de dezembro de 1758. 3843

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Serpa para o Mi-

nistroda Marinha, informando-o do estado em que se encontravam

os trabalhos de construcção da nova náu N. Sa do Monte do Carmo.

Bahia, 16 de dezembro de 1758.

Tem annexos 2 documentos. ^844—3846

Duplicados dos nos 3651 a 3653. 2a via. 3847—3849

Carta do Presidente interino da Mesa da Inspecção Sebastião Francisco

Manuel, dirigida a Elrei D- José, na 
qual 

se refere ao incidente
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havido com o Rei de Dahomé, por causa do carregamento dos navios

na Costa da Mina.

Bahia, 16 de dezembro de 1758.

Tem annexos 4 documentos. {V. nos 3514 a 3528.) 385o—3854

Carta do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José

José de Carvalho, dando informações sobre o andamento que iam

tendo as execuções das dividas á Fazenda Real e as dificuldades

que encontrava para a venda das propriedades dos officios de justiça
e das fazendas a pessoas idôneas. Mostrando a conveniência de dar

começo ás execuções no Rio de Janeiro e Minas Geraes lembra o

Dezembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para o. ficar sub-

stituindo na Bahia até final cobrança das dividas.

Bahia, lõ dedezembro de r758. 3855

Certidões (2) do rendimento dos direitos que pagarão os escravos 
que 

sa-
' 

hiram da Bahia para as Minas no triennio de 1748—1751 e da impor-

tancia que deviam á Fazenda Real os respectivos contratadores Este-

vão Martins Esteve e Filhos.

Bahia, 2Ô de novembro de 1758.

Copia. [Annexas ao n. 3855). 3856—3857

Certidões (4) do rendimento dos dizimos da Alfandega da Bahia nos annos

de 1723 a 1727 e da importancia que devia á Fazenda Real o respe-

ctivo contratador Vasco Lourenço Velloso.

Bahia, 26 de novembro de 1758.

Copia. [Annexas ao n. 3855). 3858—3861

Relação das receitas que cobrava a Fazenda Real na Bahia em 1758.

(Annexa ao n. 3855).

«O contracto do Estanco do sal arrematado na Côrte e Cidade de Lisboa

por Domingos Gomes da Costa, José Ferreira da Veiga e João Henriques, por
tempo de 6 annos, que tiverão principio em 1 de janeiro de 1738 e ham de findar
em o ultimo de dezembro de 1763, em preço de 122 mil cruzados e ioo;ooo rs.,

' livres para a Fazenda Real, de que he caixa o administrador Manuel Dantas
Barbosa.

O contracto dos Dízimos Reaes desta Capitania da Bahia arrematado na
Côrte e Cidade de Lisboa por Ignacio Ptdro Quin.tella, por tempo de 3 annos

que tiverão principio em 1 de agosto de 1738 e ham de findar em o ultimo de

julho de 1751, por preço em cada hum anno de 1,25.000 cruzados e 3oo:ooo rs.

livres para a Fazenda Real, de que he caixa o administrador Jo»ê Vieira
Torres.

O contracto das agoas ardentes da terra e vinhos de mel que arrematou na

Côrte e Cidade de Lisboa, por tempo de 3 annos Mannel Gil, que tiverio prin-
cipio em 25 de abril de 1768 e ham de findar em 24 de abril dé 1761 por preço
em cada hum anno i5,ooo cruzados e 100.000 rs. livres para a Fazenda Real de que' 
he caixa o administrador Jeronymo de Araújo Pimenta.

¦ O contracto do rendimento dos subsidias que pagão as caixas de assucar e
rolos de tabaco, que se embarcáo na Bahia rematado no Conselho Ultramarino
a João de Serqueira Lima e pertencente a José Bezerra Seixas por tempo de 3
annos em preço de 6:6208000 em cada hum anno livres para a Fazenda |leal, que
teve principio em 3 de agosto de 1757 e hade findar em 2 de agosto de 1760, de

. que é caixa e administrador Antonio Rodrigues Leite. ,
¦ O contracto da saida dos escravos para as minas arrematado no Conselho

Ultramarino por Francisco da Silva Pereira por tempo de 3 annos, que tiverão

principio em 16 de agosto de 1737 e hade findar em 13 de agosto de 1760 por preço
o da Bahia de 19 contos de réis, em cada hum anno de que he administrador
José Alvares da 

'Silva.

O contracto do rendimento da Dirima dò tabaco e mais generos que se em-
barcão para fóra desta Cidade da Bahia por tempo de 3 annos, arrematado no
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Conselho Ultramarino por Manuel Gil, em preço cada anno de 8 contos de réis
livres para a Fazenda Real, que tiverão principio em i de julho de 1768 e hão de
findar no ultimo de junho de 1761 de que he caixa e administrador José Alvares
da Silva.

O contracto dos 10 tostoens que paga cada escravo por entrada na Alfan-
dega desta Cidade para Fortaleza de Ajudá que arrematou no Concelho Ultra-
marino por tempo de 3 annos José Rodrigues Esteves, qne tiverão principio em
11 de fevereiro de 1737 e ham de findarem 10 de fevereiro de 1760, por preço em
cada hum anno de 8.000 cruzados e 65:ooo réis, livres para a Fazenda Real de

que he caixa e administrador Felix Simões.
O contracto da Dirima da chancellaria que arrematou no Conselho Ultra-

marino João Francisco por tempo de 6 annos, que tiverão principio em 1 de

janeiro de 1735 e ham de findar em o ultimo de dezembro de 1730, em preço cada
anno de hum conto de réis livres para a Fazenda Real-de que he caixa e admi-
nistrador Feli^ Simões.

O contracto dos direitos que pagão os vinhos, agoardentes e aceites doces,

que arrematou José Manuel de Lobo, por tempo de b annos no Conselho Ultra-
marino em preço cada hum anno de 43.000 cruzados e 73:000 réis, livres para a
Fazenda Real, feita a dita arrematação em 7 de novembro de f]53, com a decla-
ração de ter principio quando acabasse o contracto actual, que he no dia em

que entrasse na Bahia a frota, que estava a partir de que he caixa e adminis-
trador Francisco Gomes Loures.

O contracto da pesca das balèas, arrematado no Conselho Ultramarino por
João Francisco, por tempo de 6 annos, que tiverão principio em 24 de junho de
1739 por preço em hum anno de 12.980:000 réis livres para a Fazenda Real e o
mais que importarem os proprios de que he caixa e administrador Francisco
Borges dos Santos.

O contracto de 3:5oo réis que paga cada um escravo na Alfandega, que por
se não achar arrematado se cobra o seu rendimento pela mesma Alfandega.

O contracto actual da Dirima das Fazendas que se despachão na Alfandega
desta Cidade, que se não tem registrado nesta Provedoria.»

3862

Auto de arrematação do contracto dos Dízimos Reaes da Capitania da Bahia

de que foi arrematante Caetano de Freitas Carvalho.

Bahia, 14 de julho de 1757.

Certidão. (Annexo ao n. 3855.) 38G3

Auto de arrematação do contracto da Dizima do tabaco e dos generos em-

barcados na Bahia durante um anno a partir de 1 de julho de 1757,

de que foi arrematante José Vieira Torres.

Bahia, 1 de julho de 1757.

Certidão. {Annexo ao n. 3855). 3864

Auto de arrematação do contracto do imposto de 3.5oo rs. que paga 
cada

escravo na Alfandega da Bahia, durante o triennio de 1757—1760, de

que foi arrematante Manuel Ignacio Ferreira.

Bahia, 6 de agosto de 1756.

Certidão. (Annexo ao n. 3855.) 3865

«Auto de conferencia e procedimento coíitra Domingos Cardoso dos Santos,

Thezoureiro Geral que foi desta Cidade da Bahia e. o Escrivão de

seu cargo Manuel Fernandes da Costa e outros.»

Bahia, 8 de julho de 1754. .

(Annexo ao n. 3855). 3866

Regimento particular dado ao Provedor Mór da Fazenda da Capitania da

Bahia Antonio Cardoso de Barros, Cavalheiro Fidalgo da Casa

Real.

Almerim, 17 de dezembro de 1578.

Certidão. (Annexo ao n. 3855.)
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«I—Eu Elrey faço saber a vós Antonio Cardoso de Barros, Cavalheiro Fi-
dalgo de minha caza, que vendo eu quanto serviço de Deos e meo he serem as
terras do Brazil povoadas de christáos pello muito fruito que disso segue mando
hora fazer uma fortaleza na Bahia de Todos os Santos e prover a outras Ca-

pitanias para que daqui em diante possão ser melhor povoadas e a isto ordenei

que^fosse Thomé de Sou^a fidalgo de minha caza,que emvio por Capitão da dita
Bahia e Governador de todas as'terras do Brazil e porque as minhas rendas e
direitos das ditas terras athé aqui não forão arrecadadas como cumprião por
não haver quem comprovesse neilas e daqui em diante espero que com a ajuda
de Deos Nosso Senhor irão em muito crescimento e para que a arrecadação
dellas se ponha na ordem que a meo serviço cumpre, ordenei mandar hora ás
ditas terras huma peçôa de confiança que sirva de Provodor Mór de minha
fazenda nella e por confiar de vós, que nisso me sabereis bem servir e com aquelle
cuidado e diligencia que de vós espero, hei por bem de vos encarregar do dito
cargo, no qual tereis a maneira seguinte.

4. Tanto que na dita Bahia a terra estiver assentada dareis ordem que se
fação humas cazas pera Alfândega perto do mar, em lugar conveniente pera
bom despacho das partes e arrecadação de meos direitos e vereis que officiaes ao

presente são necessários pera a dita Alfandega e dareis conta disso ao dito Thomé
de Sou^a pera elle, com vosso parecer, prover dos officios, que logo se não pode-
rem escuzar, aquellas pessoas que vir que nisso me poderão bem servir...»

Ordem regia, dirigida ao Conselheiro do Conselho Ultramarino Antonio de

Azevedo Coutinho, sobre o provimento dos diversos officios de Jus-

tiça e da Fazenda das Capitanias do Brasil.

Belem, 20 de abril de '758.

Copia. (Annexa ao n. 3855.) 3868

Lista dos officios que ha nos Tribunaes da Cidade da Bahia, Capital do

Brasil e nas Villas das comarcas a ella pertencentes.

{1858.) [Annexa aon. 3855.)

Repartições comprehendidas nesta lista: Relação, Chancellaria,

Secretaria de Estado, Fazenda Real, Ribeira das náos, Alfandega,

Casa da Moeda, Mesa da Inspecção, Intendencia geral do ouro,

Camara, Casa da arrematação do tabaco, Ouvidoria geral do eivei,

Ouvidoria geral do crime, Auditoria geral da gente de guerra, Jui\o

dos Orphãos, Jui\o defóra do crime, Provedoria da commarca, Mam-

postaria mór dos captivos, Jui\o dos aumentes, Officios das Villas da

Caxoeira, Maragogipe, Jaguaripe, Santo Amaro da Purificação,

S. Francisco de Sergipe do Conde, S.João de Agua-fria, N. S*. da

Abbadia, Itapicurúde Cima, São José dos Ilhéos, Camamú, Cairú,

Boipeba, S. José da Barra do Rio das Contas, Porto Seguro, S. An-

tonio do Rio das Caravellas, Povoação de S. Matheos, Cidade de Ser-

gipe dElrei, Villas de Santo Amaro das Brottas, Itabayana, Lagarto,

Santa Lu\ia, Villa Nova Real de Elrei, Santo Antonio de Jacobina,

N. Sa. do Livramento do rio das Contas, N. Sú. do Bom Successo das

Minas Novas do Arasuahy, Santo Antonio do Urubú, Villa Nova de

S. Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul, Julgados

de Santusé e Pombú, Tribunal da Junta de administração do subsidio

voluntário para a reedificação de Lisboa. 3869

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere a chegada á Bahia da Náu N. Sa. das Neves

e SanfAnna, commandada pelo capitão Bento Ribeiro Maciel e a

vários factos que se deram com o seu carregamento por conta dos

contractadores do tabaco.

Bahia, 18 de dezembro de 1758.

Temannexos 12 documentos. 3870—3882
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando como o Arcebispo cumprira as ordens regias acerca

do assumpto a que se refere o documento seguinte.

Bahia, 18 de dezembro de 1758. 3883

((Carta do Senhor Rey Fidelissimo em que ordena se excluão das Aldeas

dos índios deste Arcebispado da Bahia os Religiosos da Companhia,

que até agora lhes administravão Sacramentos, como parochos, e se

confirão a sacerdotes seculares, pelas razões, que na mesma carta se

declarão, ás quaes se fazem addicções de direito, que provão evi-

dentemente as suas conclusoens.»

Belem, 8 de maio de 1758.

Copia annotada. (Annexa ao n. 3883.) 3884

Copia da mesma carta regia, com as annotações muito mais desenvolvidas.

(Annexa ao n. 3883.) 3885

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, expondo os motivos porque negára por duas vezes licença ao

Sargento mór Engenheiro Manuel de Cardoso Saldanha, para se

retirar para o Reino, embora tivese terminado o seu tempo de serviço

e dando as melhores informações a seu respeito recommenda-o á

munificencia regia.

Bahia, 18 de dezembro de 1758. Ia e 2a vias. 3886—3887

Carta do Chanceller da Relação Thomaz Roby de Barros Barreto para
Sebastião José de Carvalho e Mello, na qual se refere á doença do

Rei, á exploração do salitre, a remessa de amostras para serem ana-

lysadas em Lisboa e por ultimo ao logar que competia ao Chanceller

nas recepções e jantares officiaes dos Vice-Reis.

Bahia, 18 de dezembro de 1758.

Tem annexo 18 documentos relativos á exploração do salitre na

Serra dos Montes Altos. (V. nos. 3j5j e 38 ig.)

«Nas funcções de beija-mão, que aqui costumão fazer os Vice-Reis por
estylo antiquissimo, sempre assistio a ellas o Chanceller com o corpo da Re-
lação, tomando na caza o lado direito e parede, seguindo-se os Ministros da Vara

e ultimamente a Camara, e da outra parte costuma estar a nobreza da Cidade
e militar

Nos dias de semelhantes solemnidades sempre os Vice-Reis deráo de jantar
aos ministros da Relação e a nobreza ficando o chancelller immediatamente á
mão direita do Vice-Rei e muitas vezes entre dous grandes de Portugal, quando
em semelhantes occazioens aconteceo acharem-se nesta Cidade

3888—3906

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, acerca do carregamento e partida dos navios da frota.

Bahia, 19 de dezembro de 1758. 3907

Officio .do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho

e Mello, acerca da cultura e exportação do tabaco.

Bahia, 19 de dezembro de 1758. 3908

Carta do Juiz de fora da Villa da Cachoeira José Gomes Ribeiro, para

O Vice-Rei, informando-o ácerca da cultura do tabaco e da sua
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preparação por um novo processo, sob direcção de André Mo-

reno...

Cachoeira, n de dezembro de iy58,

(Annexa ao n. 3go8). 3909

Duplicados dos nos. 3908 e 3909. 2as vias. 3gio—3911

Carta do Conselheiro Manoel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barbe-

rino para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, de meros cumpri-

mentos.

Bahia, 20 de dezembro de 1758. za e 2a vias. 3912—3913

Carta particular do conselheiro Manuel Estevão Barberino para Sebastião

José de Carvalho e Mello, em que se refere ás sessões do Conselho

Ultramarino e Mesa da Consciência, realisadas na Bahia, e a sua

commissão especial a respeito dos bens dos Jesuitas.

Bahia, 20 de dezembro de 1758. za e 2a vias. 3914—3815

•Capta do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, em que lhe participa a partida para o Reino da Nau N.Sa. das

Neves e Sant'Atina, de que era Capitão Bento Ribeiro Maciel, nar-

rando os motivos que haviam determinado a sua grande demora no

porto da Bahia e as difficuldades no seu carregamento, referindo-se

por ultimo á doença do Governador de Angola D. Antonio Alvares da

Cunha.

Bahia, 20 de dezembro de 1758.

Tem annexo o mappa da carga que transportava a raferida náu.

7a e 2a vias. 3916—3919

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da

C. Côrte Real, na qual lhe apresenta os seus cumprimentos e lhe

participa a chegada á Bahia do novo Chanceller Thòmaz Roby de

Barros Barreto.

Bahia, 21 de dezembro de 1758. 3920

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que lhe participa que prestará todo o auxilio ao Conse-

lheiro Antonio de Azevedo Coutinho, nas commissões de serviço

que este ia desempenhar na Bahia.

Bahia, 22 de dezembro de 1758. 3921

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á nomeação do Desembargador Joaquim José

de Andrade para Secretario do Conselho Ultramarino que funccio-

nava na Bahia e a um incidente que se levantara sobre o logar que
devia occupar nas sessões do Conselho.

Bahia, 22 de dezembro de 1758. 
3922

Carta particular do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé Côrte Real, de meros cumprimentos.

Bahia, 22 de dezembro de 1758. 3923

Carta de José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello (para Thomé

Joaquim da C. Côrte Real), em que se refere á venda dos vinhos da
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Companhia do Alto Douro, á creação das vigararias, aos Jesuitas,

á producção dos engenhos d'assucar, etc.

Bahia, 23 de dezembro de 1758.

«E quanto ás Aldêas são estas, Es". Snr., couza pobríssima e de peque-
nissima esperança, porque o terreno he tão inculto e ingrato, como os seos ha-
bitantes. As terras destes certoens da Bahja são taes, que Pedro de Albuquerque,

que está vivo nesta* Cidade, vendeo i5 legoas por :5 moedas .de ouro, e supposto

que sendo os inclios raccionaes, se náo pôde ainda desesperar da sua mudança
ae intelligencia, contudo a tirar-se delles alguma utilidade, 

' 
hade ser daqui a

dilatados annos e seria menos máo, que a estabelecerem-se estas vigararias, se
dividisse alguma parte do territorio das suas confinantes, constituindo huma
Parochia grande, o que seria utit aos índios e aos mais moradores, que tem as
suas respectivas freguezias em grande distancia. Desta sorte aproveitavão as
Igrejas, que estão feitas e que do outro modo se convertem em huma grande
pensão para a Fazenda Real.

Os Jesuitas estão no mayor socego e humildade que he posssivel, bem po-
derá isto ser afféctado, porém nesta Capitania não pôde haver terr.or, de que
façáo a menor perturbação no Estado, pois nem tem hoje partido nem forças ca-'

pazes para isso  . '

Pelo que respeita a esta Cidade he o clima excellente e conserva ainda no
seu Reconcavo quasi 180 engenhos, que poderão produzir 

cada anno 400 mil
arrobas de açúcar e mandar para o Reino mais ae 10 mil caixas, além de 3
ou 4 mil fechos e outras tantas caras, mas os senhores destes engenhos estão
todos ernpenhadisimos, sendo parte da cauza o demazi^do luxo, que antiga-
mente dizem que houve nesta Cidade, porém hoje rarissimos vivem nella e todoy

pretendem pretextar a sua ruína com dizerem, que todos os generos se lhes
vendem caríssimos, como também os pretos, concorrendo muito para isso o

comprarem-nos fiados, não lhes permittindo o contrario a sua pobreza ...»

3924

¦ Carta particular de José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello

(para Thomé Joaquim Côrte Real), de meros cumprimentos. ;

Bahia, 23 de dezembro de 1758. 3925

Extractos de cartas e officios remettidos á Secretaria da Marinha e Ultra-

mar pelo Vice Rei, Chanceler da Relação, Provedor morda Fazenda,

Presidente da Mesa da Inspecção, etc.

Varias datas (1758). 3926—3g31

Officio doVice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando ácerca da arqueação dos navios que transportavam

os escravos de Angola e outros portos d'Africa para o Estado do

Brasil.

Bahia, 18 de janeiro de 1759. Ia e 2a vias.

A ia via tem annexos 17 documentos e entre elles a lei de 18 de

maio de 1684, que regulava a conduccão dos escravos de Angola e

noutros portos africanos para o Brasil. (V. n. 3688 ) 3932—3g5o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha, remet-

tendo-lhe uma letra, para pagamento das despezas abonadas pela

Provedoria mór da Fazenda com o apresto e custeamento da Náu

S. José.

Bahia, 18 de janeiro de 1739. 3g51—3g52

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando que o ex-governador de Angola D. Antonio Alva-

res da Cunha estava seu hospede e que achando-se gravemente do-

ente pedira um padre da Companhia para o sacramentar, cujo pedido
entendeu dever satisfazer naquellas circumstancias, embora os Padres

A. B. 3i 4'
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da Companhia estivessem inhibidos de entrar em sua casa e de ter

com elle quesquer relações.

Bahia, 19 de janeiro de 1759. /a e 2a vias.

(V. n. 3653 e 3849.) 3g53—3934

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando acerca das resoluções do Conselho da Fazenda

sobre as remessas de dinheiro que os Administradores da Companhia

do Alto Douro e vários commerciantes pretendiam fazer nos navios

de guerra.
Bahia, 19 de janeiro de 1759.

Tem 
ann°xo um documento, i" e 2a vias. 3g55—3g38

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Corte

Real, em que participa que, embora D. Antonio Alvares da Cunha

continuasse experimentando melhoras, precisa recuperar forças du-

rante muito tempo, para poder emprehender a viagem para o Reino.

Bahia, 27 de janeiro de 1759. za e 2 vias. 3g5g—3960

Officio do ex-Governador de Angola C. Antonio Alvares da Cunha para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real, dando-lhe parte de ter adoecido

gravemente na Bahia e o seu estado de saúde lhe não permittir
ainda emprehender a sua longa viagem para o Reino.

Bahia, 29 de janeiro de 1769. 3961

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thómé Joaquim da C. Corte

Real, informando acerca da exportação de madeiras para o Reino.

Bahia, 29 de janeiro de 1759.

Tem annexos 6 documentos. 3962—2968

Duplicado do doe. n. 3962. 2a via.

Tem annexaa relação das madeiras exportadas pela Fragata S.

Francisco de Paula e 
' 
Santo Antonio; provenientes das mattas de

Cavrú e das Alagoas. 3g6g—3970

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho

e Mello, em que se refere ao conflicto de jurisdicção que havia

entre os Ouvidores das Comarcas de Jacobina e do Serro do Frio,

por causa da annexação das Minas Novas do Fanado á comarca

do Serro do Frio e Governo da Capitania de Minas Geraes, rela-

tando os acontecimentos que por tal facto se tinhão passado e as du-

vidas que constantemente se suscitavam.

Bahia, 29 de janeiro de 1739.

Tem annexos 11 documentos e entre elles officios do Ouvidor

geral do Serro do Frio João Evangelista de Mari\ Sarmento, do

Vice-Rei, do Fiel do Registo do Rio das Contas Manuel Dias Mas-

carenhas, etc. 3971—3982

Carta do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José

Carvalho e Mello, em que se refere ao provimento dos officios de

justiça e de fazenda, de que fòra especialmente encarregado.

Bahia, 29 de janeiro de 1759.

Tem annexos 12 documentos, comprehendendo os duplicados do

doe- n. 3855 a 3868. 3983—3992
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Officio do Arcebispo da Bahia para o Ministro do Ultramar, em que par-
ticipa as repetidas supplicas que os índios lhe dirigiam, pedindo que
lhes desse parochos para lhes assistir e ministrar os sacramentos e

que nomeara para as Aldêas da Pedra Branca e Caranguejo o Padre

José da Silveira Brito.

Bahia, 29 de janeiro de 1759. 3996

Requerimentos (3) do Capitão môr André Ramos César, pedindo em nome

dos índios da Aldêa de N. S.a dos Remedios que lhes fosse enviado

um parocho para a sua Egreja e alguns paramentos de esmolas e

também que um official de justiça ali fosse mandado verificar as bem-

feitorias que havia leito na mesma Egreja.

[Annexos ao n. 3gg6) 3997—3999

Cartas dos Padres do Hospício de N. S. da Piedade da Bahia, informando

acerca da affirmação que André Ramos César fazia n'um dos seus re-

querimentos, a respeito da missão que estes padres tinham tido na

Aldêa de N. S.a dos Remedios.

Bahia, 10 de dezembro de 1757.

(Annexas ao n. 3gg6).

«Ex.m,> e .Rev.mo Senhor. A missão ou Aldêa de N. S. dos Remedios sita no

Termo da Villa de S. José da Barra do Rio das Contas foy principiada em oc-
casião que na era de 1728 o R. P. Frey Domingos de Cesena, nosso plissionario
capuxinho, andando em missõens volantes junto o R. P. Fr. Jose Portugue\
Arabido, que em tal tempo assistia na nossa companhia neste nosso Hospício de

de N. S.* da Piedade, vierão fazer missão na Villa de S. José da Barra do Rio
das Contas, a cuja missão assistirão huns índios da Nação Grem,. que andavão
no mato mis e a modo de brutos ; elles (piamente se pode crer) que movido da

graça divina pedirão aos ditos Padres de se aldearem e de serem christão de-

baixo da direcção de' hum missionário Capuchinho.' Mas como em tal tempo não

havia neste Hospício missionários para esta empreza e desejoso o Ex."" Snr.

Conde de Sabugoza nesse tempo Vice-Rey do Estado do.Brasil, que se fizesse este

serviço a Deus na conversão daquelles gentios á nossa santa fé e socegar os mo-

radores da dita villa, que recebião bastante prejuízo por canza dos roubos e oy-j

tros insultos, que aquelles barbaros continuamente lhes estàvãb fazendo, deter-

minou portanto com o Prefeito deste Hospício, que fosse para a dita paragem
o dito P. Fr. José Arabido junto com hum Donato deste mesmo Hospício por
nome Irmão Felis, que tinha barbas para assim, satisfazer aos ditos índios, que
querião um missionário Barbonio. O dito Religioso Arabido com o. dinheiro

que deo a Fazenda Real fabricou a Capella e ajuntou a gente muito numerosa

de duas naçoens chamadas huma Grem e outra Pocurunché, porém da mesma

lingua. Se principiou o serviço de Deos, baptizando ao Capitão Pedro, que
estando para morrer e já catequizado, pedio e recebeo o santo Baptismo e no

mesmo dia passou para a outra vida. Ao depois se reduzirão para Aldêa duas

filhas do dito difunto, creadas na Villa do Camamú e bauptizadaS por nome

Joanna das Candèas e Margarida de Freite, moças de proposito. e capacidade,

que depois casarão e servirão para tirarem do mato, aldearem e conservarem

os seus parentes.
O dito P. Fr. José se não deteve nesta Aldêa mais de outo mezes, porque

tendo fallecido o dito irmão Felis, veio elle para a Cidade e foy para o Reyno.

Ficou a dita Aldêa hum mez sem missionario nomez.de agosto de 1729, o Pre-

feito deste Hospício, a petição do Ex. Sr. Vice-Rey mandou a governar e fundar

Constantemente a dita Aldêa e a dar-lhe forma de Missão o P. Fr. Bemardino

de Milano, nosso missionário Capuchinho, que tinha já governado por outo

annos a Aldêa de Rodellas, no seu tempo numerosa de 722 almas, conservando-a

sempre muito quieta, luzida e sugeita : e nesta do Rio das Contas assistio 19

annos e meyo, a saber de Agosto de 1729 athé 24 de fevereiro de 1748, em que
falleceo da dita vida mortal, sempre governando a dita Aldêa com bom successo.

Depois delle por ordem R B. Fr. Anselmo, Prefeito deste Hospício foy_ a

governar a dita Aldêia o Padre Fr. Feiix Maria de Cremona também, piissio-
nario, que assistio nella não sey quanto tempo e aò depois com parte daquelles

Índios se passou pela nova Missão de S. Fidèlis do Rio da Una. A causa porque
o P. Fr. Anselmo largou aquella Aldêa do Rio .das Contas e mandou paáãàr o
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dito Padre Cremona para outra Aldêa, só elle como Prefeito de aquelle tempo
o pode dizer; pois nem eu, nem os Frades que aqui se achão, são sabedores
nu dita causa, nem em nenhum dos livros, que servem de registos neste Hespi-
cio o acho assentado. Esta he a informação que posso dar.

(a) Fr. Barnabé de Tedaldo Prefeito dos Missionários Capuchinhos italianos
no dito Hospício. Fr. Ângelo Maria das Chagas, Fr. Bento de Rovigo e Fr.
João Maria ae Todi, Missionários Capuxiuhos e Fr. Filippe de Todi, capuxinho.»

4000

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha partici-

pando a partida da Náu N. S. da Caridade, S. Francisco de Paula e

Santo Antonio, sob o commando do Capitão de mar e guerra Fran-

cisco Miguel Ayres.

Bahia, 3ode janeiro de 1759. /ae 2a via. 4001—4002

Carta do Conde dos Arcos D. Marcos de Noronha para Thomé Joaquim

da C. Corte Real, de meros cumprimentos.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. zae 2a vias. 4003—4004

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, informando acerca do adeantamento dos trabalhos da nova

náu, 
que 

se estava construindo no estaleiro da Bahia, a qual julgava

poderia ser lançada ao mar no mez de setembro.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. za e 2a vias. 4005—4006

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, participando a partida da Náu N. Sa. da Caridade, 5. Fran-

cisco de Paula e Santo Antonio, e que nella não o tinha podido
embarcar D. Antonio Alvares da Cunha, por o seu estado de saúde

lho não permittir.
Bahia, 3o de janeiro de 1759. 4007

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á expulsão dos Jesuítas estrangeiros, que se

encontravam nos Collegios e Aldêas do Areebjspado da Bahia e a

fôrma de effectuar o seu embarque para o Reino.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. /a e 2a vias.

«Pela informação do Reverendo Arcebispo constou no mesmo Conselho,

que os Padres da Companhia que se achavão assim nos Collegios, còmo nas
Aldêas do seu Arcebispado erão os seguintes : o Padre João Brewer, q Irmão
Filosofo Francisco Alkitts, os Irmãos leigos Thoma^ Luiq, Màthias Pilei-, Pedro
Massi, João Massi, João Rubiate, Thoma^ Brailla, GuWterme Lynceo, Fran-
cisco Xavier, o Padre Thomaç Lynceo e o Irmão Honorato Martins . ... t

4008—4009

Officio do Intendente geral do ouro Sebastião Francisco Manuel para
Thomé Joaquim C. Côrte Real, remettendo a copia da correspon-

dencia que trocara com o Intendente da Casa da Fundição do Ar-

raiai de S. Felix sobre os serviços daquella casa e com o Fiel das

Minas do Rio das Contas, Ouvidor interino da comarca de Jacobina

Manuel Dias Mascarenhas, por causa do conflicto de jurisdicção que
se dera entre o seu antecessor Joaquim José de Andrade e o Ouvidor

da comarca do Serro Frio, motivado pela nova annexação das minas

novas do Fanado a esta ultima comarca.

Bahia, 3o de janeiro de 1759.

Tem annexos i3 documentos. 4010—4023
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Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para o Ministro da Marinha, relativo a exportação de madeiras para
o Reino.

Bahia, 3o de janeiro de 1739. 4024

Officio do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé Joa-

quim da C. Côrte Real, dando novas informações sobre o provimento
dos officios de justiça e fazenda.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. 4025

Carta do Chanceller Thomaz Roby de Barros Barreto para Sebastião José

de Carvalho, em que se refere á doença do Rei, á exploraçãodo sali-

tre, ao logar que competia ao Chanceller nas recepções officiaes, etc.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. (V. n°. 3888). 4026

Carta do Chanceller Thomaz Roby de Barros Barreto para Thomé Joa-

quim da C. Côrte Real, sobre os mesmos assumptos a que se refere

a carta anterior.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. 4027

Carta do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé J. da

C. Côrte Real, em que especialmente o informa acerca da cobrança

das dividas á Fazenda Real.

Bahia, 3o de janeiro de 1759. 4028

Carta particular de Manuel Estevão d'Almeida e Vasconcellos Barberino

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que especialmente se

refere á grave doença que soffrera.

Bahia, 3i de janeiro de 1759. 4029

Officios (2) do- Conselheiro Manuel Estevão Barberino para Sebastião José

de Carvalho e Thomé Joaquim Côrte Real, em que se refere as

reuniões do Conselho ultramarino e Mesada Consciência, realisadas

na Bahia, e á sua commissão a respeito dos bens dos Padres da

Companhia de Jesus.

Bahia, 3i de janeirode 1759. 4o3o—3o3i

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa ter chegado á Bahia a Galera N. Sa. da Ar-

rabida e Santa Rita, sob o commando do capitão Manuel dos Santos

Pereira e que por este soubera que tinha passado em Moçaçnbique o

Vice-Rei do Estado da índia Conde da Ega, seguindo a 22 de julho
em direcção a Gôa. Refere-se também ao Governador de Moçam-

bique Pedro de Saldanha de Albuquerque e a alguns passageiros, de

varias procedências, que pinhão a bordo da Galera, em viagem para
o Reino.

Bahia, 24 de março de 1759.

Tem annexa a copia de uma carta do Governador Pedro Sal-

danha para o Conde dos Arcos. (Ia- e 2a vias.)

«Nesta mesma Galera vierão embarcados o Capitam dos Granadeiros Lui\
Jiisé dos Santos e o sargento mór Engenheiro Antonio José de Mello, por ha-
verem obtido licença de S. M. de se recolherem para esse Reino, para donde
também vai com licença do Vice-Rei do Estado da índia o Tenente de Infan-
taria Germano Antonio Pereira e com licença do Governador de Moçambique o
Tenente de Infantaria João da Costa e com licença do Administrador Episcopal



326

o Padre Lui\ Antonio, Prior d'aquella Sé, os quaes ficão nesta Cidade por não
terem occazião opportuna de embarcação para proseguirem a sua viagem, nem
lhe permittir o breve prazo de tempo,que tem mediado depois que aqui chegáráo
o poderem ir para o Rio de Janeiro, por donde remetto estas cartas, na consi-
deração de que poderam ainda encontrar naquelle Porto a sua respectiva Frota.

Esta mesma he a que obriga a D. Antonio Alvares da Cunha a metter-se
na viagem, que agora faz para o Rio de Janeiro, porque, como se acha inteira-
mente convalescid^o das moléstias, que aqui experimemou, dezeja antes que ellas
lhe repitão, recolher-se a esse Reino.

4032—4035

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando ter chegado de Moçambique, sob prisão e a bordo

da Galera N. S. da Árrabida e Santa Rita, o Brigadeiro David Mar-

ques Pereira, para ser conduzido ao Reino por ordem do Governa-

dor daquelle Districto Pedro de Saldanha d'Albuquerque.

Bahia, 24 de março de 1759-

Tem anneos 2 documentos. (/a e 2* vias.) 4036—4040

Cartas (2) do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

a ia sem importancia e a 2a referindo-se ao Breve pontifício que
mandava appliçar os legados não cumpridos no tempo determinado

ao Hospital da Mizericordia da Bahia

Bahia, i5 e iõ de maio de 1759. 4041—4042

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, acerca da baixa dos soldados, que tivessem assentado praça
voluntariamente e 10 annos de serviço.

Bahia, 16 de maio de 1759. 1 e2 vias. 4043—4044

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, acerca do abono feito pela Caza da Moeda da Bahia para o eus-

teamento da Náu N. S.a das Necessidades, que comboiava a fro-ta.

Bahia, 17 de maio de 1759. 1 e 2 vias. 4045—4046

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real em que se refere á licença concedida a Antonio de Araújo dos

Santos para se recolher ao Reino.

Bahia, 17 de maio de 1759. za e 2a vias. 4047—4048

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha, sobre

o reforço da tripolação da Náu N. Sa. das Necessidades.

Bahia, 14 de maio de 1759. ia e 2a vias. 4049—4050

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos 
para 

Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando ter s:do notificada ao Provincial dos Jesuítas a

ordem de embarque dos Padres Manuel Gonzaga. José Honorato e

.Luiz Alvares.

Bahia, 17 de maio de 1759. ia e 23vias. 4051—4052

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real acerca do auxilio que deveria prestar ao Governador das Ilhas

de S, Thomé e do Príncipe Luiz Henriques do Motta e Mello, para

suffocar qualquer tentativa de revolta ou sedição que alli podesse

haver.

Bahia, 14 de maio de 1759. 1 e2* vias. 4053—4054
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, referindo-se ao corte e exportação de madeiras para o Reino

e a compra de charruas para o seu transporte.

Bahia, 17 de maio de 1759. ia e 2a vias. 4o55—4056

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á chegada de Fr. Antoilio de Jesus Maria e

Fr. José de Santo Antonio Cascaes, da Ordem de S. Francisco, da

Regular observancia dos Menores da Provinciade Portugal, enviados

ao Brasil para colher esmolas para a reedificação do seu Convento

de Lisboa e ao fallecimento de Fr. Bento de S. Bernardo, que alii

fôra mandado anteriormente com o mesmo fim.

Bahia, 17 de maio de 1759.

Tem annexo um documento, contendo varias certidões, /"ei"

vias. 40^7—4060

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, remcttendo umas amostras de minério de ferro, que lhe

enviára o Governador de Angola Antonio de Vasconcellos.

Bahia, 18 de maio de 1759.

Tem annexo um documentos. ia e 2a vias 4061—4064

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere ao auxilio que fôra mandado prestar ao Dr.

Francisco Marcellino de Gouvêa, Desembargador da Casa da Sup-

plicação, enviado ao Brasil para uma importante commissão de ser-

viço na comarca do Piauhy, dando parte das ordens que transmittira

a differentesautoridades civis e militares, para coadjuvarem o referido

Magistrado na sua missão.

Bahia, 10 de maio de 1759.

Tem annexos 1 o documento. ia e 2a vias. 4065—4086

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real,participando o fallecimento do constructor naval Manuel

de Araújo Silva e ter encarregado o Inspector Manuel da Silva Ma-

chado de superintender nos trabalhos da nova náu.

Bahia, 18 de maio de 1759.

Tem annexo um documentos. ia e 2a vias. 4°87—4090

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa a chegada a Bahia do novo Governador da

Fortaleza Cezárea de Ajudá Felix José de Gouveia e as dificuldades

que tivera para arranjar embarcação que alli o conduzisse.

Bahia, 18 de maio de 1759. Ia 2a vias.

Emquanto se põe prompta a embarcação para se poder metter em viagem»
se pòrãm também promptas pela Fazenda Real as fazehdas que se devem com-

prar para as daxas, que dão e sempre derão os novos Directores de todas as
nações ao Rey de Daomé, aos seos Cabeceira se mais pessoas que por,estilo antigo
sempre as perceberão, porque comprando-se nesta Cidade em conjunctura tão
oppurtuna, como a prezente, em que chegou a Não da índia, será esta despeza
muito menor, do que feita na Costa da Mina, donde toda a qualidade de gene-
ros sobem a preço muito excessivo...»

4°QI—4°92

Carta do Arcebispo da Bahia D. José Botelho de Mattos para Thomé

Joaquim da C. Côrte Real, communicando que Fr. Diogo da
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Conceição, a que documentos arjfgriores se tem referido, regressara

já ao Reino a bordo do navio N. S. da Penha de França Rainha

dos Montes.

Bahia, 19 de maio de 1759.

Tem annexo um documento. 4093—4094

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, communicando que haviam regressado aos Corpos a que per-
tenciam, vários officiaes e soldados que haviam embarcado em diffe-

rentes náus, para reforço de suas guarnições.
Bahia, 19 de maio de 1759.

Tem annexos 2 documentos. Ia e 2a vias 4°95—4100

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere aos serviços prestados pelo Engenheiro José

Antonio Caldas nas Ilhas de S. Thomé e Príncipe e a necessidade

imperiosa de os recompensar condignamente.

Bahia, 19 de maio de 1759. ia e 2a vias.

«Ordenou-se-me por Provisam do Conselho Ultramarino com data de 3o
de agosto de 1755, que escolhesse hum Engenheiro dos melhores que houvesse
na aula militar desta Cidade e que o mancasse na companhia da Ilha do Prin-
cipe, que aqui se achava, para dezenhar a fortificação, que se devia fazer, e que
interporia eu o meu arbítrio sobre o prêmio, que merecia por esta viagm, por-
que não devia ser obrigado a mais, que a estar naquellas Ilhas o tempo que lhe
fossenecessario para as diligencias que se lhe encarregaváo

Dando resposta ao Conselho Ultramarino ás ultimas clauzulas desta Pro-
visam em carta de 17 de maio do anno dç 1737 disse que me parecia, que o

prêmio não podia ser menor do que a patente de Capitão Engenheiro com aquelle
mesmo soldo' com que lograrão este mesmo posto Antonio de Brito Gramacho
e Nicoláo de Abreu Carvalho, mas impondo-se-lhes a obrigação defditar na Aula
militar desta Cidade defensas de praças e expugnação dellas e Geometria espe-
culativa, sempre que não houvesse oflicial determinado p>r S. M. para este exer-
cicio; porque dando-lhe este accrescentamento não só se lhe remunerava o tra-
balho e a despeza que fezem tão perigoza e arriscada viagem, em que arruinou
a saúde, e teve a vida no ultimo perigo; mas que rezultava ao serviço de S. M. a
utilidade de ter que houvesse de instruir alguns moços, que convidados por este
exemplo se applicarião a hum tão necessário como importante estudo...»

41OI—4102

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa ter mandado publicar as sentenças da Su-

prema Junta da Inconfidência contra os principaes chefes e co-réos do

attentado commettido contra o Rei na noite de 3 de setembro de 1758.

Bahia, 19 de maio de 1759. 4103

Officio do Vice-Rei Çonde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que cojnmunica terem chegado na Fragata N. Sa das Ne-

cessidades os materiaes enviados de Lisboa para a construcção da

nova náu.

Bahia, 19 de maio de 1759. ia e 2a vias.

A /a tem annexos 5 documentos e a 2a um. 4I04—4111

Carta do Arcebispo dá Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

congratulando-se por ter mallogrado o attentado de 3 de setembro

contra o Rei e participando que em todas as igrejas se tinham ceie-

brado Te-Deum em acção de graças.
Bahia, 20 de maio de 1759. 4112
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Carta do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em que se queixa de ter sido

desconsiderado em autos públicos pelo Desembargador da Relação

e Juiz dos Moedeiros Fernando José da Cunha Pereira.

Bahia, 20 de maio de 1759.

Tem annexo um documento. 4113—4114

Carta do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em

que especialmente se refere á -reforma dos Jesuítas e ao provimento
das Vigararias do s'ertão em Padres do Habito de S. Pedro.

Bahia, 23 de maio de 1759. 4115

Carta do Brigadeiro Davíd Marques Pereira para Thomé Joaquim da C.

Côrte Real, em que relata vários factos criminosos succedidos em

Moçambique, o suicídio do Governador General João Manuel de

Mello, a perseguição de que fôra victima e que determinara a sua

prisão, etc.

Bahia, 23 de maio de 1759. (V. n. 4o36) 4116

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, em que se refere á remessa de 34 fardos de fazendas da

índia, enviados para Lisboa pelos administradores geraes do Es-

tanco Real do tabaco de pó de Gôa.

Bahia, 25 de maio de 1759.

Tem annexos 5 documentos e entre elles a relação especificada

das fazendas. Ia e 2a vias. 4117—4128

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, communicando ter recebido participação do Governador inte-

rino do Rio de Janeiro José Antonio Freire, de alli ter chegado

doente o Desembargador Ignacio de Sousa Jacome, fallecendoa 12

de março, sem ter tomado posse do seu logar de Chanceller.

Bahia, 25 de maio de 1759. i* e 2* vias. 4129—4i3o

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha, acerca

do destino que teriam a tnastreação, velame, ferragens, etc, da nau

de guerra N. S. da Lampadosa, que fôra mandada queimar no Rio de

Janeiro, e dos trabalhos de construcção da nova nau.

Bahia, 25 de maio de 1759.

Tem annexos 3 documentos. za e2a vias. 4131—4138

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha,

participando ter chegado de Gôa a Nau da índia S. Antonio e Jus-

tica e informando acerca de sua tripulação, carga, passageiros, etc.

Bahia, 26 de maio de 1759.

Tem annexos 3 documentos, sendo um delles o mappa da

carga. ia e 2a vias.

«Vem por commandante desta Náo Manuel Castro Ribeiro e consta a sua

guarniçáo de 25 officiaes, 6 homens d'armas, 64 marinheiros, 14 grumetes, 20

pagens e 20 artilheiros.
Vem mais na dita Náo o Dezembargador João de Mesquita que servio no Es-

tado da índia de Chanceller e Governador, e vem com licença de V. M. o capitão
de granadeiros José Gonçalves da Camara e o capitão de infantaria, que servio
na Praça de Moçambique Faustino Rodrigues de Carvalho e com licença do Vice-
Rey Henrique de Mello, expulso que foi da Companhia de Jesus ..» 4146

A. B. 01 42
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Officio dos Inspectores da mesa da Inspecção José Lopes Ferreira e Fran-

cisco Xavier de Almeida para Thomé Joaquim da G. Côrte Real,

relatando as divergências que havia entre os vogaes da Mesa da

Inspecção sobre a classificação dos assucares e queixando-se do pro-
cedimento irregular do Desembargador ç Inspector Bernardo Gon-

zaga, em uma sessão a que presidira, arrogando a si o voto de

qualidade para fazer prevalecer a sua opinião.

Bahia, 27 de maio de 1759.

Tem annexos 2 documentos. 4147—4149
f

Carta do commandante da frota Manuel de Mendonça e Silva para Thomé

Joaquim da C. Côrte Real, na qual faz a narrativa detalhada da sua

viagem de Lisboa até a Bahia, em que gastara 63 dias.

Bahia, 27 de maio de 1759. 4i5o

Officio dos Inspectores da Mesa de Inspecção, da Bahia, Antonio da

Rocha Pitta, João Bernardo Gonzaga e José Álvaro Pereira Sodré,

para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, acerca das divergências que
havia na Mesa da Inspecção sobre a classificação dos assucares.

Bahia, 27 de maio de 1759.

Tem annexos 7 documentos. Ia e 2a vias. 4151—4166

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, participando que o Desembargador Manuel Estevão de Al-

rneida Barberino, dera principio á sua diligencia para averiguação

dos bens dos Padres da Companhia de Jesus, possuídos pelos
Collegios e Casas, que por elles eram administrados sem as indis-

pensaveis licenças regias, tendo já em seu poder os titulos de muitas
• 
propriedades de que lhe fizeram entrega os reitores do Collegio da

Companhia, da Casa do Noviciado de N. Sa. da Annunciada e Se-

minario de N. Sa. da Conceição.

Bahia, 28 de maio de 1759.

Tem annexos 2 documentos. Ia e 2a vias. 4167—4172

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, que se refere á chegada dos navios da frota e aos motivos que
retardavam o seu regresso.

Bahia, 29 de maio de 1759.

Tem annexo um documento. iae 2a vias.. 4^3—4176

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere' á evasão de vários soldados e marinheiros

desertores que se achavam presos na Nau da índia Santo Antonio

e Justiça.

Bahia, 29 de maio de 1759.

Tem annexo 1 documento. Ia e 2a vias. 4'77—4180

• Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, accusando a recepção da copia do decreto de 7 de setembro de

1758, em que se nomeava a Rainha regente do Reino.

Bahia, 29 de maio de 1759. 4181

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que lhe participa á chegada á Bahia de uma esquadra de 4
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navios da Companhia da Inglaterra, cujos nomes vão referidos nos

documentos seguintes.

Bahia, 29 de maio de 1759. 4182

«Diligencia que mandou fazer o Conde dos Arcos D. Marcos de Noronha,

Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do Brasil, no

navio inglez Hanke, de que era Capitão Ricardo Drake.»

Bahia, 26 de maio de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 4182). 4183

Instrumento em publica forma com o theor dos autos de diligencia feita

pelo Desembargador Ouvidor Geraldo Civelodr. Bernardino Falcão

de Gouvêa, no navio inglez Hosterly, do Capitão Frederico Vicente.

Bahia, 25 de maio de 1759.

(.Annexo ao n. 4182.) 4^4

Traslado dos autos de diligencia que se fez no navio inglez Tavstock, do

Capitão Benjamin Sankins.

Bahia, 25 de maio de 1759.

(Annexo ao n. 4182). 4185

Traslado dos autos de diligencia feita pelo Desembargador Ouvidor Geral

do Civel o dr. Bernardino Falcão de Gouvêa, cavalleiro professo
na Ordem de Christo na nau ingleza por invocação Príncipe Hen-
rique, do commandante Thomaz Best.

Bahia, 24 de maio de 1759.

. (Annexo ao n. 4182.) 4186

Officio do Vice-Rei, Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere á prisão de 35 passageiros dos navios da frota

por falta de passaportes.
Bahia, 29 de maio de 1759.

Tem annexos 2 documentos. /a e 2a vias. 1887—4192

Officio da Mesa da Inspecção para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

acerca do carregamento e partida da frota.

Bahia, 29 de maio de 1759.

E' assignado por João Bernardo Gonzaga, Antonio da Rocha

Pitta, José Lopes Ferreira, José Álvaro Pereira Sodré e Francisco

Xavier de Almeida. 4193

Officio do Desembargador João Bernardo Gonzaga (para Thomé Joaquim

da C. Côrte Real), em que se refere á sua chegada á Bahia em 18 de

fevereiro, a ter tomado posse do logar de Intendente geral em 23, á

eleição dos Inspectores da Mesa da Inspecção Francisco Xavier de

Almeida, José Lopes Ferreira e José Álvaro Pereira Sodré, á cias-

sificação dos assucares e tabacos, ás divergências entre os Inspe-

ctores por causa da presidencia da Mesa quando o Intendente esti-

vesse doente ou impedido, á navegação da Costa da Mina.

Bahia, 19 de máio de 1759. ia e 2a vias.

A i^via tem âhnexos 2 documentos. 4'94—1497

Officio do Director da Fortaleza de Ajudá, Felix José de Gouvêa (para
Thomé Joaquim Côrte Real), em que participa estar á espera de
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embarcação que o conduza á sua Fortaleza e informa da necessidade

que havia de enviar para alli materiaes e generos, referindo-se á

forma como se achava regulada pela Mesa da Inspecção a navegação

para a Costa da Mina, Angola e Moçambique e á maneira como se

exercia o commercio nos portos da Gosta d'África.

Bahia, 29 de maio de 1759. 4198

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Bar-

berino para Thomé Joaquim da C. Côrte Real participando as di-

ligencias a que já tinha procedido para averiguações dos bens de

raiz, possuídos pelos Padres da Companhia de Jesus.

Bahia, 3o de maio de 1759.

Tem annexos 12 documentos. 1a e 2a vias.

«Eu Elrey Faço saber a vós Manuel Estevão de Vasconcellos Barberino,
Dezembargador da Casa da Supplicação, que sendo tão antiga como estes rneos
Reinos, a prohibição de adquirirem bens de raiz a communidades eclesiásticas,

que foi vigorosamente excitada na Ordenação do Livro 2°, tit\ 18 e depois delia
não só no Alvará de 3o de julho de 1611, pelo qual se ordenou que os Cor-
regedores das Comarcas ou os Provedores nos lugares, aonde elles não entrão,
fizessem nesta matéria hum rigorozo exame, obrigando os mesmos eclesiásticos
a mostrarem as licenças regias, com que possuhião os bens de raiz, de que esti-
vessem de posse e que aquelles que achassem possuidos sem ellas, os tomassem

para a Coroa, com a pena de que não fazendo os referidos Ministros as ditas
diligencias, se lhes desse em culpa, mas tãobem na Provisão de i3 de agosto
de 1612 e no outro Alvará de 23 de novembro do mesmo anno: e apertando as
razoens de necessidade publica que fundarão as referidas Leis muito mais indis-

pensavelmente no Continente do Brazil para remover os que a elle passão como
missionários de se entregarem á cobiça de adquirirem e accumularem bens
temporaes com prejuízo e escandalo publico, abandonando para isso o aposto-
lico fervor, com que devião empregar todo o seo disvelo na conversão e sal-
vação das almas: em resolução de 5 de dezembro de 1684, tomada sobre con-
suita da Meza do Dezembargo do Paço e do Conselho Ultramarino foi determi-
nado pelo Senhor Rey Dom Pedro segundo, meo Senhor e avô, que em todos os
Domínios Ultramarinos se executasse irrefragavelmente as sobreditas leis e
ordens, com as mais que até então se tinhão promulgado e expedido sobre
esta matéria. E porque não só não tiverão ainda execução as sobreditas leis
e ordens, mas todas as mais, que depois daquelle tempo se requererão forão
sempre frustradas com à pernicioza consequencia de se haverem os Religiozos
da Companhia de Jezus internado pelos sertoens do mesmo Continente, arro-

gando-se nelle o clandestino dominio, não só das terras, aonde entravão, mas
até (o que mais he), dos mesmos índios, habitantes dellas, como se os homens li-
vres podessem estar no commercio, para serem possuidos, como escravos contra
as dispoziçoens de direito natural e divino, como se os sobreditos índios podessem
ser espoliados do dominio, que nas mesmas terras lhes tocava, como naturaes e

primários habitantes e occupantes dellas, e como se ainda as outras terras, que
se achassem legitimamente possuidos por vassallos civilizados podessem passar
aos mesmos religiozos, sem licença minha especial, com a expressa declaração
e taxação das certas sommas ou importâncias dos bens nas sobreditas licenças
facultadas. Accrescendo a tudo os outros ainda mais escandolozos absurdos, com

que os sobreditos Religiosos se, tem pervertido e secularizado pela animozidade

que nelles influirão aquelas clandestinas e reprovadas uzurpaçoens do socego

publico dos meos vassallos, que já não podem dispensar a minha Regia auto-

ridade da eflicaz protecção com que devo mantel-os em justiça, em pás e em

socego. Em consideração de tudo o referido: Sou servido ordenar-vos que pas-
sando á Cidade da Bahia estabelecendo-vos nella, façaes logo intimar a todos
os Prelados de cada hum dos Collegios, Cazas, Residências e quaesquer outros
Lugares, onde tiverem habitação os ditos Religiosos da Companhia, que no
termo dos primeiros 20 dias depois da intimação, que lhe fizeres por carta feita

pelo Escrivão do vosso cargo e por vós assinada, najáo de exhibir perante vós
as relaçoens dos bens de raiz, que cada hum dos ditos Collegios, Casas, Resi-

dencias e Lugares tiver na sua posse, ainda que seja debaixo do pretexto de

administração de Capellas, sem para isso haverem precedido licenças regias,

concernentes a cada hum dos referidos bens, com a taxação de sua importancia

e isto com a cominação de que não exhibindo as ditas licenças no referido termo,

procedereis (como logo deveis effectivamente proceder) a irremissivel seqüestro
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naquelles bens de raiz, em que o não achares feito por virtude das minhas an-

antecedentes ordens. O que se entende a respeito dos ditos bens possuídos sem

faculdades regias, expedida na forma da Ordenação do Reino com a espressão

dos valores por ella facultados. Porém ainda a reipeito destes bens possuídos
com faculdade regia deveis examinar com toda a exactidão se se achão nos li-

mitesque forão permettidos para os conservares no dominio dos referidos Re-

giosos ou se forão ampliados com acquiziçoens não facultadas, para tomares

para a minha Corôa aquelles em que se vericcaro ecesio reprovado pelas sobre-

ditas leis e ordens. Sendo os ditos situados nos Sertoens e Aldeias de índios,

que novamente se devem erigir em Villas e Lugares, com vigararias providas na

torma das minhas ordens, em clérigos seculares, depois de estabeleceres a caza

da rezidencia do Vigário com os seos competentes passaes de accordo com o

Arcebispo daquella Dioceze, repartireis as terras, que restarem pelos índios ha-

bitantes das referidas Villas e Lugares, tãobem de accordo com o Conde Vice-

Rey e com o mesmo Arcebispo, vencendo-se pela pluralidades de votos, qual-

quer duvida que haja sobre as porçoens desta repartição para que se não sus-

penda o efleito delia até se me dar conta, para eu resolver o que julgar mais

conveniente, segundo a exigência dos cazos. Os prédios urbanos e mas bens

situados nos suburbios e lugares adjacentes á Capital e mais terras notáveis

depois dos sequestros, que nelles houveres feito, serão administrados até se-

gunda ordem minha pelos sequestrarios, que em juntas com os mesmos Ar-

cebispo e Conde Vice-Rey se julgarem mais idoneos, dando-me conta do valor

das propriedades e da importancia dos rendimentos annuaes, que produzir cada

húma dellas para eu ordenar o que me parecer opportuno.

O que tudo escutareis nesta conformidade com o zelo e actividade, que de .
vós coníio, e requer de sua natureza huma deligencia, em que tanto se interessa

o serviço de Deos e meo, como o bem commum e socego publico dos meos vas-

sallos, que habitão no referido Kstado, sem admittires recurso algum, que não

seja devolutivo e immediatamente rezervado a minha Real Pessoa, com inhi-

bição de todos e qaesquer ministros e de todos e quaesquer tribunaes. Para

Escrivão desta Commissão Hey por bem nomear o bacharel Joaquim José de An-

drade, actual Ouvidor da Jacobina, dando-lhe o lugar por acabado, e na sua falta

ou impedimento o Bacharel João Ferreira de Bittencourt, tãobem actual Juiz de

fóra da Cidade da Bahia : os quaes Hey por bem, que tenháo fé e credito em juizo
e fóra delle em tudo o que de ordem vossa escreverem debaixo do mesmo jura-
mento que tomarão para os lugares, que estão prezentemente servindo. Escripta

em Belém, 8 de maio dé ij58. Rey.» (Doe. n. 4200).

4199—4224

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, sobre o fornecimento de substancias e materiaes ás Casas da

Moeda e Casas da fundição.

Bahia, 3o de maio de 1739.

Tem annexos 5 documentos. /a e 2a vias. 4225—4236

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, acerca do mesmo assumpto a que se referem os documentos

antecedentes.

Bahia, 3o de maio de 1759. i"e 2a vias. 4237—4238

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando favoravelmente o requerimento de Antonio da

Costa, Cirurgião mór do Regimento dTnfantaria do Coronel Manuel

Domingues Portugal, pedindo a gratificação de 6$ooo rs. mensaes

pelo tratamento dos officiaes e soldados do Batalhão de Artilharia,

de que era tenente general João da Rocha Rocha, como fôra abonada

ao seu antecessor o Cirurgião André Marini.

Bahia, 3o de maio de 1759. 4239

Representação da Mesa da Inspecção da Bahia, dirigida ao Rei, sobre a

navegação do Brasil para os portos da costa africana.

Bahia, 18 de maio de 1758. 4240
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Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida Vasconcellos Barbe-

rino, para Thomé Joaquim da C. Côrie Real, acerca das duvidas que
se tinham suscitado sobre a competencia do Conselho Ultramarino,

reunido na Bahia, ou da Junta especial creada pela carta regia de 8

de maio de iy58, para o julgamento do seqüestro dos bens dos Je-

suitas, repartição das terras, nomeação dos depositários, etc.

Bahia, 3o de maio de 1759.

Tem annexa a copia da seguinte carta regia, i1 e 2* vias.

«Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, Vice-Rei e Capitam General do
Estado do Brazil. Amigo. Eu Elrei vos envio muito saudar como aquelle que
amo. Fui servido mandar passar a essa Cidade os Doutores José Mascarenhas
Pacheco Coelho de Mello e Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barbe-
rino, havendo feito mercê a cada hum delles por Decreto de 18 do corrente mez
de maio de hum lugar ordinariode Conselheiro do Conselho do Ultramar. E por-
que não coube na brevidade do tempo que lhe determinei para o seo embarque,

passarem-se-lhes cartas dos referidos lugares : Houve por bem outro sim haver-
lhes por dada desde logo a posse delles, como se realmente a houvessem to-
mado. E sou servido que pelos ditos decretos e por esta somente possão exer-
citar os ditos lugares e gozar de todas as honras, benefícios, izensoens, franque-
zas e antigüidades de taes Conselheiros, como se estivessem prezentes nesta
Corte.

Podendo fazer Conselho neste Estado com o Doutor Antonio de Azevedo
Coutinho ou dois delles somente no impedimento ou auzenciá de qualquer dos
sobreditos para os negocios concernentes ao estabelecimento da liberdade das

pessoas, bens e commercio dos Índias, fundaçociis das. novas Villas e lugares que
devem ser erigidas nas Aldeias dos mesmos índios prezentes e futuras e a re-
dução dos bens illicita e clandestinamente occupados pelos Religiozos da Com-

panhia de Jesus aos termos das suas fuadaçoens e daquelles que depois dellas
lhes forão facultadas na fôrma da Ordenasan do livro segundo titulo 18. . . .
Beleni, 19 de maio de 1759.»

4241—4244

Officio do Conselheiro Manuel Estevão Barberino para Thomé Joaquim

da C. Côrte Real, em que se refere ás diligencias a que tinha de

proceder no Collegio da Companhia da Villa de Na. Sa. da Victoria,

na Capitania do Espirito Santo e na Caza de S. Salvador na Capi-

tania de Porto Seguro.

Bahia, 3o de maio de ij5q. /" e 2a vias. 4245—4246

Carta particular do Conselheiro Manuel Estevão Barberino para Thomé

J. Côrte Real, de meros cumprimentos.

Bahia, 3o de maio de 1759. 4247

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte Real,

em que se refere ao carregamento da Galera N- Sa. da Conceição e

Santo Antonio,- do Capitão Fernando Francisco Silva.

Bahia, 2 de maio de 1759.

Tem annexo o mappa da carga embarcada. /a e 2a vias.
' 

4248—4251

Cartas particulares do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de

Carvalho e ThomazJ. Côrte Real.

Bahia, 3o de maio de íySg. (Sem importancia). 4252—5254

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que se refere ao parecer que o Conselho Ultramarino,

que funccionava na Bahia, dera sobre a applicação que podia ter

na Capitania o Directorio formulado por Francisco Xavier de
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. Mendonça Furiado, Governador e Capitão General do Pará e Ma-

ranhão para o regimen dos Índios das povoações destas Capitanias.

Bahia, i de junho de 1759.

«Vendo o Conselho o predicto Directorio lhe pareceo devia interpor o seu

parecer, que contém no papel, que juntamente com esta será entregue a V. Ex".

e como nelle se deduz largamente as partes em que o mesmo Directorio pode
ser applicavel e as em não pode ter applicação nas Aldêas do Brazil, porque
os índios 

que as povoão estão e estiverão sempre em muito inferior estado aos
de do Para e Maranhão, não se me oferece que dizer a V. Ex". outra couza a

este Respeito, se não que ficão a passar-me as ordens necessarias, para que em

tudo aquillo, que se julgou applicavel ao mesmo Directorio o haja de ser sem

perda cie tempo nas povoações tios índios deste Estado, o que V. Ex". fará pre-
zente a S. M. para determinar o que fôr servido »

4255

Parecer do Conselho Ultramarino da Bahia sobre os paragraphos do Di-

rectorio para regimen dos índios das Aldeias das Capitanias do Pará

e Maranhão, approvado por Alvará regio de 17 de agosto de 1758 e

que podiam ser applicaveis aos índios do Estado do Brazil.

Bahia, 19 de maio de 1759. (Annexo ao n. 4255.)
Assignaao pelo Conde D. Marcos de Noronha, Antonio d'A\e-

vedo Coutinho, D. José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de

Mello e Manuel Estevão de Vasconcellos de Almeida Barberino.

«Senhor. Com a carta de officio expedida pela Secretaria de Estado dos

Negocios da Marinha e Dominiõs Ultramarinos na data de 3 de fevereiro do

prezente anno de 17^9 se remetterão ao Conde Vice Rei deste Estado os exem-

plares que contem o Directorio., que formou Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador é Capitão General das Capitanias do Pará e Maranhão

para regimen dos índios habitantes dellas, o qual foi S. M. servido approvar

para qué se observasse nas mesmas Capitanias; e pelo avizo da referida carta
ordena S. M. que o Conde Vice Rei do Estado faça observar o referido Di-
rectorio nas Aldeias da jurisdição delle em todas aquellas partes que lhes possão
ser applicaveis.

Communicou o Conde ao Conselho como Prezideiuedelle a sobredita carta e
Directorio, para que combinada a formalidade deste com a natureza e estado
das Aldeias pertancentes ao districto deste Governo ou se mandasse inteira-
mente praticar o que prescreve o sobredito Directorio ou somente o que podesse
adoptar-se ao sistema do pais e qualidade das povoaçoens dos índios.

Vendo-se pois no Conselho o predito Directorio com madura e vagaroza
refleção julgou que devia fazer prezente a V. M. o seo sentimento a respeito de
cada hum dos paragrafos do mesmo Directorio, proporcionando a sua opinião a

utilidade do serviço de V. M. e bem dos índios.
No § i° do Directorio se expõe que sendo V. M. servido pelo Alvará com

força de lei de 7 de junho de iyS5 abolir a administraçam temporal que os Re-

gulares exercilavão nos índios das Aldeias do Estado do Maranhão e Pará, mau-
dando-as governar pelos seos respectivos Principaes, como estes pela lastimoza rus

ticidade e ignorancia com que até gora torão educados, não tinhão a necessaria
aptidam, que se requér para o governo sem que haja quem os possa dirigir, pro-

pondo^lhes não só os meios da civilidade, mas da conveniência è persuadindo-lhes
os proprios ditames da racionalidade, de que vivião privados, para que o referido
Alvará tivesse a sua devida execução e se verificassem as reaes e piisimas in-

tençoens de V. M. haveria em cada hua das sobreditas povoaçoens, emquanlo
os índios não tivessem capacidade para se governarem, hum Director, que no-

mearia o Governador e Capitam General do Estado, o qual devia ser dotado
de bons costumes, zelo, prudência, verdade, sciencia da lingua e de todos os

mais requesitos necessários para poder dirigir com acerto os referidos índios
debaixo das ordens e determinaçoens seguintes, que inviolavelmerite se obser-
varião emquanto V. M. o houvesse assim por bem e não mandasse o con-

trario.
A respeito desse primei?o g parece ao Conselho que serião os Directores'

de que nelle se trata muito precisos e muito úteis nas Villas novamennte esta-
belecidas no districto do Governo para no regimen dellas ajudarem a civilizar com

mais brevidade aos índios, porém que se fa\ impraticável por falta de pessoas,
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em que concorrão as qualidades que essencialmente se requerem ou lhes prescreve
o mesmo §.

No 2° do mesmo Directorio se declara e contém que havendo V. M, decla-
rado no mencionado Alvará que os índios existentes nas Aldeias que passassem
a ser Villas, fossem governados 110 temporal pelos Juizes Ordinários Vereadores
e mais officiaes de Justiça e das Aldeias independentes das Villas pellos seos
respectivos Principaes: como só ao Alto e soberano arbítrio de V. M. competia
o dar jurisdição, ampliando-a ou limitando-a como lhe parecesse justo, não

poderião os sobreditos directores em cazo algum exercitar jurisdição coactiva. nos
índios, mas unicamente a que pertencesse ao seo ministério, que era a directiva,
advertindo aos Juizes ordinários e aos Principaes no cazo que houvesse nelles
alguma neglicencia ou descuido, a indispensável obrigaçamque tinhão por conta
dos seos empregos castigar os delictos públicos com a severidade que pedisse a
deformidade do insulto e a circunstancia do escandalo, persuadindo-lhes que na
egnaldade do prêmio e do castigo consiste o equilíbrio da justiça e bom governo
das republicas. Vendo porém os Directores, que erão infructuozas as suas adver-
tencias, e que não bastava a eficacia da sua direcção para que os ditos Juizes
ordinários e Principaes castigassem exemplarmente os culpados; para que não
aconrecesse, como regularmente succedia, que a dissimulação dos delictos pe-
quenos fosse a caúza de se commetterem culpas maiores, o participarião logo ao
Governador do Estado e Ministros de justiça, que procederião nesta matéria na
forma das Reaes leis de V. M. nas quaes recomenda que nos castigos das refe-
ridas culpas se pratique toda aquella suavidade e brandura, que as mesmas leis

permittirem, para que o horror do castigo os não obrigue a dezamparar as suas

povoaçoens, tornando para os escandalozos erros da gentilidade.
A respeito deste g parece ao Conselho que o disposto nelle havendo-se já

recomendado aos Escrivaens das Camaras a sua observancia, se lhe deve nova-
mente recomendar que nas partes ou coisas, em que houver prevericaçam, dêm
conta ao Governo de 6 em 6 me^es, declarando os termos, e o estado, em que se
acharem as Villas repectivas.

No § 3 se propõe ser inegável que os índios daquelle Estado se conserva-
ráo ategora na mesma barbaridade, como se vivessem nos incultos sertoens,
em que nascerão, praticando os péssimos e abominaveis costumes do paganis-
mo, não só privados do verdadeirro conhecimento dos adoraveis mistérios da
nossa sagrada Religião, mas até das mesmas çonveniencias temporaes, que só se

podem conseguir pelos meios da civilidade, d'a cultura e do commercio. E sendo
evidente, que as paternaes providencias de V. M. se dirigião unicamente a
christianisar e civilizar aquelles ategora infelizes e mizeraveis povos, para que
sahindo da ignorancia e rusticidade a que se achão reduzidos, podo.ssem ser
úteis a si aos moradores e ao Estado. Estes dois virtuozos e importantes fins,

que sempre fôra a heróica empreza do incomparavel zelo dos catholicos e Fide--
lissimos Monarcas, serião o principal objecto da reflexão e cuidado dos Directores.

Parece ao Conselho mandar remetter aos Escrivaens 
'das 

Camaras respectivas
a copia deste § por serem estes sugeitos aquelles a quem premente e interinamente

podem incumbir-se a direcção das povoaçoens em qúe residem.
O mesmo parecer toma.sobre o \ 4", em que se propõe que para se conse-

guir o primeiro dos dois fins mencionados no g antecedente, que he christiani-
zar os índios, posto que esta matéria por ser meramente espiritual, pertence
principalmente á exemplar vigilancia do Prelado Diocezano, sempre com espe-
cialidade recomendada aos Directores, que da sua parte deern todo o favor e au-
xilio, para que as determinaçoens do dito prelado respectivas á direcção das
almas tenhão a sua devida execuçam e que os índios tratem aos sees Parochos
com aquella veneração e respeito, que se deve ao seo alto caracter, sendo os
mesmos Directores os primeiros, que com as exemplares acções da sua vida lhes

persuadão á observancia deste
A respeito do § 5" não se offerece ao Conselho que diçer por ser proemio da

matéria que incluem of seguintes.
No \ 6° se deduz que sempre foi maxima inalteravelmente praticada em

em todas as nações que conquistarão novos domínios, introduzir logo nos

povos conquistados o seo proprio idioma por ser indisputável que este era hum
dos meios mais efficazes para desterrar dos povos rústicos barbaridade dos seus
antigos costumes e ter mostrado a experiencia, que ao mesmo passo que se in-
troduz nelles o uzo da língua do Príncipe, que os couquistou se lhe radicava
também o atfecto, a veneração e a obdiencia ao mesmo Príncipe. Observando-se

pois todas as naçoens polidas do mundo este prudente e solido sistema, na-

quella Conquista se praticou tanto pelo contrario, que só cuidarão os primeiros
conquistadores estabelecer nella o uzo da língua chamada gzral, invenção verda-
deiramente abominavel e diabólica para que privados os índios de todos aquelles
meios que os podião civilizar, permanecessem na rústica e barbara sugeição,
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em que atégora se conservarão. Para desterrar este perniciosíssimo abuzo, seria
hum dos prineipaes cuidados dos Directores estabelecer nas suas respectivas

povoaçoens o uzo da língua portugueza, não consentindo por modo algum, que
os meninos e meninas que pertencerem as escolas e todos aquelles índios, que
fossem capazes de instruçam nessa matéria, uzassetn da lingoa própria das suas
naçoens ou da chamada geral, mas unicamente da Portuguéza na forma que
V. M. tem recommendado em repetidas ordens, que ategora se não observarão

com total ruína espiritual e temporal do Estado.
Parece a o conselho mandar entregar aos Escrivaens das Camaras respe-

ctivas a copia deste g para que ellespromovão a sua observância nos lugares das
suas re^idencias.

Nos \ 7° 8o se pondera que sendo a determinaçam referida baze funda-
mental da civilidade que se pretendia, haveria em todas as povoaçoens 2 escolas

publicas, huma para os meninos, na qual se lhes ensinasse a doutrina christan,
a ler, escrever e ccfntar na forma que se pratica em todas as escolas das naçoens
civilizadas; e outra para as meninas, na qual alem de serem instruídas na dou-
trina chrjstan, se lhes ensinará-a ler escrever, tiar, fazerem renda, costura e
e todos os mais ministérios proprios daquelle sexo. Que para a subsistência das
sobreditas escolas e de hum mestre e huma mestra, que devião ser pessoas do
tadas de bons costumes, prudência e capacidade de sorte, que podessem dezem-

penhar as importantes obrigações de seos empregos, se distinarião ordenados
sufficientes, pagos pelos paes dos mesmos índios ou pelas pessoas, em cujo po-
der elles vivessem, concorrendo cada hum dellescom a porçam, que se lhes ar-
bitrasse, ou em dinheiro ou em effeitos, que seria sempre com attencam á gran-
de mizeria e pobreza que elles prezentemente se achâo reduzidos.

No caso porém de não haver nas povoaçoens passoa alguma que podesse
ser mestra de meninas, poderião estas até a idade de dez annos serem instruídas
nas escolas dos meninos, onde aprenderião a doutrina christan, a ler e escrever

para que juntamente com as infalliveis verdades da nossa sagrada Religião,
adquirissem com maior facilidade o uzo da língua portuguéza

A respeito destes \ § parece ao Conselho que além do que nelles se acha dis-

posto, se ordene aos Escrivaens das Camaras, que continuem no ensino dos meni-
nos, na forma da sua obrigaçam e das meninas da Villa até a idade de i o annos,
não levando estipendiu algum de seus pais ou de outra pessoa alguma, visto serem
satisfeitos pela Fazenda Real; e que quando pelo tempo adiante succederem ser os
Escrivaens Índios, nesse caço lhes pagarão seos pais ou as pessoas interessadas no
ensino.

No § 9° se pondera ter concorrido muito para a rusticidade dos índios a
vileza e o abatimento, em que tinhão sido educados, pois até os mesmos Prin-
cipaes, Sargentos maiores, Capitaens e mais officiaes das povoaçoens, sem em-
bargo dos honrados empregos que exercitavâo, muitas vezes eram obrigados a
remar as canoas ou a ser Jacumahuas e pilotos dellas, com escandaloza dezobe-

diencia ás Reaes leis de V. M., que foi servido recommendar aos Padres Missio-

narios por cartas de i e 3 de fevereiro de 1701, firmadas pela sua Real Mão, o

grande cuidado que devião ter em guardar aos índios as honras, e os privilégios
competentes aos seos postos. E tendo consideração a que nas povoaçoens civis devia

precizamente haver diversa graduaçam.de pessoas á proporçam dos ministérios

que se exercitavâo as quaes pedia a r^izão que fossem tratadas com aquellas
honras, que se devião aos seos empregos, se recommendaria aos Directores, que
assim em publico como em particular honrassem e estimassem a todos aquelles
índios que fossem Juizes ordinários, Vereadores, Prineipaes ou occuparem outro

qualquer posto honorífico e também as suas famílias, dando-lhes assento na sua

prezença e tratando-os com aquella distinçam, que lhes fosse devida conforme
as suas respectivas graduaçoens, empregos e cabedaes; para que vendo-se os
ditos Índios estimados publica e particularmente cuidassem em merecer com o
seo bom procedimento as distinetas honras, com que erão tratados, separando-se
daquelles vicios e desterrando aquellas baixas imaginaçoens, que insensível-

mente os tinha reduzido ao prezente abatimento e vileza.
Parece ao Conselho mandar aos Escrivaens das Camaras das Vilas habi-

tadas pelos índios como Directores subsidiários em falta dos proprios e verda-

deiros a copia deste §, para que façam observar e observem elles também o que
nelle se inclue.

Isto mesmo lhe parece a respeito do \ 10°, no qual se diz que entre os las-

timosos princípios e perniciozos abuzos, de que tem rezultado nos índios o aba-

timento ponderado, era sem duvida hum delles a injusta e escandaloza introduçam

de lhes chamarem negros, querendo talvez com a infamia e vileza deste nome

pe-rsuadir-lhes que a natureza os tinha destinado para escravos dos brancos,

como realmente se imagina a respeito dos pretos da Costa d'Africa. E j^orque,
além de ser prejudicialissimo á civilidade dos índios este abominavel abuso,

a. B. 3i 43
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seria indecoroso as Reaes Leis de V. M. chamar negros a hums homens que
V. M. foi servido nobilitar e declarar por izentos de toda e qualquer infamia, habi-
litando-os para todo emprego honorífico: não consentirião os Directores daqui

por diante que pessoa alguma os chamasse negro aos Índios, nem que elles
mesmos uzassem entre si deste nome, como até gora praticavão para que com-

prehendendo elles, que lhes não compete a vileza do inesmo nome, podessem con-
ceber aquellas nobres idéias que naturalmente infundem aos homens a estima-

çam e a honra.
He igual o parecer do Conselho a respeito do 11°, cuja matéria consiste em

declarar, que á classe dos mesmos abuzos, se não podia duvidar que pertencia
também o inalterável costume que se praticava em todas aquellas Aldeias de
não haver hum só índio, que tivesse sobrenome. E para se evitar a grande con-
fuzão que precizamente havia de rezultar de haver na mesma povoaçam muitas

pessoas com o mesmo nome e acabarem de conhecer os índios com toda a evi-
dencia, que se buscão todos os meios de os honrar % tratar, como se fossem
brancos; terião daqui por diante todos os índios sobrenomes, havendo grande
cuidado nos Directores em lhes introduzir os mesmos appellidos que os das fa-

milias de Portugal, por ser moralmente certo que tendo elles os mesmos appellidos
e sobrenomes, de que uzão os brancos e as mais pessoas, que se achão civilizadas,
cuidarião em procurar os meios lícitos e virtuozos de viverem e se tratarem a
sua imitaçam.

Da mesma sorte parece ao Conselho mandar distribuir pelos escrivaens das
Camaras das Villas respectivas a copia do jj 12 para que appliquem o seo cuidado
a farelo observar. He a matéria delle ponderar que para a incivilidade, e abati-
mènto dos indios tinha concorrido muito a indecencia com que se tratavão em

suas casa^, assistindo diversas famílias em huma só, na qual vivião como bru-
tos, faltando á aquellas leis da honestidade, que se deve á diversidade dos sexos,
do que necessariamente havia de rezultar maior relaçam nos vicios, sendo talvez
o exercício delles, especialmente o da torpeza os primeiros elementos, com que
os paes de familias educaváo os seos filhos; cuidarião muito os Directores em

desterrar das povoaçoens este prejudicialissimo abuzo persuadindo aos Índios que
fabriquem as suas cazas á imitaçam dos brancos, fazendo nellas diversos repar-

timentos, onde vivendo as famijias com separaçam podessem guardar, como ra-

cionaes as leis da honestidade e policia.
Também parece ao Conselho applicavel para as Villas habitadas por índios

no districto deste Governo a matéria do\ i3 e por isso manda recommendar aos
Escrivaens das Camaras-das mesmas Villas a sua observancia.

Neste § se persuade, que concorrendo tanto para a incivilidade dos índios
os vicios e abusos mencionados não se podia duvidar, que o da ebriedade os tem

reduzido ao ultimo abatimento, vicio entre elles tão dominante e universal, que
apenas se conheceria hum só indio que não esteja sugeito a torpeza deste vicio.

Para destroir pois este poderozo inimigo do bem commum do Estado, emprega-
rião os Directores todas as suas forças em fazer evidente aos mesmos Índios a

deformidade deste vicio ,- persuadindo-lhes com a maior efficacia o quanto será

escandalozo, que applicando V. M. todos os meios para que elles vivão com

honra e estimaçam, mandando-lhes entregar a administraçam e governo tempo-

ral das suas respetivas povoaçoens ao mesmo tempo em que só devião cuidar

em se fazer benemeritos daquellas distinctas honras, se inhabilitein para ellas,

continuando no abominavel vicio das suas ebriedades.
Assim e da mesma forma parece ao Conselho recommendar aos mesmos

Escrivaens das Camaras a providencia dada no jj 14°—que he uzarem elles

com os índios de todos os meios de suavidade e brandura para desterrar nelles

as ebriedades e mais abuzos ponderados, para que não sucedesse que degene-

rando a reforma em desesperaçam se retirem do grêmio da Igreja, a que natural-

mente os convidaria de huma parte o horror do castigo e da outra a congênita

inclinaçam aos barbaros costumes, que seos paes lhes ensinarão com a instru-

çam e com o exemplo.
No g i5— se traia que sendo a profanidgde do luxo, que consiste na excessiva

e supérflua preciosidade das galas, hum vicio dos capitaes, que tinha empo-

biecido e arruinado os povos, era iastimoso o desprezo e tão escandalosa a mi-

zeria, com que os Índios costumavão vestir, que se fazia precizo introduzir nelles

aque.las imaginaçõens, que os podessem conduzir a hum virtuozo e mo.lera io

desejo de uzarem de vestidos decorozos e decentes, desterrando delles a desnu-

dez, que sendo effeito, não da virtude mas da rusticidade, tinha reduzido a toJa

esta corporaçam de geme a mais lamentavel mizeria, pelo que se ordenaria aos

Directores, que persuadissem aos Índios os meios licitos de adquirirem pelo
trabalho, com que se possão vestir á proporçam da qualidade das suas pessoas' 
e das graduaçoens de seos postos, não consentindo de modo algum que andem

nús, especialmente as mulheres em quazi todas as povoaçoens, com escandalo
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da razão e horror da mesma honestidade. Parece ao Conselho que tirada a co-
pia deste § se entregue aos Escrivaens dos Camaras respectivas com a recomen-
daçam de fazerem observar o que nelle se dispõe.

A respeito do \ 16 se não offerece ao Conselho coi^a em particular que diga
sobre elle,por ser preâmbulo do $ seguinte, mais juntos ambos os manda dar por
copia aos Escrivaens das Camaras respectivas, para que persuadão aos povos, a
importante matéria, que fa^_ o assumpto do % iy° Consiste esta em que os dire-
ctores eficazmente persuadão aos índios o quanto lhes seria util o honrado exer-
cicio de cultivarem as suas terras, porque por este interessante trabalho não
só terião os meios competentes para sustentarem cazas e famílias, mas vendendo
os generos que adquirissem pelo meio da cultura, se aumentarião nelles os cabe-
daes á proporçam das iavoiras e plantaçoens que fizessem. E para que estas pjr-
suasoens chegassem a produzir o effeito que se desejava, lhes farião compre-
henderos Directores, que a sua negligencia e o seu descuido tinha sido a cauza
do abatimento e pobreza a que se achavão reduzidos; não omittindo finalmente
diligencia alguma de intruduzir nellesaquella honestais louvável ambiçam, des-
terrando das Republicas o perniciozo vicio da ociozidade as constituía popu'ozas
respeitadas e opulentas.

Pela identidade da matéria que com o § antecendente tem o 18°, pois nelle
se recommenda aos Directores persuadão aos índios, que dignando-se S. M. de
os habilitar para todos os empregos honoríficos, tanto os não inhabilitaria
para estas occupaçoens o trabalharem nas suas próprias terras, que antes pelo
contrario, o que rendesse mais serviço ao publico neste fructuoso trabalho, teria
preferencia a todos nas honras, nos privilégios e nos empregos, na forma que
V. M. ordena.

Parece ao Conselho recommendar aos Escrivaens das Villas novamente esta-
belecidas, com a copia deste \ a observancia delle.

¦No \ 19 prescreve o Directorio, que depois que os Directores tiverem persua-
tiido aos índios estas sólidas .e interessantes maximas de sorte que elles perce-
bessem evidentemente o quanto lhes seria util o trabalho e prejudicial a ociozi-
dade; cuidariáo logo em examinar com a possível exactidâo se as terras que
possuírem os ditos índios (que na forma das Reaes Ordens de V. M. devião ser as
adjacentes ás respectivas povoaçoens) çrão competentes para o sustento das suas
cazas e famílias, e para nellas fazerem as plantações e as Iavoiras de sorte que
com abundancia dos generos podessem adquirir as conveniências de que até-
gora viverão privados por meio do commercio em beneficio commum do Es-
tado. E achando que os Índios não possuião iérras suficientes para a plantaçam
dos preciozos fructos, que produz aquelle fertilissimo paiz; ou porque na distri-
buiçam dellas se não tivera observado as leis da equidade e da justiça ou porque
as terras adjacentes ás suas povoaçoens tinhão sido dadas em sesmarias ás outras
pessoas particulares, serião obrigados os Directores a remetter logo ao Governa-
dor do listado huma lista de todas as terras situadas no continente dai mesmas
povoaçoens, declarando aos índios que se achavão prejudicados na distribuição
para se mandarem logo repartir na forma que S. M. manda.

Parece ao Conselho que a disposição deste g está determinada nas ordens
que se derão aos Ministros para o estabelecimento das Villas, e que não lie con- *
veniente se saiba nellas que se podem com facilidade extender as terras, porque
como os índios não insaciaveis da largue\a dellas, se não contentarão sem in-
commodarem e prejudicarem aos seos vi^inhos^ e só quando os moradores de
alguma ou algumas Villas requererem extençãó, que se justifique precisa, se
lhes deferirá na fôrma do mesmo g. Ao Conselheiro José Mascarenhes Pacheco
Pereira Coelho^ de Mello pareceo que se devia o mesmo ji remetter ao Escrivão da
Camara, que fica em lugar de Director para estas providencias, pois ordenando-

não pode seguir-se prejuízo, mas sim e muitas ve^es considerável utilidade,
sendo certo, que sempre fica livre o despre^arem-se os requerimentos e as infor-
maçoens sobre elles se forem mal fundadas.

Sobre os 2 | 20' e 01° não se offerece ao Conselho que di^er acerca da
matéria delles, por ser esta hum preâmbulo das dispo^içoens, que se râo referir
nos §§ seguintes e porque também só convém primeira e originalmente áquelle
pai% contemplado no dito Directorio

Continua este no § 22a a dizer, que ensinando a experiencia e a razão, que
assim como nos exercitos faltos de pão, não pode haver obediencia e disciplina,
assim nos paizes, que experímentão esta sensível falta, tudo era confuzão e
dezordem, vendo-se obrigados os habitantes delles a buscar nas regiões estranhas
e'remotas o mantimento precizo com irreparavel detrimento das manuíacturas,
das lavouras, dos dos trahcos e do louvável e virtuozo trabalho d<\ agricultura.
Para se evitarem tão perniciozos damnos, terião os Directores hum especial
cuidado em que todos os índios sem excepçâo alguma façâo roças de maniba,

Lamara, que hca em lugar de Director para estas provi
se nelle que ae parte do que examinar, he certo que de
nao voae seeuir-se vreiuizo. mas sim p muita.t 1

huma mera informaçam
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não só as que fossem sufficientes para a sustentaçam das suas cazas e famílias,
mas com que se possa prover abundantemente o Arraial do Rio Neg' o; soccor-
rer os moradores daquella Cidade e municionar as tropas, de que se guarnecia
o Estado: bem entendido, que a abundancia da farinha, que naquelle paiz serve
de pão, como baze fundamental do commercio, devia ser o primeiro e principal
objecto dos Directores.

Parece ao Conselho mandar recommendar ars Escrivaens da Camara re-
spectiva o que do g acima referido pode ser applicavel para os índios deste Estado,

que he persuadil-os afazerem roças de maniba.
No § 23°, prosegue o directorio a dizer que alem das roças de maniba serião

obrigados os índios á plantar feijão, milho, arroz e todos mais generos comes-
tiveis, que com pouco trabalho dos agricultores costumão produzir as fertilissmas
terrs daquelle paiz, com os quaes se utilizarião os mesmos índios, se aumentes
rião as povoaçoens e se faria abundante o Estado, animando-se os habitantos
delle a continuar no interessantíssimo commercio dos sertons, que até aqui
tinhão abandonado ou porque totalmente lhes faltavão os mantimentos precizn-
para o fornecimento das canoas ou porque os excessivos preços porque se ven-'dião, 

lhes diminuiáo os interesses.
Igualmente parece ao Conselho fa^er recommendar aos Escrivaens das Ca-

maras respectivas que elles promovão semelhantes plantaçoens, as de que neste g
se trata.

Também parece o mesmo pelo que toca d plantaçam do algodão, de que se

fa\ especial e recommendavel lembrança no § 24o do Directorio.
Pelo que respeita porém ás lavoiras do tabaco, que se consideráo e propõem

no % -2 5°—parece ao Conselho mandar suspender na observancia desta disposiçam,

por constar, que esta matéria está posta na Real presença de V.M. e dependente
da sua soberana re^oluçam.

O g 36o. trata de huma providencia para acautelara negligencia e frouxidáo,
com que os índios podem proceder na observancia das dispoziçõens, que ficão
referidas, supposta a natural e congênita, de que são dotados. Consiste a provi-
dencia em que os Directores sejão obrigados a remetter todos os annos ao Go-
vernador do Estado huma ltsta das roças, que se fizerem, declarando nella os

generos que se plantarão pelas suas qualidades, e os que se colherão, e também
os nomes assim dos lavradores, que cultivarão os ditos generos, como dos que
não trabalharão : explicando as cauzas e os motivos, que tiverão para faltarem a
tão preciza e interessante obrigação, para que á vista das referidas cauzas possa
o mesmo governador louvar em huns o trabalho e applicaçam e castigar em
outros a occiozidade e negligencia.

Parece ao Conselho incumbir aos Escrivaens das Camaras respectivas esta
obrigaçam, por serem elles os quefa\em asve^es dos Directores.

Nó 27 se expõe a obrigaçam que tem os índios de pagar dizimos das suas
lavoiras .e de todos os generos, que adquirirem sem excepção alguma.

Parece ao Conselho que esta matéria deve ficar por ora suspensa, emquanto
V. M. não fôr servido resolver a consulta que sobre ella fe^ a V. M. o Tribu-
nal e subiojd â sua Real Pre\ènça.

Desde o § 28° até ao 34°incluzive prescreve o Directorio o methodode reco-
brarem e arrecadarem os dizimos, que os índios deverem, mas como esta matéria
he dependente da que se acha consultada a V. M. também parece ao Conselho,

que deve ficar em suspenso tuao o que a este respeito se trata nos referidos gg.
O 35° he proemio dos seguintes, e por isso não se oferece ao Conselho, que

di^er sobre elle.
No 36" se comprehende o importante documento aos Directores de introdu-

zir na idéia dos Índios a utilidade, que lhes pôde resultar do commercio.
Parece ao Conselho mandar remetter a copia deste % aos escrivaens das Camaras
respectivas para que elles assim o pratiquem nas povoaçoens que estão a sua direc-
cão.

0\ 37° he proemio para os mais que se seguem, pelo que não se offerece ao
Conselho que di^er sobre elle.

No g-38" se contempla a grande necessidade de haver em todas as povoa-
çoens pezos e medidas para o nzo do commercio e se,faz demonstrativo o damno,

que produzio o abuzo do contrario com a experiencia evidente daquelle Estado,

porque costumando-se a vender em todas aquellas povoaçoens a farinha, arroz e
feijão por paneiros, sem que fossem alqueirados, precizamente havião de ser
recíprocos os projuizos pela falta de fé publica, que he a baze fundamental de
todo a negocio. Para remediar esta perniciozissima dezordem, se ordena aos
Directores cuidem logo, em que das suas povoaçoens haja pezos e medidas, as

quaes devem ser aferidas pelas respecjivas Camaras, porque deste modo nem
os Índios poderão falsificar os paneiros na üiminuiçam dos generos, nem as

pessoas que commerceão com elles, experimentarão o damno de o satisfazer
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como alqueires, não o sendo na realidade: estabelecendo-se deste modo entre
huns e outros aquella mutua fidelidade, sem a qual nem o commercio se pôde
augmentar, nem ainda subsistir.

Parece ao Conselho que devem passar-se as ordens necessarias para que
nas Comarcas haja padroens dos pe^os e medidas e se haja de medir e peçar por
outras, que sejão aferidas por aquellas o que se vender e comprar: que os pa-
droens devem ser feitos pelos re>idimentos das Camaras : e que da execução par-
ticular desta ordem dêem as mesmas Camaras conta no Conselho pelo Escrivão.

No g 39° se occorre á imbecilidade do juízo dos índios, coartando-lhes a li-
berdade de poderem commerciar sem assistência do seo Director e nos 40°,
41" e 43°—se trata de prohibir-lhes o cammercio de algumas co/zas, que ou lhe
sejão totalmentente supérfluas ou inteiramente nocivas, como he a aguardente,
dando-se nos mesmos $$ as providencias competentes para evitar a introducção
desta fazenda naquelles paizes.

A respeito de todos estes gjj parece ao Conselho se ordene aos Escrivaens das
Camaras, que com as justiças da terra cuidem em evitar que nellas haja
vendas de aguardente e elles mesmos tomem á sua conta persuadir aos moiadores
das Villas pelos modos mais suaves, se abstenháo do u\o daquella bebida
afeiando-lhe as perniciosas conseqüências de vicio tão prejudicial, e outro
sim lhes fação a saber que por não serem enganados nas compras, vendas e per-
mutaçoens que fizerem, lhes será muito util que elles Escrivaens lhes assistão para
os encaminharem ao seo commodo e proveito, cuidando quanto lhes for possível,
que elles não comprem alfaias ou coi^a, que lhes seja supérflua e desnecessária.

No g 43° se prohibe aos Directores o poderem commerciar com os índios,
nem por si, nem por interposta pessoa, nem estipular com elles directa ou indi-
rectamente negocio ou contracto algum por mais racionavel e justo que pa-
reça.

Sobre esta mateira parece ao Conselho mandar declarar avs Escrivaens das
Camaras respectivas, que elles nãopossão commerciar com os índios e tam somente
comprar-lhes o que for precisamente necessário para o seu alimento, praticando
com elles as indefectíveis obrigaçoens da verdade e boa fé

O § 44" inclue huma providencia, para que os Diretores possão dar huma
evidente prova da sua fidelidade, e desinteresse no commercio dos Índios, e estes

possuo vender os seus generos livres de todos os enganos com que ategora forão
tratados. Consiste a providencia em haver em todas as povoaçoens hum livro
chamado do commercio, rubricado pelo Provedor da Fazenda Real, no qual os
Directores mandarão lançar pelos Escrivaens da Camara ou do Publico; e na
falta destes pelos Mestres das escolas, assim os frutos e generos, que se vende -

rem, como as fazendas, porque se comniutarão. explicando-se a repartiçam des-
tas e o preço daquellas e também o nome das pessoas, que commerciarão com os
índios, de cujos assentos, que serão assignados pelos mesmos Directores e com-
merciantes, extrahindo-se huma lista em forma authentica a remetterão todos
os annos ao Governador do Estado, para que se possa examinar com a devida
exacção-a pureza, cftm que elles se conduzirão em matéria tão importante como
esta de que depende sem duvida a subsistência e augmento do Estado.

Parece ao Conselho mandar aos Escrivaens das Camaras respectivas a copia
deste g, para que na opportunidade das occa^ioens de fazerem os índios habitantes
das Villas algum genero de commercio fiquem na intelligencia que hão de obser-
var á formalidade prescripta neste g.

No 43° se premedita, que sendo vendidos na Cidade os generos, ficará sem
duvida este negocio e commercio muito mais util e vantajozo, doque sendo feito
nas povoaçoens dos próprios índios e por isso se recommenda aos Directores

persuadão aos mesmos Índios a que conduzáo para a Cidade todos os fructos e

generos que poderiáo vender nas suas povoaçoens.
Parece ao Conselho que se declare aos Escrivaens respectivos das Villas, que

dêem conta todos os annos ao Govenno, se nas povoaçoens ou sertoens, que lhes

Jicão vizinhos, ha generos ou effeitos, cujo transporte a esta Cidade possa ser mais
util aos moradores do que sendo vendido nas suas povoaçoens.

Nos g jí 40°, 47° e 48% se incumbe aos Directores a vigilancia de introduzir
e aumentar o commercio naquellas drogas de que fôr abundante o paiz ou que
as terras delle forem propensas a produzir, prescrevendo-lhes algumas regras,
com que o commercio pode florescer e das quaes se possão tirar maiores utili-
dades.

A respeito disto parece ao Conselho, que também se declare aos Escrivaens
das Camaras, que dêem todos os annos parte ao Governo com as informaçoens
noticias conducentes ao fim que se procura e sirvâo de fundamento a huma seria
e prudente re\oluçam do mesmo Governo.

Desde o % 49° até o Í8" dá o Directorio hum methodo, com que os índios da-

quellas Capitanias hão de fazer o negocio do sertão e como este he proprio
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daquelle paiz e para este se não pode adoptar similhante methodo, porque total-
mente faltão aquellas circunstancias, que nas mesmas Capitanias fazem o refe-
rido commercio objecto das dispoziçoens, que se contem nos ditos ji g, não se offe-
rece ao Conselho que di\er sobre elles.

O mesmo succede a respeito do 5g por ser proemio da matéria, que se in-
clue nos seguintes.

Pelo jí 6o\ até ao 73°. se dá a forma de como se hade fazer a distribuiçam
dos índios pelos moradores daquelle Estado, o que também he inapplicavel a
este paiz por não estár em uzo semelhante distribuiçam : pelo que não fica lugar
ao Conselho para di^er outra coi^a sobre a matéria sugeita dos referidos \ jJ.

E só pelo que toca á do numero 61o, onde se recommenda que se taxem aos
índios, os salarios competentes ao seo trabalho, reprezenta o Conselho a V. M.

que quando os Ministros forão erigir as Villas, se lhes mandarão ordens para
fazerem este arbitramento: e tem já chegado conta do Capitam Mór e Ouvidor
de Porto Seguro de o haverem assim praticado nas duas Villas, que erigirão e

pela pauta, que remetterão, consta ser o methodo muito proporcionado e a taxa
do salário competente a cathegoria do trabalho.

No § 74.,, se pondera a lastimoza ruina a que se achão reduzidas as povoa-
çoes dos índios daquelle listado. Pelo que se recommenda muito aos directores a
especial attençam que devem ter em tazer que as mesmas Aldeias tornem ao seu

perfeito restabelecimento, lembrando-se para aquelle fim de fazerem cazas de
Camaras com a possível grandeza e também Cadeias publicas com toda a segu-
rança, como também que os índios façâo cazas decentes para os seos domicílios
desterrando o abuzo de viver em choupanas á imitaçam dos que habitão como
barbarosno inculto centro dos sertoens.

Pelo que pertence a primeira parte já o Conselho satisfef na occajião em que
se erigirão as Villas, dando aos Ministros que forão a esta diligencia as ordens

' necessarias para se fazerem cajas de Cam.ira e Cadeias publicas, conforme a pos-
sibilidade das povoàçoens. Pelo que pertence d outra parte, fica o Conselho para
mandar insinuar aos Escrivaens das Camaras respectivas que promovão esta ma-
teria, como já tem declarado na resposta ao § 12 deste directorio.

No 75° se impõe aos Directores a obrigaçam de remetterao governador do
Estado hum mappa de todos os índios auzentes, assim dos que se achão nos
mattos, como nas cazas dos moradores, para que examinando-se a cauza da sua
dezerção e os motivos porque os ditos moradores os conservão em suas cazas.
se appliquem os meios proporcionados para que sejáo restituidos ás suas respe-
ctivas povoàçoens.

Parece ao Conselho mandar entregar aos Escrivaens das Camaras respectivas
a copia deste jí, para que observem a dispoçiçam delle exacta e pontualmente.

Da matéria que se contem nos gji 76, 77° 78° e 79o, se não poaefa\er appli-

çam alguma para as novas Villas e povoàçoens dos índios deste Estado, porque
todas as dispoziçoens daquelles \ jí respeitão ao descimento dos índios que naquelle
muitas ve^es succede e aqui pelo contrario nenhum#.

No g 80° se propõe como meio muito efficaz e conducente para a civilidade
dos índios a introducção dos brancos nas suas terras; e desde o dito § até ao 89o
se apontão algumas cautellas, com que esta introducção deve ser feita, e hade

permittir-se a assistência dos brancos nas terras dos índios, em ordem a des-
terrar nestes aquella má fé, em que os tem contituido as violências com que até

gora forão tratados pelos mesmos brancos. Esta matéria se acha consultada pelo
Conselho a V. M. na consulta de 22 de dezembro de 1758, e assim parece ao
Conselho que fique suspensa toda e qualquer disposiçam sua nesta parte até á re-

%oluçam de V. M., e egualmente lhe parece o mesmo a respeito dos go° e fj 1"

pela ra^ão que di^em aos antecedentes.
No § 92o se adverte aos Directores a vigilaricia e cuidado que devem ter na

direçam dos índios em satisfazer as dispoziçoens do Directorio, lembrando-lhe
as penas em que incorrerão Dor cauza da sua negligencia ou malicia.

Parece ao Conselho que se devia mandar communicar por copia aos Escri-
vaens das Camaras respetivas o contheudo neste \ para que elles fiquem na intel-
ligencia da obrigaçam que tem de zelar e cuidar n s interesses aos índios.

No § 98° se torna a recommenaar aos Directores o uzo da prudência, suavi-
dade e brandura na execuçam de todas as ordens comprehendidas no Directorio.
Parece ao Conselho que tanto a copia deste § como a do % 94o e 93" ultimo e
final por conterem também iguaes conselhos, saudaveis e paternaes, se dêem
iodos por copia aos Escrivaens das camaras respectivas, para que assim o pra-
tiquem e ponhão em execuçam.»

4'23Õ

plicados dos documentos nos. 4255 e 4256. 2 vias. 4257—4258
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Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da C. Corte Real, em

que se refere ao naufragio da Galera N. 5a. da Conceição è Porto

Seguro no Rio de Joannes e á maneira de conduzir para a Ilha de

Santa Catharina os colonos, que se haviam salvo, procedentes de

Madeira.

Bahia, i de junho de iySp. Ia e 2a via.

A /a via tem annexo um documento. 4259—4261

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel Mattos Pegado Serpa para
o Ministro da Marinha participando-lhe a chegada da Náu Santo

Antonio e Justiça sob o commando do capitão Manuel de Castro

Ribeiro e informando-os dos concertos que precizára.
Bahia, 1 de junho de 1759.

Tem annexos 2 documentos. 4262—4264

Carta do Intendente Geral João Bernardo Gonzaga para Thomé Joaquim

da C. Côrtê Real, participando ter tomado posse em 23 de fevereiro

e recommendando a pretenção de seu sobrinho o tenente José Ciar-

que Lobo, que requererá a promoção ao posto de capitão, na vaga

de Antonio José de SoOsa Portugal, promovido a sargento mór do

Regimento do coronel Jeronymo Velho de Araújo.

Bahia, 1 de junho de 1759.

Tem annexos 3 documentos e entre elles o requerimento e acer-

tidão da fé de officio do tenente José Clarque Lobo. 4255—4268

Cartí do conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José

de Carvalho, em que lhe participa as noticias que tivera ácerca dos

padres da Companhia de Jesus de Góa.

Bahia, ide junho de 1739. 4269

Carta particular do conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Fran-

cisco Xavier de Mendonça Furtado, felicitando-o pelo seu regresso

a Lisboa.

Bahia, 1 de junho de 1759. 427°

Officio do conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José

de Carvalho, em que especialmente se refere a cobrança das dividas

á Fazenda Real, á difficuidade que tinha na venda das propriedades
dos officios de justiça e fazenda, etc.

Bahia, 1 de junho de 2759.

Tem annexa à lista dos officios dos Tribunaes da Fazenda Real,

Contos e The\ouro. 4271—4272

Cartas (2) do conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé J. da

Costa Côrte Real, em que se refere á venda da propriedade dos offi-

cios, á cobrança das dividas á Fazenda, ao provimento do. logar de

mestre constructor da Ribeira das Náos, ètc.

Bahia, 1 de junho de 1759. 4273—4274

Carta de Manuel de Castro Ribeiro commandante da Náu S. Antonio e

Justiça, para Thomé J. da Costa Còrte Real, em que descreve a sua

viagem desde Gôa, referindo-se á equipagem do seu navio e a alguns

dos passageiros que conduzia a bordo.

Bahia. 1 de junho de 1759. 4275
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Carta particular do provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé J. da Cosrâ Côrte, Real, recommendando-lhe uma pre-
tenção.

Bahia, 2 de junho de 1759. 4276

Carta particular do conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Paulo

de Carvalho e Mendonça, felicitando-o pelo seu restabelecimento e

referindo-se á sua falta de saúde, ao attentado real, etc.

Bahia, 2 de junho de 1759. 4277

Carta particular de Manuel Antonio da Cunha Sottomaior para Thomé

J. Costa Côrte Real.

Bahia, 2 de junho de 1759. 427&

Carta do arcebispo da Bahia psra Thomé J. da Costa Côrte Real, em que

presta algumas informações ácerca da pensão annual que o padre
Jacinto Soares de S. Miguel, vigário de S. Pedro dos Fanados, se

obrigara a pagar para sustento de 2 irmãs.

Bahia, 5 de junho de 1759. 4279

Officio do Vice Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte,

Real, remettendo o auto da conferencia a que procedera o intendente

geral do ouro João Bernardo Gonzaga nas guias existentes na Casa

da Moeda e relativas ás barras de ouro procedentes das casas de fun-

dição de Jacobina, Villa Rica, Rio das Mortes, Sabará, Serro do

Frio, Villa Boa de Goyaz e S. Felix.

Bahia, 17 de junho de 1759.

Tem annexo o respectivo auto. /a e 2a vias. 4280—4283

Carta de Pedro Leolino Mariz, para Thomé J. da Corte Côrte Real, em

relata os seus serviços nos differentes logares que desempenbára no

Brazil, referindo-se á prisão do famigerado Manuel Nunes Vianna,

ao descobrimento das minas novas do Arassuahy e das minas de

salitre, á creação da Villa de Nossa Senhora do Bom Successo, etc.

Montes Altos, 18 de junho de lyóg.

Guiado da minha estrella nos primeiros annos da minha moci-
dade vim parar no centro destes çertoens da Bahia, aonde vivendo entre os
seus habitadores com alguma distinção me ottereceu a fortuna varias occazioens
em que pude mostrar a natural inclinação de servir a Elrey; por alguns serviços

que lhe fiz mereci a honra do posto de coronel deste vasto continenie, conrir-
mado pela Real mão em tempo, que se fazião mais raras estas mecês: augmen-
tou-se a minha reputação com a feliz execução qué dei ás ordens de S. M. para
prizão do famigerado Manuel Nunes Vianna e outros, que por poderosos e acas-
tellados vivião despotica e libertinamente e postos na precizão de hir á prezença
do Senhor Conde Vice Rey, servirão de dezengano a todos os que estivessem
afiançados na prezumpçãode regulos; sendo assim bem recebidos esses e outros
muitos serviços fui no anno de 1725 encarregado da superintendencia da con-

quista em que fiz varias expediçoens-e armei bandeyras á minha custa, de que
resultou o verem-se hoje estes certoens tam povoados. No anno de 1727 se des-
cobrirão as Minas Novas do Araçuahy, sobre que se moverão grandes duvidas
entre a Capitania da Bahia e a das Geraes, querendo huns adjudicalas a esta,
outros áquella, em que sendo os eclesiásticos os mais empenhados, cada hum
em favor da sua Dioceze, excitarão nos povos grandes discórdias e escandalosos
tdmultos, que por fim tudo a conspirar contra o ministério da Justiça e estabe-
lecimento dos reaes direytos; porém -ateando-se o fogo das parcialidades com
mais força vierão fiãalmente de commum acordo a dar esse descoberto para a
Bahia, rogando ao Senhor V. Rey que desse providencia prompta para o socego.

Por esse motivo e a este fim me de o emprego de superintendente geral oas
Minas Novas do Araçuahy e de todas as mais desta capitania, com jurisdição no
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eivei e no crime assim como a teve o Dezembargador José Va{ Pinto quando foi
crear a superintendencia das Minas Çeraes e astabelecer nellas tildo quanto res-

peitava aos Reaes interesses. ¦
Com este emprego entrei nas predictas Minas em julho de 1728 e achando

tudo em lavaredas de fogo, ardendo em bandos de Paulistas e embuabas (assim
chamão os que não são naturaes de S. Pedro) appliquei todo o meu cuidado em
aplacalo pello modo mais suave: porém sendo inútil a prudência me vali da
força achando se junto hum povo formidável, que tinha concorrido ao brado
deste novo descoberto ; prezos os cabeças dos sediciosos os remetti para a Bahia
e entrei a estabelecer tudo quanto respeitava aos reaes interesses e isto hera o

que recuzavão todas as parcialidades, que neste ponto estavão uniformes; heráo
bravíssimas, porque naquelle tempo estava o Brazil inculto e fora das cidades,
com muito pouco temor da Justiça; estabeleci logo a caza de fundição, o registo
das entradas e renda das passagens e os donativos que então se- cobravão. Da
mesma manevra cuidei na boa arrecadação dos bens dos defuntos e auzentes, de

que tomou conta o ouvidor do Serro do Frio e lhe forão entregues, quando por
ordem de S. M. veyo crear a Villa de N. S«. do Bom Successo; estabeleci as
rendas da Camara e tudo quanto toca á justiça, a qual administrei por tempo
de 2 annos, com boa aceitação em quanto não entrou a ordinaria e querendo me
recolher (concluída a minha missão) S. M. não foi servido permittir-me, antes se
dignou honrar-me com o emprego de intendente da capitaçam das minas da Bahia;
não foi porém bastante o ordenado que vencia para me não arruinar de todo,
tendo já gasto o grosso cabedal que possuía no Real serviço, assim pelos certoens,
como no estabelecimento daquellas minas, em que não soube conhecer os meyos
com que enriquecem os que ocupão semelhantes cargos ; aplicando
ao mesmo tempo o cuidado a fomentar novos descobrimentos, se achou o salitre
descoberto por hum fâmulo de minha caza, e por se achar de boa qualidade no
experimento, que dele mandei fazer, certificado por outros exploradores, qUe
mandei de que a serra hera abundante deste mineral, dei promptamente conta
a S. M., que foi servido ordenar-me a mandasse examinar miudamente, o que
promptamente executei, encarregando esta deligencia a pessoa, que me pareceo
idônea para ella em falta de quem soubesse desta matéria, porém percebendo
nas contas, que se me derão, ou nimia cSlutella ou alguma idéia de interesse,
mandei fazer exames mais ocultos por toda a casta de gente e pellas infor-
maçpens vim á certificarme que a serra hera bastantemente comprida e quazi
toda nitroza »

' 
4284

Officio do provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé J. da Costa Côrte Real, remettendo a relação dos con-

tratos celebrados com os arremattantes dos diversos impostos.

Bahia^ ,21 de junho de 1759.

Tem annexos 3 documentos. A relação indica os nomes dos

arremattantes os preços e os prados dos contratos dos dízimos reaes,

estanco do sal, pesca das baleias, aguardentes da terra e vinhos de

mel, subsidio das caixas de assucar e rolos de tabaco, saidas dos es-

cravos para as minas, dirimo do tabaco, entrada dos escravos na

Alfandega, dirimo da chancellaria, vinhos, aguardentes e aceite

doce, imposto especial de 35oo pela entrada de cada escravo proce-
dente da Costa da Mina e dirimo da Alfandega. 4285—4288

Carta do arcebispo da Bahia para Thomé J. posta Côrte Real, em que se

refere á prisão do padre D. Theodosio Manuel de Lima.

Bahia, 23 de junho de 1759.

Tem annexa a declaração de Lui\ Maciel de Souza, capitão do

navio N. 5a. da Conceição de haver recebido o preso a bordo.

4288—4290

Carta do Padre Jesuita Manuel de Sequeira para Thomé Joaquim da C.

Côrte Real, em que se refere á devassa que o Juiz ordinário de Goyaz

o Capitão mór Francisco Pereira da Silva fizera sobre (os trágicos

successos e delictos, que em 1757 commetterão os índios da Aldêa de

A. B. 3i 44
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S. Francisco Xaviér do Duro, terras novas da Villa Boa de Goyaz)

pela qual se apurara a responsabilidade do Missionário o Padre

José Vieira, da Companhia de Jesus.

Bahia, 25 de iunho de 1759. 4291

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real, participando-lhe terem arribado á Bahia os navios da

Companhia ingleza Fox e Boscawen sob o com mando dos respe-

ctivos Capitães Alexandre Hume e Benjamin Braund.

Bahia, 3o de junho de 1759. 4292

Auto da diligencia feita pelo Desembargador Ouvidor Geral do Civel
• dr. Bernardino Falcão de Gouvêa no navio inglez Boscawen.

Bahia, 7 de junho de 1759.

Traslado. (Annexo ao n. 4292). \icji

Auto da diligencia feita no navio inglez Fox do Capitão Alexandre

Hume.

Bahia, 7 de junho de 1759.

Traslado. (Annexo ao n. 4202.)

Duplicado do documento n.° 4292. 2a via. 4295

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando ácerca do rendimento da Casa de fundição de Jaco-

bina, nos annos de 1757—1758 e das despezas effectuadas nos mesmos

anãos.

Bahia, 3o de junho de 1759.

(/a e 2a vias.). A Ia via tem annexo 5 documentos. 4296—^4302

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, acerca do fornecimento de substancias á casa da fundição da

Jacobina.

Bahia, 1 de julho de 1759. 1a e 2* vias. 43o3—4004

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, ácerca do aproveitamento das ferragens da Fragata N. S. da

Lampado^a, na construcção da nova Náu em fabrico no estaleiro da

Bahia.

Bahia, 7 de julho de 1759.

Tem annexo um documento. ia e 2a vias. 43o5—4308

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, ácerca de um emprestimo mandado fazer pela Fazenda Real

aos Contratadores do contrato do tabaco Duarte Lopes Rosa e An-

tonio Francisco Jorge.

Bahia, 11 de julho de 1759. 4309

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa a arribada á Bahia da Fragata de guerra fran-

ceza Achilles e dos corsários Zefir e Serêa, respectivamente com-

mandados pelos Capitães de mar e guerra Mrs. Marnier e de Graça

Cavalleiro da Ordem de Malta e Capitão Tenente Dumar, relatando
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vários incidentes que se haviam dado por occasião das costumadas

diligencias eífectuadas nos navios estrangeiros.

Bahia, 12 de julho de 1759.

ia e 2a vias. A primeira via tem annexos 2 dçcumentos.

43IO—4313

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, informando acerca dos officiaes dos Regimentos de Infantaria

da guarnição da Bahia, que se encontravam incapazes para o serviço,

pelo seu estado de saúde.

Bahia, 12 de julho de 1759. 4314

Relação dos Officiaes do Regimento'velho de Infantaria, que se encontra-

vam com manifesta incapacidade para continuarem no serviço.

Bahia, 7 de julho de 1759.

(Annexa ao n. 4314.) 4315

Relação dos officiaes enfermos do Regimento de Infantaria do Coronel

Velho de Araújo.

S. d. (Annexo ao n. 4314.) 4316

Attestado do Cirurgião mór Antonio Pereira de Almeida, sobre as doen-

ças que soffriam vários officiaes de Infantaria do Regimento de Je-

ronimo Velho de Araújo.

Bahia, 21 de julhode 1759.

Copia. (Atinexo ao n 0414.) 4317

Duplicados dos documentos n.os43i4 a 4317. 2* via. 4318—4321

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Bar-

berino para Thomé J. da Costa Côrte Real, propondo que o Desem-

bargador Joaquim José de Andrade recebesse o ordenado de 3ooò

cruzados pela com missão que estava desempenhando.

Bahia, i5 de julho de 1739.

Tem annexo um documento. ià e 2a vias. 4322—4325

Officio do Vice-Rei Conde Arcos para. Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, no qual relata minuciosamente os factos succedidos com os na-

vios da Companhia de Inglaterra, arribados á Bahia, e cujos com-

mandantes se recusavam a partir, com receio da Náu de guerra e 2

corsários francezes, que em sua perseguição se achavam também

fundeados naquelle porto. .
Bahia, i5 de julho de ij5g.

Tem annexos i5 documentos, comprehendendo as copias da cor-

respondencia trocada entre o Vice-Rei e os commandantes dos navios

ingleses e das ordens do Vice-Rei sobre a sua fiscalisacão.

(/a e 2a vias.) ' 4326—4357

Carta particular de Theodosio Gonçalves Silva, participando ter chegado

á Bahia com sua familia, e tratando de assumptos relativos á admi-

nistração da sua casa. 5. d. 4358

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, em que se refere a ordem regia que mandava recolher ao Reino
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todos os religiosos estrangeiros da Companhia de Jesus, que se en-

contrassem nas Capitanias do Brasil.

Bahia, 16 de julho de 1759.

Tem annexa a oopia de um officio do Governador da Capitania

de Pernambuco, Lui\ Diogo Lobo da Silva, sobre o mesmo assumpto,

no qual se refere ao Jesuita Pe Rogério Canissio, Missionário na

Serra da Ibiapaba. (i* e 2* vias). 4359—4362

Officio do Vice-Rei Conde,dos Arcos pará Thomé Joaquim da Costa

Côrte Real no qual participa a partida para o Reino dos Padres Jesui-

tas Rogério Canissio, Luiz Alvares, João Honorato e Manuel Gon-

zaga.

Bahia, 17 de julho de 1759.

Tem annexos 4 documentos, (i" e 2a vias). 4363—4372

Carta de Luiz da Fonseca Ribeiro (para Thomé J. Côrte Real),*na qual se

refere ao arrendamento dos omcios de justiça e fazenda, á execução

das dividas á Fazenda Real e á doença que estava soffrendo o Conse-

lheiro Antonio de Azevedo Coutinho.

Bahia, 20 de julho de 1759. 4^3

-Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé J. da Costa Côrte Real,

no qual communica varias informações sobre o corso estabelecido

pelos francezes contra os navios inglezes e sobre os incidentes, que
se haviam dado com a entrada da esquadra sob o commando de Mr.

Marnier, que se dirigira a Bahia em perseguição dos navios da Com-

panhia de Inglaterra, que ali se achavam fundeados.

Bahia, 22 de julho de 1759.

Tem annexos 21 documentos, comprehendendb a correspon-

dencia trocada entre o Vice-Rei e o Commandante Marnier.

(Ia e 2a vias}:

«Em carta de 12 de jtílho, tenho dito a V. Ex., que em 9 de junho montou
esta Barra huma Esquadra de Elrey de França, que se 

"compóe 
de huma Náode

64 peças com 5oo homçns da guarnição, acompanhada de 2 corsários, hum de 3o
e outro de 32 peças e 25o homens paia a equipagem de cada hum, que sahindo
do Porto de Brest em corço contra os Inglezes, toi cruzar na altura da Ilha de
S. Elena debaixo das ordens de Mr. Marnier, a quem se encarregou o comman-
damento desta Esquadra.

Por occasiáo da demora, que ella tem tido neste Porto se pôde fazer al-

gnma averigoaçáo sobre a cauza ou motivo, que teve a Côrte de França para
entrar no projecto de mandar cruzar estas Náos na altura de S. Elena, onde

jámais havia determinado, que fizesse semelhante corço.
As noticias, que se poderão alcançar, são as que vou referir a V. Ex., pro-

testando logo que não afianço a infalibilidade de todas ellas, porque forão adqui-
ridas em discursos e conversações, onde os homens muitas vezes vareáo para que
se não venha no total conhecimento da verdade e a grande cautela coi»

que Mr. Marnier procura manter em inviolável segredo as ordens, que re-
cebeo da sua Côrte, não'dá lugar a que com toda a legalidade se possa saber
o que ellas contém; mas o qutfse tem percebido por alguns descontentes he o se-

gumte.
Mr. de Marchi\ homem de ordinário nascimento e natural de Sam Malô,

na sua primeira edade passou para a Azia, e entrando no serviço da Companhia
de'01anda viajou nos seos Nayios para todos os Portos pertencentes a Portugal,
França, Inglaterra e Gentios da China e fazendo-se muito pratico em todo o

genero de commercio naquella parte do mundo, constituhio o seo merecimento
em capitão mais antigo da Companhia, fiando-se na sua capacidade conside-
raveis negocios e o commando ae varias Esquadras de 26 annos deste exercício,
achando-se com bastante cabedal no anno de 1757 se retirou para sua terra, onde

passando a Pariz a cobrar o prodtícto de varias letras seguras, que tinha passado,
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vendo-se rico e em boa disposição entrou no pensamento de que lhe seria
muito util o poder conseguir alguma acção, com que honrasse a sua pessoa e
adquirisse nome, credito e a estimação das gentes,

A esse fim communicou a Mr. de Lecert os meyos que tinha de fazer huma

preza vantajoza para a Nação Franceza, supposto o ardor da guerra, que esta
trazia com Inglaterra: tendo Lecert occazião de dar conta a Mr. de Mariarch
General da Marinha, que fazia as vezes de Secretario de Estado, de que havia

quem propunha aquelle arbítrio, foi admittido Marchij e tirando-se as infor-
mações da sua couducta, achou-se ser certo tudo o que sy havia dito.

Propoz Marchiz áquelle Ministro, que pela grande experiencia, que tinha
das viagens da índia, sabia o tempo e estado das suas navegações e se atrevia a
fazer preza em'6 Náos Inglezas, que não importarião nada menos, que 9 mi-
lhoens de cruzados Portuguezes, contanto que se lhe dessem 3 Náos de guerra
bem preparadas e se lhe fizesse a mercê da patente de capitão de mar e guerra
da Corõa, e commandante da Esquadra, o habito da Ordem de S. Luiz e a parte
ordinaria e devida nas prezas.

Pareceo a Elrey muito bem o projecto exposto e conveyo em tudo que Mar-
chiz pedia, menos em que fosse primeiro commandante, por ser posto este, que
se não devia confiar sem conhecida capacidade da pessoa a quem se dava,
nem tampouco se devia dar a um homem, que nunca tôra soldado, nem tinhj
feito serviço algum á sua Coroa, e que o mais que se lhe poderia dar era a pa-
tente de segundo capitam, com o soldo e a graduação inherente a este posto;
duvidou por algum tempo Marchi% o aceitar a mercê, mas pesuadido de Mr. de
Mariach, que tratava esta dependencia com diversas cauzas e entre ellas, que se
nomearia num commandante que fosse suficiente de o ser só no nome com o
fim de Salvar o credito da Corõa e que além da sujeição que este lhe devia pelo
seu lugar, levaria ordens expressivas e da maior recommendação para canservar
a mais perfeita armonia. *

Constrangido Marchi\ copa estas persuasões não teve outro remedio mais

que aceitar o partido e a patente de segundo capitão e tratando-se logo de se

pôr em execuçam este projecto, expedirão-se ordens a Brest, para que se fizessem

promptas as 3 Náos de guerra com mantimentos para 7 ou 8 mezes, e foi no-
meado comandante M. Marnier, a quem se não fez saber qual era o destino
desta Esquadra, e só se lhe mandou ordem para que estivesse prompto a partir
no dia 10 de outubro do anno passado e que reservasse 2 lugares distinctos a
bordo para 2 pessoas com 2 criados.

Na CArte de Pariz se concluhio o ajuste deste projecto, obrigando-se Mar-
chi% a demandar 6 Náos Inglezas, vindas da China carregadas de fazenda per-
tencente á Companhia, e aprezentallas á vista de M. Marnier. Com esta certeza
se entrou a tratar deste negocio, como se a preza já estivera feita, e a este fim

¦se considerou, que tomadas as 6 Náos Inglezas ficavão todas 9 com pouca de-
¦fensa 

para passarem á Europa, principalmente quando a demora dellas podia
cauzar aos Inglezes o cuidado de as procurarem com desasosego e talvez com
forças suficientes para as resgatarem; pelo que se determinou que fossem con-
duzidas á cidade da Bahia, e que sendo Lacert negociante de profissão com caza
de commercio em Lisboa e com toda a noticia e intelligencia dos negócios de
de Portugal, viesse a esta empreza, e tomasse conta das 6 Náos na Bahia, onde
Marnier lhe cederia inteiramente todo o dominio dellas: aceitou Lecert o ne-

gocio pesuadido do avultado interesse, que lhe resultava da commissão.
As instruções, que se lhe derão, forão que chegando á Bahia ficaria senhor

de toda aquella preza e que de consideração com Marnier e Marchisegundo o
estado e modo, com que corressem os negocios se ajustaria a fôrma e pretextos,
com que havião «sair as 3 Náos de guerra, ficando aqui as 6 reprezadas, e que
venderia clandestinamente toda a fazenda que lhe fosse possível, passando o
dinheiro a Lisboa debaixo do nome de Portuguezes e trataria com o Vice Rey
ou com as pessoas de quem dependesse o bom êxito das suas pretenções o se-

guirem as Náos viagem no corpo da frota com bandeira e equipagem Portugueza,
uzando a este fim de todas as diligencias, que gzessem atrair os ânimos ao seu
intento, e quando isto não lhe fosse vencivel, não exporia de outra fôrma as
Náos a maior risco, mas debaixo de pretextos d'agoa aberta, e outros incidentes
as faria descarregar, ficando-lhe por este modo lugar de mais extracção e saida
ás fazendas e poder vender as Náos e não conseguindo este projecto, nem lhe
sendo vencivel adquirir propicio o Vice-Rey e ministério da Bahia a troco de

quaesquer interesses para alcançar o que> pretendia, depois de fazer todos os

protestos, que bem inculcassem a razão, que lhe assistia, desse motivo a ter a
Corõa de França de que se resentir pelo pouco que lhe resultava da amizade
com Portugal e deixasse muito embota fazer seqüestro em tudo, requerendo
sempre o que fizesse a bem da arrecadação da Fazenda, dando logo parte pelas

primeiras occaziões á Côrte de França para se tratar com a de Lisboa desta
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conducção em navios Portuguzes, ou outro qualquer negocio, que fosse util á

França.
Pedio Lecert cartas de auxilio para a Esquadra em Tafelbai e para a sua

com missão na Bahia; as primeiras derão-se-lne e as segundas negarão-se-lhe

com o pretesto que se não devia communicar a Lisboa ou ao ministro de Por-

tugal residente em Pariz hum negocio, que além de poder perigar na falta de

segredo, era mostrar que se dispunha de proposito.
Dispostas e assinadas pela mão de Elrey de França as ordens necessarias a

este respeito, partirão de Pariz Marchi^ e Lecert pela posta e chegando a Brest

embarcarao no dia 14 de outubro do anno passado e na mesma hora se fizerão

á vela a Náo de guerra e os 2 corsários e achado-se 100 legoas ao mar se entre-

garão a Marnier as ordens e se lhe comunicou a viagem, ao que se mostrou

agradecido de se lhe haver confiado este commandamento, protestando com as

rnayores expressões o quanto se conformaria com o parecer de Marchiz.

Ignora-se totalmente o motivo, porque esta Esquadra arribou á Ilha de Cabo

Verde ou de Santiago, onde demorando-se pouco mais de 8 dias se tornou a fazer

á véla e encontrando no decurso desta viagem 2 pequenas embarcações inglezas

de tão pouca consideração, que huma dellas náo tinha mais carga que carvão

de pedra, a ambas (tirando a gente e tudo o que levavão) meterão no fundo e

forão direitos a Tafelbai. onde entrou em 14 de janeiro a refazer-se dos manti-

mentos e aguada, de que necessitava.
Para esta despeza em consequencia das cartas que levavão, acharão prompto

o dinheiro necessário, que foi em pouca differença a quantia de 12 contos de réis

com o interesse de 8 por cento, de que passarão letras sobre o caixeiro geral da

Marinha de França a pagar em Amsterdão.
Sahindo esta Esquadra de Tafelbai em 17 de fevereiro buscou a altura da

Ilha de S. Elena, e muito ao mar delia entrou a bordejar, esperando os Navios

inglezes; e como estes não apparecessem logo, não mostrava já Marnier todo o

agrado a Marchi£, que athe aquelle tempo lhe tinha feito, porque sendo extra-

nhavel aos guardas marinhas e officiaes militares, que aquelle homem tivesse

entrado no serviço de Elrey de França com huma tal patente, não soffriam de

bom animo o serem precizados a ter-lhe sugeição, porque dizião que havendo

nascido marinheiro, não podia governar Fidalgos.

Já em Tafelbai tinha tido principio o desprazer de Marchiporque osoffi-

ciaes das^Náos e os guardas marinhas, conseguirão que Marnier mostrasse se lhe

não fazia agradavel a sua companhia, o que elle claramente veyo a conhecer,

porque com a demora que houve em apparecerem as Náos inglezas, soflreo bas-

tantes desprezos, porque os officiaes lamentavão o perderem todo aquelle tempo

inutilmente e a facilidade que teve a sua Côrte em acreditar a hum homem des-

conhecido e a que julgavão indigno de attenção.
Ao amanhecer o dia 8 de mayo se avistarão 4 Náos das 6, que se esperavão

na altura da Ilha de Santa Elena, que navegavão com a prôa direita á Esquadra

de Marnier, que em volta desencontrada lhe fez vêr, que seguia a sua mesma
viagem, sem que fizesse cazo dellas, porque assim o recommendava Marchiz,

que logo assim que avistou, não só quiz que se uzasse das bandeiras Olandezas,

mas que sobre o tópe do mastio grande se largasse huma tal bandeira, que pela
sua própria mão tinha feito a bordo, por ser a mesma, de que naquelles mares

uzão os commandantes das Esquadras Olandezas: isto desprezou Marnier, por
se persuadir tinha já a preza na mão e fez entender a Marchiz, que as suas in-

telligencias se terminavão the ao avistar dos Navios, e quanto mais este per-
suadia o risco, em que ainda estava a preza, tanto menos cazo fazia, c: depois de

se ter dispôsto para poder fazer fogo, se socegou dizendo, que o apanhar os

Navios lhe dava o menor cuidado.
Chegarão-se os mesmos Navios e principiarão a fazer os sinaes, de que

uzão os da sua Nação, e não se lhe correspondendo a elles, porque se ignoravão,

sem embargo que já áquelle tempo tinha Marnier apanhado hum barco da Ilha

de S. Elena, que com o avizo, que lhe fazia o Governador andava esperando os

Navios inglezes, desconfiando estes das 3 Náos, pela 1 hora depois do meyo dia

virarão de bordo, e se forão retirando, a tempo em que se achavão em menos

distancia de hum tiro de peça: virou sobre elles Marnier já com a manobra

e demonstrações de que os buscava como inimigos, ao que se oppunha Marchiz,

persuadindo, que se não fizesse nenhum cazo delles, porque naquella volta in-

iallivelmente lhe vinhão ás mãos, porque buscavão a Ilha de S. Elena.

Conhecendo os Inglezes o serem Náos de guerra francezas logo com todo o

pano se puzerão em fugida e ajudados do bom andar dos seus navios se forão

alargando das Náos, e quanto mayor força de vela estas fazião, tanto mais os

percuão de vista athe que com effeito se metteo a noite e só a este tempo prin-
cipiou Marnier a perder a confiança, que athe ly fazia de ter segura aquella

preza, clamando impaciente do pouco que andavão suas Náos, e continuando o
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mesmo rumo dos Inglezes toda a noite sobre a Ilha de S. Elena, não os poderão
achar, não obstante de se chegar ao pé da terra quanto lhe foi possível, e como

pela manhan os não visse, se fez á vela para o mar e buscando-os 3 ou 4 dias já-
mais tornou a encontrar os inglezes. porque estes com conhecimento de que as

Náos erão francezas, entrarão na desconfiança de que lhe haverião tomado a Ilha

de S. Elena e sem perda de tempo se fizeráo na volta da Bahia, onde arribarão.. .»

4374—4417

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, no qual se refere á prisão do Brigadeiro David Marques Pereira

e ao seu fallecimenio na Fortaleza de S. Pedro.

Bahia, 20 de julho de 1759.

Tem annexo um documento. 1a e 2a vias. 44^—4421

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Còrte

Real, em que se refere ao augmento da lotação da Fragata N.S*. das

Necessidades.

Bahia, 2I de julho de 1759.

Tem annexo um documento. /a e 2a vias. 4422—4425

Officios (2) do Provedor Mor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa,

para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, o i° relativo ao embarque

de madeiras para o Reino e o 2° sobre o augmento da tripolação da

Fragata N. S. das Necessidades, commandada pelo capitão Manuel

de Mendonça e Silva.

Bahia, 23 de julho de 1759.

O 2° tem annexos 2 documentos. 4426—4429

• Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Côrte

Real, informando ácerca do emprestimo que o commandante Mar-

nier pretendia fazer para abastecimento dos navios da Esquadra

franceza, á parcialidade do conselheiro José Mascarenhas Pacheco

Pereira Coelho de Mello a favor do mesmo Marnier, e referindo os

incidentes provocados pela permanencia no porto da Bahia das Naus

inglezas que alli se tinham refugiado

Bahia, 23 de julho de 1759. 7a e 2a vias. 44^0—4421

Officios (2) dos Inspectores da Meza da Inspecção José Lopes Ferreira e

Francisco Xavier de Almeida, para Thomé J. da Costa Côrte Real

e Sebastião José de Carvalho e Mello, sobre a classificação dos

assucares;

Bahia, 25 de julho de 1739.

Tem cada um delles annexo um documento. 44^2—4435

Representação da Mesa da Inspecção da Bahia, dirigida ao Rei, ácerca da

lotação dos navios que podiam fazer ocommercio para os differentes

portos d'Africa.

Bahia, 26 de julho de 1759.

E' assignada por Bernardo Gonzaga, José Álvaro Pereira

Sodré, Francisco Xavier de Almeida, Antonio da Rocha Pitta e José

Lopes Ferreira. 44^6

Officio da Mesa da Inspecção para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real,

ácerca da licença, que fôra concedida a João Cardoso de Miranda,

de navegar para a Costa da Mina a sua Galera Nossa Senhora da
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n* ' 
Penha de França e Boa Hora, cuja lotação era muito superior á

perhiittidá'pelo','Ã1 vara dé. 3o de março de 1756, que regula a nave-

gação ,e commercio para aquélla Costa^

Bahia, 26 de julho de 1759. , 
-

Tem annexos 11 documentos, comprehendendo-as copias de

vários requerimentos, despachos da Me\a, attestados, etc.

 4437—4448

Informação do capitão mór da Villa de Santo Antonio de Jacobina, Bento

José de Sá e Abreu, dirigida ao Rei, acerca do estado em .que se

encontravam as companhias de ordenanças daquella villa.

Jacobina, 27 de julho de 1759. 4449

Requerimento de Bento Antunes Guimarães, supplicando fosse annullado

qualquer procedimento que contra elle promovesse o capitão de ca-

vallaria Caetano Moreira Freire, pelos motivos que allega.

(Annexo ao n. 444g). . ¦ 
4430

Certidão do registo do regimento das ordenanças nos livros da Camara

da Villa de Santo Antonio de Jacobina, passada pelo Escrivão da

mesma Camara Antonio José de Fré.

Jacobina, 24 de Julho de 1759.

{Annexa ao n. 444g). 4451

Carta de Manuel Corrêa do Lago para o capitão mór Bento José de Sá e

Abreu, em que lhe agradece ter sido proposto para o posto de capitão

da companhia dos homens frausteiros da Villa de Jacobina refe-

rindo-se á lastimosa desorganisação em que se encontravam as com-

panhias das ordenanças.

Jacobina, 20 de abril de 1759.

[Annexa ao n. 444g.) ' 4452

Carta do Alferes de Ordenanças Caetano Jacome da Fonseca para Bento

José de Sá e Abreu, em que se refere á falta de soldados nas com-

panhias de ordenanças e á difficuldade do seu alistamento.

Jacobina, 20 de Julho de 1759.

(Annexa ao n. 444g). 4453

Requerimento do juiz da Irmandade do S. S. da Egreja matriz da Villa de

Jacobina, requisitando guardas das ordenanças para as festividades

religiosas.

Segue ao requerimento a informação negativa do capitão An-

tonio dos Reis Bulhões por absoluta falta de soldados, na qual relata

o abandono a que se achavam reduzidas as ordenanças.

[Annexo ao n. 444g). 44H

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, em que participa regressarem ao Reino vários indivíduos

presos a bordo dos navios das frotas de Lisboa e Porto, por falta de

passaporte, e ficar na Bahia Gabriel da Rocha Neves, cujo melin-

droso estado de saúde não permittia o seu embarque.

Bahia, 28 de julho de 1759.

Tem annexos 6 documentos e entre elles os attestados médicos

da doença de Gabriel da Rocha Neves, passados pelos drs. Antonio
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Ribeiro Sartches,Manoel Álvaro de Araujo e Antonio da Rocha Neves,

i' e 2a vias. , 4455—4466

Officio do Intendente geral João Bernardo Gonzaga, remettendo o seguinte

auto de devassa.

Bahia, 28 de julho de 1739. 4467

Auto de devassa a que procedeu o Intendente geral e Presidente da Mesa

da Inspecçáo da Bahia, dr. João Bernardo Gonzaga, sobre o, carre-

• gamento dos navios, preços dos fretes e preços da venda dos assucares

e tabacos.

Bahia, 24 de abril de 1759.

{Atinexo ao n. 4467). 4468

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha, requi-

sitando munições de guerra, necessarias para a defesa da Bahia, na

eventualidade de qualquer ataque.

Bahia, 28 de julho de 1759. 4469

Carta particular do Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha,

para Thomé J. Corte Real.

Bahia, 29 de julho de 1759.

Sem importancia. /a e 2a vias. 447°—4471

Carta de Manuel Cardoso de Saldanha para Thomé J. da Costa Côrte Real,
instando pela licença regia que lhe permittisse regressar ao Reino e

pedindo que lhe'fosse dada a patente de Coronel Engenheiro..
Bahia, 19 de julho de 1759.

«Foi*S. M. Fidelissima que Deus nos conserve servido honrar-me com a
Patente de Sargento mór de Engenheiro e lente d'Aula militar com a condição
de que depois de o servir 8 annos nesta Praça, me poder retirar para o Reino ;
findos estes em de dezembro de 1757. pedi ao Sr. Conde Vice-Rey licença para
me embarcar na trota, que naquelle anno estava a partir para Portugal e sendo-
lhe precizo mandar* hiim Engenheiro aos Montes Altos, cumprindo a carta de
V. Ex. de 27 de mayo de 1757, fiando na minha capacidade e zello, a impor-
tancia desta deligencía, me nomeou para ella e com efteito desprezando queixas
que justissimamente me escuzavam o fazer tam longa e trabalhoza jornada,
rui; porque o meu total objecto he fazer serviços a S. M., meu Senhor, muito
distincto, cheios de muita honra e zello ; e nam me dando (por não haver ordem)
mais ajuda de custo que o duplo do meu limitado soldo de 26.póo rs. cada mes
(tendo-os Sargentos maiores dos Regimentos desta Praça, depois de aregímen-
tados 36.000 rs.) fis grandes despezas, devendo-se á minha actividade o faeer-se
esta diligencia no limitado tempo de 4 mezes, com a exação que se mostrou da
conta que deu a V. Ex." o Sr. Vis-Rey.

Restituhido a esta Praça pedi sêgunda vez licença e também m'a negou ....
Terceira vez agora lhe pedi licença para me retirar nesta frota, por ter com
summo disvelío criado discípulos, que bem podem servir de. Engenheiro?,
dictando-lhes id tratados com as doutrinas mais modernas e especiaes, ensi-
nando-os a desenhar e configurar terrenos, tirando com elles o prospecto desta
Cidade, que conservo para offerecer a EIrev, meu Senhor, quando tiver a honra
de beijar-lhe os pés: hum destes foi á Ilha do Príncipe e configurou a planta da
Ilha, o seu prospecto e desenhou a fortificaçáo, que entendeu necessaria para a
sua defença

Rogo e humildemente peço a V. Ex." se digne de honrar-me, como, escravo
que desejo ser seu, com o seu amparo, pela sua grandeza e pela clemencia e
bondade de que se reveste a sua 111™'. e Ex"™. Pessoa de V. Ex"., fazendo que
venha Engenheiro para esta Praça ou que substituindo-me o meu discípulo
José Antonio Caldas, que foi á Ilha do Príncipe, me venha ordem para me
retirar para Portugal »

4472

À. b. 3i
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Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé J. da Costa Còrte Real, em que se refere á exportação

de madeiras para o Reino e as difficuldades apresentadas pelos Capi-

tães das frotas para as transportarem nos seus navios.

Bahia, 29 de julho de 1759.

Tem annexo 3 documentos 4473—4476

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Ministro da Marinha, remet-

tendo a relação das munições de guerra necessarias para o municia-

mento das fortalezas.

Bahia, 3o de julho de 1759.

Tem annexa a relação. 4477—4478

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Sebastião José de Carvalho e

Mello, no qual lhe communica diversas informações sobre os navios

inglezes e francezes que se achaváo fundeados na Bahia e aos quaes
se referem outros documentos antecedentes.

Bahia, 3o de julho de 1759. 4479

Carta do Arcebispo da Bahia para Thomé J. da Costa Côrie Real, partici-

pando ter nomeado o Padre José da Silveira Brito parocho das Aldêas

dos índios denominadas Pedra Branca c Caranguejo, onde se estava

construindo á nova matriz sob a invocação de N. S. da Assumpção.

Bahia, 3o de julho de 1729.

«A. semana passada deixando hum sacerdote na sua Igreja, chegou a esta
cidade (o padre José da Silveira Brito) a dar-me conta do mais que havia accres-
cido e buscar o que lhe era preciso para a Igreja e suã pessoa. A pratica que com
elle tive me deixou muito satisfeito por esperar daquelles índios esperitual e
temporalmente grandes progressos. São incansaveis no trabalho da Igreja, que
andavão acabando de cot>rir sem nella haver outro material mais que madeira
e no pouco tempo, que lhe restava livre tinhão já fabricado muito boas roças

que promettião muito fructo, com o qual não só se utilisarião mas suprimo
aquellas faltas de mantimentos que pelas estradas desta America costumão pade-
cer os viandantcs, porquanto se achão situados j> lego:is somente em distancia da
estrada geral das Minas, onde quem lá vay vende os fructos que leva por muito
alto preço, de que se utilza quem os vende bastantemente; eos que comprão, alem
do bem que os pagão, se dão por muito obrigados.

Receberão os índios com tanto gosto o novo e inesperado Parocho, que já
tem Mestre de Meninos que levarão uesta Cidade, sapateiro, alfayate, entalha-
dor e pintor, tem feito já as suas festase se ficavão dispondo para as mais. Tem
cazado a muitos mancebados e do primeiro soldo que cobrarão depozitou cada
hum dos soldados huma pataca 11a mão do seo Capitão mór cujo depozito conti-
nuarião athe se juntar o necessário para se fazer huma imagem da gloriossima
May de Deus Senhora da Assumpção, que he o erago que lhe dei para aquella
nova matriz »

4480

Carta do Padre José da Silveira e Brito para o Arcebispo da Bahia, em que
dá diversas informações ácerca da sua nova freguezia de N. S. da

Assumpção.

S d. (Annexo ao n. 6640).

«Cheguei ao lugar, aonde V. Ex. determina se faça a nova Igreja de N. S.
<ja, Assumpção para Matriz dos índios das duas Aldêas Pedra Brancae Caran-

gueijo e achei numa Igreja, feita da mais singular madeira daquelle continente

que promette larga duração e com bastante area, t<nde se pode depois de benta
celebrar os officios divinos, dizer missa e administrar os sacramentos e fazer os
mais actos parochiaes, fundada esta no melhor sitio da Pedra Branca. Toda esta
obra teita pela catholica industria e pio zêlo do Capitam mór Joaquim da Costa
Cardoso, com os serviços daquelles índios que concorrem para aquella obra,
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alem de hum pratico, a quem o dito Capitam Môr paga para Mestre da obra,

para advertir as couzas necessarias afim de ficar çom toda a perfeição. . . Achei
aos (índios) da Aldêa da Pedra Branca, onde rezideamaior parte delles a quem
S. M. que Deos guarde paga, bem doutrinado e domésticos,dando indícios de que
podem aproveitar muito como filhos da Igreja : porém os da outra estavão
menos instruídos e mais rebeldes, o que se vai remediando com os conselhos,

praticas e ensino cia doutrina...»

4481

Officjo da Mesa da Inspecção para Thomé J. da Costa Corte Real, infor-

mando que o Provedor da Fazenda estava autorisando o carrega-

mentodesola, contra o determinado no alvará de 29 de novembro

de 1753.

Bahia, 3o de julho de 1759.

Tem annexos 3 documentos, i" 2a vias. 4482—4489

Carta do Intendente geral João Bernardo Gonzaga, na qual se refere ás

épocas, que julga melhores para as viagens das frotas e dá diversas

informações sobre o carregamento dos navios.

Bahia, 3o de julho de 1759. 449°

Officio da" Mesa da Inspecção para Thomé J. da C. Côrte Real, ácerca do

carregamento e partida dos navos da frota.

Bnhia, 3o de julho de 1759. 4491

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Bar-

berino, no qual participa ter seqüestrado todos os bens de raiz pos-
suidos pelos Religiosos da Companhia de Jesus e que estes haviam

adquirido para a sua Casa do Noviciado na Bahia, sem previa aucto-

risação regia. »

Bahia, 26 de julho de 1759.

«Forão avaliados os mesmos bens distinctamente pelos avaliadores do Con-

salho eo que cada hum delles poderia render annualmente e ao todo importa o

o valor das propriedade sem 3:25o$oco rs, e os seus rendimentos annuaes, estando

todos arrendados, em 191.120 rs....»

4492

Sf.ntença que ordenou o seqüestro dos bens dos Jesuitas, a que se refere o

documento anterior.

Bahia, 29 de julho de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 44<j2). 4493

Tf.rmo da nomeação do Licenciado Antonio da Silva Lisboa para seques-

trario e administrador dos bens seqüestrados aos Jesuitas.

Bahia, 7 de julho de 1759.

Copia (Annexo ao n. 44g2). 4494

Termo das declarações e avaliações que os avaliadores do Conselho Ultra-

marino da Bahia e os Mestres d'obras fizerão do valor e rendimento

annual dos bens seqüestrados aos Jesuitas.

Bahia, 23 de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 4404). 4495

Duplicados dos documentos n.os 4492—4495. 2a via. 4496—4499
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Officio do Conselheiro Mannel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barbe-

rino para Thomé J. da Costa Corte Real, no qual participa ter man-

dado seqüestrar todos os bens de raiz pertencentes ao Seminário de

Belem da Villa de Cachoeira, situados na Bahia, na Cachoeira e no

Sertão de Itapicurú, que os Padres da Companhia de Jesus haviam

adquirido sem licença regia.

Bahia, 3o de julho de 1759.

«Fis logo avaliar os bens da dita Casa sitos nesta Cidade pelos avaliadores
do Conselho e o quepoderião render annualmente e importa o valor das proprie-
dades ao todo 2:1708000 rs., e os seus rendimentos annüaes estando todos
arrendados em i36$ooo rs. . . .

4DOO

Sentença que ordenou o seqüestro dos bens dos Jesuítas, a que se refere o

documento anterior.

Bahia, 20 de julho de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 4500).

«Mando portanto que se proceda a seqüestro nos bens que aponta a relação
fls. 13, a saber em certa porção de terra, em que se acha a fonte, que aponta o

g 2o da mesma relação, nas terras de dois sitios de crear gado no sertão do Itape-

curü chamado hum Picaraca e outro Tapera-, nas terras de outro sitio chamado
do Pé da Serra no Sertão do Tocano; nas terras de tres sitios mais por povoar
no dito sertão do Itapicurú, apontados no § 38; em hum sitio no Jagoipe termo
da Villa da Cachoeira, á beira do rio Paraguasu; nas terras do Romário, no

districto de Belem, entre as estradas do Igoape e Villa da Cachoeira, que forão
do Coronel Leandro Barbosa de Arujo apontadas no §4°; em 22 braças e 5

palmos e meio de chaons na Villa de Cachoeira, que forão de João Rodrigues
Adorno, com sua casa. que serve de armazém; em 4 moradas de casas nesta

Cidade 11a Praia e na calçada da Preguiça, que aponta o jj 5°; em huma sorte de

terra no logar da Pingela, termo da Villa da Cachoeira, que aponta o § 70 »

4501

Termo da nomeação de Domingos Rodrigues da Costa Braga para seques-

trario e administrador dos bens seqüestrados na Bahia aos Jesuítas.-

Bahia, 26 de junho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 45oo). 4502

Termo das declarações e avaliações que os avaliadores e os mestres d'obras

da Bahia fizerão do valor e rendimento annual dos bens seqüestrados

nesta cidade aos Jesuítas.

Bahia, 23 de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao no. 45oo) 45o3

Duplicados dos documentos ns. 4600 a 45o3. 2a. via. 4504,-4507

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Bar-

berinb para Thomé J. da Costa Côrte Real, em que lhe communica

diversas informações acerca do seqüestro dos bens dos Jesuítas.

Bahia, 3o de julho de 1759.

Tem annexo um documento. ia. e 2a. vias. 4508—4511

Officio do Arcebispo da Bahia para Thomé Joaquim da C. Côrte Real, em

que lhe participa terem embarcado para o Reino, em cumprimento das

ordens recebidas, o ex-Provincial dos Jesuítas Pe. Manuel Gonzaga

e os Padres da mesma Companhia João Honorato e Luiz Alvares.

Bahia, 3i de julho de 1759. 45i3
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Certidão do Vigário Geral do Arcebispado da Bahia, Gonçalo de Souza Fal-

cão, de haver intimado ao Provincial da Companhia de Jesus, o Pa-

dre Manuel de Siqueira, a ordem regia que mandava recolherão Reino

os Padres da Companhia, a que se refere o documento antecedente.

Bahia, 24 de abril de 1759.

(Annexa ao 11. 4512.) ' 451"3

Auto da intimação feita a Pedro Lopes Arraya, Capitão do navio S. Fru-

ctitosoe N. Sa. da Conceição, de transportar a Lisboa e dealli apre-

sentará ordem do Rei os Padres Jesuítas João Honorato e Luiz Al-

vares.

Bahia, 3i de julho de 1759.

(Annexo aon. 4512).

Auto da intimação feita a Antonio Corrêa de Oliveira Capitão do navio

Sanctissima Trindade e N. 5a do Livramento, de transportar a Lis-

boa e a]li apresentar á ordem do Rei os Padres Jesuítas Manuel Gon-

zaga e Rogério Canisio.

Bahia, 31 de julho de 1759.

(Annexo ao n. 4512. 4515

Carta do Provincial dos Jesuítas Padre Manuel de Siqueira, para o Vigário

Geral Gonçalo de Sousa Falcão, acerca do embarque dos Padres da

Companhia, a que se referem os documentos antecedentes.

Bahia, 24 de julho de 1759.

[Annexa ao n. 4512).. 45(6

Carta do Arcebispo da Bahia dirigida a Elrei, em que se refere ás ordíns

que recebera para fazer regressar ao Reino os Padres Jesuítas Ma-

nuel Gonzaga, João Honorato e Luiz Alvares.

Bahia, 3i de julho de 1759. 451 7

Offició do Provedor da Casa da" Moeda da Bahia Manuel da Silva Ferreira,

em que participa a importancia dos abonos que fizera para apresto e

custeamento da Náu de guerra N. 5a. das Necessidades.

Bahia, 3i de julho de 1759.

Tem annexos 2 documentos, i". 2a. vias. 4518—4523

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, informando ácerca de uma

reclamação da Mesa da Inspecção por causa do carregamento da Nau

da índia Santo Antonio e Justiça.

Bahia, 3i de julho de 1759.

Tem annexos 6 documentos. 4^24—453o

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos

Barberino para Thomé J. da Costa Côrte Real, no qual participa
ter mandado seqüestrar todos os bens de raiz 

pertencentes 
ao Semi-

nario de Nossa Senhora da Conceição dos Religibsos da Companhia

de Jezus, que tinham sido adquiridos sem licença regia.

Bahia, 3i de julho de 1759.

Fiz logo depois avaliar os mesmos bens distinctamedte pelos avaliadores do

Conselho desta Cidade e o que.cada hum delles poderia render annualmente e

todo importa o valor das propriedades em 5.040S000 rs. e os seus rendimentos
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annuaes, estando todos arrend.idos em 340S000 rs. Depois de proceder aos refe--
ridos sequestros vim a colher das minhas averiguaçoens, que além dos bens de
raiz que me forão declarados 11a relação, que me apresentou o Reitor do referido
Seminário, possuia este 2 roças que também fiz pôr em seqüestro, como mostra
o documento 4. E sendo também avaliadas importou o seu valor em 470^000 rs.,
e o rendimento annual em SoSooo rs. . . »

4531

Sentença que ordenou o seqüestro dos bens pertencentes ao Seminário de

N. S.a da Conceição, a que se refere o documento antecedente.

Bahia, 19 de junho de 1759.

(Annexa ao n. 453i). 4532

Termo da nomeação de José Antunes de Carvalho para administrador dos

bens seqüestrados ao Seminário de N. S.a da Conceição.

Bahia, 26 junho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 453i). 4533

Termo das declarações e avaliações que os avaliadores do Conselho e os

Mestres d'obras da Bahia fizeram do valor e rendimento annual dos

bens seqüestrados ao Seminário de N. Sa. da Conceição.

Bahia, 23 de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 4531.) 4534

Despacho do Conselheiro Manuel Estevão Barberino ordenando o seques-

tro das roças, a que se refere o ducumento n. 4532, ao qual está an-

nexo.

Bahia, 27 de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 45"íi).. 4535

Termo de declaração e avaliação que fizerão os avaliadores e mestres d'obras

das referidas roças, situadas no Jogar de N. S.*da Saúde

Bahia, 3o de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao 4531). 
4536

Duplicados dos documentos n.os 453i a 4536. 2a via. 4537—4542

Officio do Provedor Mór da Fazenda, Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé J. da Costa Côrte Real, informando ácerca dos soldos

em dividas ás 2 companhias da guarnição da Fortaleza dos Santos

lieis Magos do Rio Grande do Norte, cujo pagamento estava a cargo

da Provedoria da Fazenda da Bahia.

Bahia, 3i de julho de ij5g.

Tem annexos 7 documentos. 4543—4550

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé J. da Costa Côrte Real, em que participa ter recebido do

Rio de Janeiro as ferragens e vários utensílios da Nau de guerra
N. S. da Lampadosa, que fôra queimada no porto daquella Cidade,

para serem applicados na nova nau que se estava construindo nos

estaleiros da Bahia.

Bahia, 3i de julho de 1759.

Tem annexos 5 documentos e entre elles um officio do Provedor

da Fazenda do Rio de Janeiro, Francisco Cordovil de Siqueira e

Mello. 455i—4556
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Officio de Rodrigo da Costa de Almeida para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, remettendo-lhe um requerimento para ser entregue a Elrei

D. José e no qual pedia qualquer providencia regia que obstasse ao

casamento de sua única filha menor de 12 anhos, D. Brites Maria

Anna Franciscu de Almeida, que contra sua vontade pretendia rea-

lisar Antonio José de Sousa Freire Tavares Castro Leal.

Bahia, i5 de agosto de 1759.

Tem annexos o requerimento e certidão de edade de D. Brites

de Almeida. /a e 2a vias. 4557—4562

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para ThoméJ. da Costa Côrte Real,

em que o informa dos motivos que o levaram a conceder a João Ro-

dolfo de Lecert e a alguns passageiros dos navios inglezes, licença

para embarcarem a bordo dos navios da frota, em direcção a Lisboa

e explica a razão porque Lecert abandona a esquadra franceza de

Mr. Marnier.

Bahia, 1 de agosto de 1759.

Tem annexos 1 o documentos, comprehender.do vários requeri-

mentos e cartas do C-nnmandante Marnier e dos Capitães dos navios

ingleses Thoma\ Best, Ricardo Drake e Benjamim Jenkins. Ia. e 2a.

vias. 4563—4584

Carta de Fernando José da Cunha Pereira fpara Thomé J. Côrte Real), na

qual se queixa de desconsiderações que lhe fizera o Provedor da Fa-

zenda.

Bahia, 2 de agosto de 1759. 4585

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

em que participa a partida da frota sob o commando de Manuel de

Mendonça e Silva e as instrucções que lhe havia dado, bem como as

que enviara ao Capitão Tenente Manuel de Castro Ribeiro, comman-

dante da Nau S. Antnio e Justiça que seguia viagem na conserva

da mesma frota.

Bahia, 2 de agosto de 1759.

Tem annexos 7 documentos e entre elles o mappa da carga que
transportava a Nau S. Antonio e Justiça. 4586—4590

Duplicados dos nos. 4586 e 4588 a 4593. 2a. via 4^94—4600

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte

Real, no qual se refere ao emprestimo de 33.Soo cruzados, feito pelos
commerciantes da Bahia ao Commandante da Esquadra franceza,

sobre letras sacadas a favor de José Francisco da Cruz, negociante em

Lisboa.

Bahia, 2 de agosto de 1759. /ae 2a vias. 4601—4602

Cartas particulares (2) do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para
Thomé J. da Costa Côrte Real.

Bahia, 2 e 3 de agosto de 1759. 460;—4643

Carta particular de João Ferreira de Bettencourt e Sá para Thomé J. da

Costa Côrte Real.

Bahia, 3 de agosto de 1759. 4605
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Officio do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Thomé J. da

Costa Côrte Real, no qual se refere á cobrança das dividas á Fazenda

Real, á venda da propriedade do logar de Sellador da Alfandega,

que vagara por fallecimento de Raymundo Maciel e ás execuções

contra os Tnesoureiros da Fazenda Ámbrosio Alvares Pereira, Do-

mingos Cardoso dos Santos e Bernardo Cardoso Ribeiro.

Bahia, 3 de agosto de 1739.

Tem annexos 2 documentos. 4606—460

Carta do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José de

Carvalho e Mello, na qual se refere aos mesmos assumptos de que
trata o officio antecedente, informando especialmente a respeito do

logar de sellador da Alfandega e do seu provimento.
Bahia, 3 de agosto de 1759.

«Vagou no mez de julho o officio de sellador da Alfandega, que não neces-
sita de assistência pessoal, pois hura feitor o administra, fazendo as despezas e re-
cebendo os emolumentos: o seu rendimento he reputado em 6 mil cruzados cada
anno e em algum de maior, occorrencia de despachos tem chegado a render 10 mil
cruzados. As despezas aiinuaes importão em 40080 )0 réis e quando ha mais tra-
balho, que faz avultar o rendimento, tem chegado a despeza a-7008000 réis, por-
que crescem os operários e se gasta mais chumbo, fio e lenha »

4609

« Relação do rendimento e do honorífico, próes e precalços do officio de Sei-

lador da Alfandega da Bahia ».

Bahia, 27 de julho de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 460g.) 4610

Lista dos officios dos Tribunaesda Fazenda Real, Contos e Thesóuro da

Bahia.

Bahia, s. d. (1 j5g). [Annexa ao n. 4609.) 4611

Carta do Conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho para Sebastião José de

Carvalho, em que especialmente se refere á cobrança das dividas á Fu-

zenda Real.

Bahia, 1 de junho de 1759.

Copia. [Annexa ao n. 460g.) ' 4612

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

em que o informa do excessivo preço porque ficavam na Bahia as

fazendas da índia e que tornava irrealisavel a sua venda.

Bahia, 4 de agosto de 1759.

Tem annexos 3 documentos e entre elles a relação dos preços das

fazendas. 1*. e 2a. vias. 4613 —4620

Officio do Provedor mórda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para

Thomé J. da Costa Córte Real, informando-o das diversas diligen-

cias que se fizeram por causa dos navios da Esquadra franceza que se

achava fundeada na Bahia, e a que outros documentos antecedentes

se. referem.

Bahia, 4 de agosto de 1759.

Tem atinexo um documento. 4621—4622

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para

Thomé J. da Costa Côrte Real, em que informa acerca das .diligencias
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a que se procedera a respeito dos navios inglezes, fundeados na

Bahia, a que outros documentos antecedentes se referem.

Bahia, 6 de agosto de 1759.

Tem annexos 11 documentos. 4623—4634

Officio do Provedor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé J. da Costa Côrte Real, em que se refere ao fardamento das

tropas e aos materiaes para a construcção da nova nau, em fabrico nos

estaleiros da Ribeira da Bahia.

Bahia, 6 de agosto de 1759.

Tem annexos 2 documentos. 4635—4637

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

em que participa estar vago o logar de Sellador da Alfandega, por
fallecimento de Raymundo Maciel Soares, informando acerca do

respectivo provimento.
Bahia, 9 de agosto de 1759.

Tem annexos 2 documentos. /a. e 2a. vias. 4638—4643

Carta do Presidente da Mesa da Inspecção João Bernardo Gonzaga para
Thomé J. da Costa Côrte Real, ácerca do carregamento e partida dos

navios da frota.

Bahia, 9 de agosto de 1759.

Tem annexos 3 documentos e entre elles o mappa dos generos
exportados para o Reino. 4644—4646

Carta do Provedor da Alfandega Rodrigo da Costa de Almeida (para
Thomé J. da Costa Côrte Real),na qual se refere ao casamento que
contra sua vontade pretendera contrahir Antonio José de Sousa

Tavares Castro Leal com sua filha única D. Brites Maria Anna de

Almeida.

Bahia, 9 de agosto de 1759. 4648

Reouerimento de Rodrigo da Costa de Almeida pedindo a certidão dos es-

ponsaes contrahidos entre sua filha D. Brites e Antonio José Freire

Tavares Castro Leal.

[Annexo ao n. 4648) 4649

«Termo de reclamação de esponsaes que faz D. Brites Maria Anna Francisca

Rita de Almeida, contrahidos nos annos da sua impuberdade com

Antonio José de Sousa Freire Tavares de Castro Leal.»

Bahia, 16 de julho de 1759.

(.Annexo ao n. 4648.) 465o

Duplicados dos documentos nos. 4648 a 4650. 2a via. 4651—4653

Representação do Conservador da Moeda Fernando José da Cunha Pereira,

dirigida ao Rei, sobre vários incidentes em processos pendentes.
Bahia, 10 de agosto de 1759.

Tem annexos 7 documentos. 4654—4661

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte

Real, no qual-informa favoravelmente acerca da concessão, pedida

A. B. 3i 46
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pelo Capitão Thomaz de Sousa e outros, para o estabelecimento de

uma fabrica de enxarcias, amarras, lonas, etc.

Bahia, 12 de agosto de 1759.

«O capitão Thomaz de Sousa, que serve de Patrão mór da Ribeira das Náos
desta Cidade, me fez a petição, que junta remetto, em que expõe que por varias
inspecções oculares, que tem feito, e outros socios, com que está convindo, nas
ervas agrestes chamadas gravata e ticüm, que se achão pelos mattos desta Capi-
tania, tem descoberto neilas huma qualidade de linho de mais notável duração da

que costuma ter o que vem do Norte, circumstancia esta que obriga a offerecer-se

para o estabelecimento de huma fabrica á sua custa, em que se hajão de fazer
enxarcias, amarras, lonas, tren e outras obras desta qualidade, assim para o
apresto das armadas, como para tudo o mais que fôr em beneficio do bem commum
dos vassailosde S. M., senão porém o mesmo Senhor servido permittir-lhe este
estabelecimento com as condições a que a mesma petição serve de cuberta.

Vendo eu o que nella se contém, julguei-me não devia negar a acceital-a e
ser quemapozesse na prezença de S. M., para que sendo servido mandal-a exa-
minar e as condições com que se pretende o estabelecimento desta nova fabrica,
rezolver o que lhe 

parcer 
mais conveniente ao seu real serviço.

Não se pôde duvidar, que assim nas Conquistas como nesse Reyno se con-
somme huma grande sommade cabedal em todos os generos, que este homem

promette fazer e que delle inteiramente seaproveitão as Nações extrangeiras, e se

poderêo vir a aproveitar agora os vassallos de S. M., quando por beneficio desta
nova,fabrica se possa conseguir a utilidade de termos neste Paiz aquelles mesmos

generos, de que tanto necessitamos e em que ctispendemos tão avultadas quan-
tias por conta da navegação.

Quando porém sucçeda que deste estabelecimento se não siga hum bene-
ficio correspondente á expectaçáo, como voluntariamente este homem e seussocio
se offerecem a fazer as despezas precizas que não deixarão de ser avultadas
nos primeiros annos, parece-me se lhe deve conceder o que pretendem, porque
quando não provenha utilidade, também se não pôde considerar perda maior do

que a do gasto que fizer esta sociedade, para a qual os anima a esperança do lu-
cro que lne pode rezultar para o futuro, se forem tão bem succedidos como lhe

promettem as suas experiencia-s e quando estas possão faltar-lhe, viremos a ficar
naquelle mesmo estado em que sempre estivemos.

Eu tenho visto deste mesmo linho algumas vezes e examinando as suasqua-
lidades, ouvi sempre a pessoas praticas que era admiravel para as amarras, por-
que as do linho que vem de fóra apodrecem muito mais depressa do que as que
se fizerem deste, por haver mostrado a experiencia, que quanto mais está dentro
na agua tanto mais verde se conserva, razão porque lhe fica sendo desnecessário
o beneficio de se alcatroárem, sem o qual as outras ainda terião menor duração;
sendo também certo que a mesma experiencia hade mostrar que huma amarra
ou outro cabo deste linno hade diminuir no pezo do linho do Norte muito mais
de 3o por cento e nesta diminuição não deixa de rezultar commodo aos com-

pradores...» ^

Requerimento de Thomaz de Sousa pedindo licença para estabelecer a refe-

rida fabrica.

(Annexo ao n. 4662.) 4663

«Resumo das clausulas que são precizas alcançar-se para se estabelecer e

continuar nesta Capitania da Bahia, uma fabrica de toda a qualidade
de enxarcia, amarras,, lonas, tren e mais obras desta natureza do novo

linho tirado da erva gravatá e ticú.»
' 

(Annexo ao n. 4662).

Que esta fabrica se deve estabelecer e reger com real protecção comVnetten-
do-se ao Capitão Thomaz de Sousa, morador nessa Bahia, para cornos seus so-
cios continuar aonde lhe convier e ficar mais util para fazer laborar por sua
conta e risco, sem despeza alguma da Real Fazenda, nem prejuízo de terceiro,

pelo tempo de io.annos, com prohibição inviolável a outra qualquer qualidade dc

pessoa, com a pena de perder para a Real fazenda SooSooo rs. e para a dita fabrica

perdimento total de tudo que se lhe achar pertencente a ella.

Que para governo desta fabrica e suas dependencias se nomeará hum dos Mi-
nistros da Relação deste Estado, para com o Intendente delia conhecer de seus
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fôros, previlegios, aposentadorias e mais requerimentos que lhe pertenção, no-
meando-se-lhe Meirinho e Escrivam, queaodito intendente e administrador obe-
deção, pagando-se-lhe tudo á custa da mesma fabrica,

Que o tal gravata e ticú seja previlegiado para que nenhum dos marcadores
nem pessoa alguma o possa destruir ou cortar sem licença do administrador,
approvada pelo inteadente, executando-se o contrario seja castigada com a pena
de 4008000 rs. para Real Fazenda e presa ao arbítrio do dito Intendente e só pode-
rão fazer córte delia para se fazer em linho, que serão obrigados a vendel-o na
sobredita fabrica, precedendo sempre a licença do administrador, que-Lhe pagará
como se ajustarem e o tempo mostrar licito. ...»

4664

Officio Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomê J. da Costa Côrte Real,

informando acerca da exportação do tabaco para o Reino, Guiné e

outros portos da America.

Bahia, i3 de agosto de 1759. 4665

«Mappa geral da carga do tabaco quelevão os navios da presente frota, que
na monsão de 15 de agosto de 1759 partem deste porto da Cidade da

Bahia para o da Côrte e Cidade de Lisboa.»

(Annexo ao n. 4665).
Indica os nomes dos 28 navios da frota, que carregaram /72.2J7

arrobas de tabaco. 4666

«Mappa de todo o tabaco que se tem embarcado deste porto da Cidade

da Bahia para o da Cidade de Lisboa, Guiné e outros portos
da America, desde que partiu a frota no anno de 1767 até o pre-
sente».

Bahia, 4 de agosto de 1759.

(Annexo ao n. 4666).
Totalidade do tabaco exportado: 248.702 arrobas. 4667

Termo em que os Capitães e Officiaes dos navios que constituíam a frota, se

obrigavam a não embarcarem tabaco que não fosse previamente des-

pachado e registrado.

Bahia, 3o de julho de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 4665). 4668

Duplicados dos documentos nos 4665 a 4668. 4669—4672

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

no qual informa que Agostinho Pedro de Oliveira não podia embar-

car para Lisboa, por se encontrar gravemente doente.

Bahia, i3 de agosto de 1759.

Tem annexos 3 documentos. Ia e 2a vias.

«Devo porem dizer a V. Ex.a que este homem passa de 60 annos de idade e
tem muito mais de 3o de assistente na Villa da Cachoeira, donde sempre viveo
de fabricar tabacos e obrigado de algumas dependencias embarcou para esse
Reyno na frota de 1767 e passando para a cidade do Porto, de donde he natural,
tornou a embarcar-se no navio N. S. da Lapa e Santo Antonio da Barrada Es-

quadra do Porto, de que he Capitão Manuel Ferreira de Carvalho a buscar a
sua casa, que deixou estabelecida...»

4674—4680

Officio do Director da Fortaleza de Ajudá Felix José de Gouvêa para
Thomé J. da Costa Côrte Real, no qual expõe as diffiçuldades

»
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que encontrava para obter navio que o conduzisse á Gosta da

Mina e se refere a nomeação do director interino Antonio Nunes

Gouvêa.

Bahia, i3 de agosto de 1759. 4681

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vascòncellos Bar-

berino para Thomé J. da Costa Côrte Real, informando ácerca da

cofnmissão que fôra desempenhar á Bahia, para seqüestro dos bens

que os Jesuítas illegalmente possuíam.
Bahia, i3 de agosto de 1759.

Tem annexo um documento. 4682—4683

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, no qual informa ácerca do carregamento e partida dos navios

da frota e das resoluções da Mesada Inspecção a tal respeito.

Bahia, 14 de agosto de 1759.

Tem annexQS 7 documentos. i& e 2a vias. 4685—4699

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

em que lhe relata diversas occorrencias, succedidas com as tripo-

lações dos navios da Esquadra franceza do Commandante Mar-

nier.

Bahia, 14 de agosto de i j5g.
Tem annexos 10 documentos. ia e 2a vias. 4700—4721

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos, para Thomé J. da Costa Côrte Real

em que participa a partida da frota, composta de 35 navios, comboia-

dos pela Fragata de guerra N. S. das Necessidades sob o commando

de Manuel- de Mendonça e Silva.

Bahia, i5 de agosto de 1759. 4722

«Mappa geral de toda a carga que levão os navios que se compõe a Frota da

Bahia e Náu da índia que na monsão de 16 de agosto deste presente
anno de 1759 vão comboiados pela Capitania a Fragata N. S. das

Necessidades.»

Bahia, 16 de agosto de 1759.

1 Annexo ao n. 4722).
Este mappa indica os nomes dos navios, os nomes dos respe-

ctivos commandantes, especificando a carga que cada um transpor-

tava e que se compunha de ouro e prata em pó c em barra, assucar,

tabaco, sola, couros, carne secca, mel salitre, coquilhos, madeiras

pimenta, etc. 4723

Duplicados dos documentos n.05 4722 e 4723. 2a via. 4724—4725

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real informando ácerca dos trabalhos de construcção da nova nau,

que se estava fabricando nos estaleiros da Ribeira das Naus.

Bahia, 10 de agosto de 1739.

Tem annexo um documento. za e 2a vias. 4726—4729

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da C. Côrte

Real, remettendo-lhe o documento seguinte.

Bahia, i5 de agosto de 1759. 473o
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Traslado dos autos dé visita que o Capitão de mar e guerra Manuel de

Mendonça e Silva, Commandante da frota que se acha surta neste

Porto, com o Desembargador Ouvidor Geral do Civel Dr. Bernar-

dino Falcão de Gouvêa, fez a bordo de todos os navios da mesma

frota.

Bahia, i3 de agosto de 1759. 4731

Duplicados dos documentos n.os 4730—4731 4732—4733

Officto do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte

Real, no qual informa que a exploração do salitre na serra dos Mon-

. tes Altos não produzia resultados satisfactorios, emquanto fosse feita

por administração particular e que era necessário estabelecer uma

fabrica por conta da Fazenda Real.

Bahia, i5 de agosto de 1759.

Tem annexos 2 documentos, sendo um delles a copia de uma

carta do Mestre de Campo Pedro Leolino Mariç, sobre o mesmo as-

sumpto. 1* e 2 a vias.

«Em carta de 3o de novembro do anno passado disse a V. Ex". que me ha-
via conformado inteiramente com o parecer cio Dezembargador Thoma\ Roby de
Barros Barreto a respeito da extracção do Salitre da Serra dos Montes Altos ha-
ver de ser feito pelos moradores daquelle Sertão e poderem estes vendel-o a S. M.

por aquelle preço, que o mesmo Senhor fosse servido mandar estipular com
elles, que serião obrigados a satisfazer o quinto que he devido de todos os
mineraes, porque desta fôrma ficava a Fazenda Real escuzando a avultada des-

peza do estabelecimento de huma fabrica e a pobreza daquelles vassallos de
alguma sórte remediada com este ramo de commercio.

Para que elle se introduzisse, achando-se na Serra dos Montes Altos oDez-
embargador Thomaz Roby se resolveo a mandar continuar o lavor da pequena
fabrica que alli havia estabelecido, emprestando-a para este fim a Antonio de
Sousa Leolino, com a faculdade de fazer nella; todò o salitre que podesse extrair,
ajustando juntamente com este homem o coijstuzil-o á sua custa até á Villa da
Cachoeira, sendo de hum e outro trabalho satisfeito pelo preço de 10S200 rs.
cada quintal, no que lhe parecco hia muito utilizada a fazenda de S. M., não só
no lucro prezente, como pelo que lhe podia resultar para o futuro, porque neste
ajuste verbal não era a sua tenção o regular o preço certo para o pagamento do
salitre, mas tão somente remover as objecções que os moradores do Sertão pon-
deravão, tanto para a factura delle, como para a sua conducção. Esta idéia, que
naquelle tempo pareceo admiravelmente bem fundada na consideração de que
haverião homens com as possibilidades uecessarias para entrarem neste negocio,
mostra a experiencia hoje que pouco ou nenhum fructo pôde conduzir, porque
como aquelles habitantes não tenhão o cabedal precizo para entrarem neste
ajuste, a falta delle os hade reduzir á precizãode não cumprirem aquillo mesmo
a que se tiverem obrigado.

Bastanternente se comprova o que deixo dito com o que agora estamos ex-

perimentando; porque havendo-se emprestado a Antottio de Sousa Leolino aquella

pequena fabrica, esperávamos que delia viesse hum grande numero de arro-
bas de salitre, porque muito bem cabia no tempo o poderem se haver extraído,
mas pela carta do Mestre de Campo Pedro Leolino Mariz, que por 

copia reinetto,
ficará V. Ex". informado que tão somente vieráo 87 arrobas ue salitre, quando
confessa esperava mandar mais de 200, o que diz não podéra conseguir pelas in-
numeraveis doenças, que sobrevieráo naquelle Sertão, o que. não pôde cauzar
novidade por serem muito commuas, principalmente entrando o tempo das aguas,

que nas vizinhanças do Rio de S. Francisco sempre produzem destes effeitos;

porém se Pedro Leolino tivesse hum competente numero de escravos e os feito-
res necessários para os admistrarem, poderia no tempo de verão ter-se aprovei-
tado de tal sorte, que quando chegasse o inverno tivesse vencido a mayor parte
do trabalho, mas como estes lhe faltão e inteirameute todos os meios para os
conseguir, não se pode esperar das suas diligencias demaziado fructo e o mesmo
succederá com qualquer outro, com quem se queira fazer semelhante negocia-

ção, porque geralmente falando das possibilidades dos homens do Sertão, acazo
- se encontrará algum, que a tenha para dar prompta satisfação ao contracto a
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que se obrigar: nestes termos querendo S. M. salitre dá Serra dos Montes Altos
não lhe sera vencivel de outra maneira, se não estabelecendo fabrica, por conta
da Fazenda Real...» „ o

4704—4739

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte Real,

no 
qual 

informa ácerca dos abonos feitos pela Casa da Moeda da

Bahia para o custeamento da Náu de guerra N. S». das Neces-

sidades, que comboiava a frota.

Bahia, i5 de agosto de 1759.

Tem annexos 4 documentos. ia e 2a vias. 4740—4749

Carta de João Bernardo Gonzaga (para Thomé J. da Costa Côrte Real), re-

mettendo osmappasda carga que a Mesada ínspecção repartira pelos
35 navios da frota.

Bahia, i 5 de agosto de 1759.

Tem annexos 2 documentos. 475o—4752

Carta do Dezembargador Thomaz Roby de Barros Barreto (para Sebastião

José de Carvalho), na qual se refere á grande quantidade de dia-

manteseouro em pó que 
os navios jda frota levavam para o Reino, ás

esquadras franceza e ingleza que se achavam fundeadas na Bahia, á

partida da frota e á remessa do salitre explorados na Serra dos Montes

Altos.

Bahia, i5 de agosto de iySg.

Tem annexos uma carta de Pedro Leolino Mari\ e a copia de

outra do Conde dos Arcos, ambas relativas ao salitre. 4753—4755

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto (para Thomé

J. da Costa Côrte Real), na qual se refere á superstição popular por
causa do apparecimento de um cometa, ás Esquadras franceza e in-

gleza, á remessas de salitre, etc.

Bahia, i5 de agosto de 1759.

Tem annexo um documento.

«... Pedro Leolino, o qual merece que S. M. o attenda com algum soldo, com

que possa passar o resto da vida, que já será pouca, porque já passa de8oannos,

tendo empregado a mayor parte no serviço de S. M... Aqui me dizem que nesta
fro*.a vão propostas humas companhias dos Reeimentos desta Cidade, que estão
na ultima miséria, porque os Fidalgos desta Cidade, que servião, derão baixa,
vendo que os Vice-Reys só adiantáo os seus favorecidos e creados e agora se en-
tende que na prezente propositura se excluirão os merecimentos de Antonio
Gomes de Sá, que he tenente de Infantaria, huma das pessoas principaes desta
Cidade e com serviços muito attendiveis, mas estas injustiças não duvido con-
tinuem emquanto os Governadores não forem militares e independentes .»

4756—4757

Officio do Provedor mòr da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpapara

Thomé J. da Costa Côrte Real, em que informa ácerca dos abonos

feitos pela Casa da Moeda para o custeamento da Fragata de guerra
N. Sa. das Necessidades.

Bahia, i5 de agosto de 1759.

Tem annexos 3 documentos. 4758—4761

Officio do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Bar-

berino, para Thomé J. da Costa Côrte Real, no qual informa ácerca

?
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de um incidente na execução da sentença que obtivera Rodrigues

Argolo de Vasconcellos contra os Padres da Companhia de Jesus.

Bahia, 23 de agosto de 1759.

Tem annexo um documento. 4762—4763

Officio do Vice-Rei Conde dos Arcos para Thomé J. da Costa Côrte

Real, em que se refere ás despezas feitas com o custeamento da Nau

da índia S. José.

Bahia, 18 de setembro de 1759.

Tem annexo um documento. 4764—4765

Officio do Ouvidor geral do crime Francisco Antonio Berquó da Silveira

Pereira, no qual informa acerca da devassa a que procedera contra

o Tenente Theodosio Rodrigues da Cpsta, Director da Fortaleza da

Ajudá, accusado de ter, sem licença superior, abandonado o seu logar,

entregando a direcção da Fortaleza ao officiál immediato Antonio

Nunes de Gouvêa.

Bahia, 12 de novembro de 1759.

Tem annexos tres documentos, sendo um delles o processo da

devassa. 4766—4769

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos para Fr. José de S. Bernardo, ácerca

da abertura, em fevereiro proximo, do Recolhimento de S. Ray-

mundo Nonnato, fundado por Raymundo Maciel Soares.

Bahia, i3 de dezembro de 1759. 4770

Carta de Fr. José de S. Bernardo para o Conde dos Arcos, em resposta á

antecedente. "

Bahia, 14 de dezembrode 175Q. 4771

Carta do Vice-Rei Conde dos Arcos para o Prior do Convento de Santa

Thereza da Bahia, Fr. José de S. Bernardo, sobre o mesmo assum-

pto das cartas antecedentes, increpando-o por se recusar a entrega o

dinheiro da herança dè Raymundo Maciel Soares e que este deixára

com o fim de ser applicadoá manutenção do referido Recolhimento.

Tem annexos 6 documencos e entre elles a certidão do testa-

mento de Raymundo Maciel. 4772—4778

Extractos de diversos officios e cartas do Vice-Rei e Capitão General do

Estado do Brasil e Governador da Capitania da Bahia.

Varias datas. {1758—1759). 4779—4783

Extractos de diversos officios e cartas do Arcebispo da Bahia, D. José Bote-

lho de Mattos.

Varias datas. (1759). 4784

Extractos de vários officios do Arcebispo da Bahia, do Chanceller da Re-

lação, do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho, do Prove-

dor mór da Fazenda e de outros.

Varias datas. (1759J. 4785

Extractos de differentes officios do Provedor morda Fazenda, Manuel de

Mattos Pegado Serpa.

Varias datas. (1759). 4786

t
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Extractos de officios do Desembargador Manuel Estevão de Almeida de

Vasconcellos Barberino.

Varias datas. (1759). 4787

Extractos de officios do Intendente geral do ouro da Bahia.

Varias datas. (1759). 4788

Carta particular do Conselheiro Antoniode Azevedo Coutinho para Thomé

J. da Costa Côrte Real.

Bahia, i3 de janeiro de 1760. 4789

Carta do Desembargador Manuel Estevão de Almeida de V. Barberino (para
Thomé J. da C. Côrte Real), em que O informa das grandes difficul-

dades que encontrára nç> exercido da commissão que estava desem-

penhando na Bahia e a que outros documentos anteriores se tem re-

ferido. '

Bahia, 14 de janeiro de 1760. 4790

Representação dos Membros do Tribunal da Mesa da Consciência, que
funccionava na Bahia, mostrando ao Rei a opportunidade de se sus-

penderem as sessões ordinarias do mesmo Tribunal.

Bahia, i3 de janeiro de 1760.

E' assignada pelo Marque% do Lavradio, presidente, Conse-

lheiro Antonio de Azevedo Coutinho e Desembargador Manuel Este-

vão Barberino.

«Senhor. Por constar que as Aldeias chamadas dos llhéos, do Maraú, Seria-
nhem, Nossa Senhora da Conceiçam, Canqbraba, Natuba, Giru, Sacco dos Morce-

gos, Espirito Santo, S. Joam, e Patatiba, que estavam debaixo da administração
dos Missionários denominados Jesuítas, se acham constituídas em Villas com os
nomes Nova Olivença, Nova Barcelos, Nova Santarém, Nova Almada, Nova
Pombal, Nova Soire, Nova Thoma\, Nova Mirandela, Nova Abrantes, Nova Tran-
co^o, e Villá Verde a Nora, na conformidade das Ordens Regias de 8 e iyde maio
de 1738, (menos as Aldeias chamadas Iriritiba e dos Reis Magos, que supposto
fossem mandadas erigir em Villas com os nomes de Nova Benavente e Nova Al-
meida, não consta até 

"ao 
prezenteque o Ouvidor da Capitania do Espirito Santo

tenha executado esta diligencia, havendo-se-lhe expedido as ordens necessnrias
em janeiro de 1729) séndo providos os Vigários respectivos pelo Tribunal da Meza
da consciência, feitas as Justiças e officiaes da Gamara, estabelecimento dos
distritos de cada uma dellas e tudo o mais conducente ao bom regimen daquel-
les povos, por ordens emanadas deste Tribunal aos Ministros respectivos que o
toram das ditas erecções; e visto nam haver requerimentos,. que necessitem de

providencia ou façam preciza a continuaçam das sessoens do mesmo Tribunal:
Parece ao Conselho que por ora devem estas cessar, ficando só rezervada para
ocaziarn, em que se taça precizo poder-se fazer alguma sessão extraordinaria e

que todo o referido se ponha na Real Prezença de V. M. para determinar o que
tôr mais justo...»

4791

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpapara

Thomé da C. Côrte Real, no qual participa que, tendo sido conce-

dida ao Arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Mattos, a demissão
— 

que solicitara por falta da saúde, este entregara o governo do Arce-

bispado ao Cabido no dia 7 de janeiro, ficando a residir nos arra-

.baldes da Cidade, e por este facto pede instrucções sobre os venci-

mentos que deveria continuar a abonar ao referido Prelado.

Bahia, 4 de março de 1760.

Tem annexos 3 documentos relativos aos honorários do Arce-

bispo. 4792—4795

*
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Representação de Antonio de Azevedo Coutinho e Manuel Estevão d' A.

de Vasconcellos Barberino, ácerca das duvidas que se tinham susci-

tado sobre a competencia exclusiva d'este ultimo nos processos e di-

ligencias para seqüestro dos bens dos Jesuítas.

Bahia, 7 de março dej76o. 4796

Carta de Manuel de Mattos Pegado Serpa, felicitando Sebastião José de

Carvalho e Mello, por lhe ter sido ctado o titulo de Conde de Oeiras.

Bahia, 27 de março de /76o. 4797

Officio de Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para Thomé da Costa Côrte

Real, no qual participa ter chegado á Bahia em 6 de janeiro e ter

cumprido as instrucções que levara, informando ácerca do estado em

que encontrára os regimentos.

Bahia, 20 de março de 1760.

«Também achei aqui o uniforme do meu Regimento vindo dessa Côrte,

para sedar branco e encarnado, tendo sido até agora branco e amarello e com
esta certeza trouxe assim a minha farda e me foi preciso fazer outra. Peço a V. Ex.a
se .não mude este uniforme de encarnado e branco pelo muito que prejudica aos
officiaes estas mudanças e como são pobres lhe custa muito o estarem de 2 em
2 annos mudando de uniforme e tainbem peço a V. Ex." ordene ao Conselho

que os forros das cazacas dos soldados sejão encarnados, pois que sendo sem-

pre serafina tanto custa esta como a branca que se suja mais e faz menos vistozo
o regimento.»

4798

Carta particular de Manuel Estevão d'A. de Vasconcellos Barberino, para
Thomé da C. Côrte Real, felicitando-o pelas suas melhoras.

Bahia, 20 de março de'1760. 4799

Documentos (2) relativos ás duvidas que se suscitaram entre os índios e o

Padre João da Penha, Procurador dos Jesuítas, ácerca da demarca-

cão do Morrro do Grillo, no termo da Villa Nova de Abrantes do

Espirito Santo.

Bahia, 24 de março de 1760. 4800—4801

Officio do Conselheiro Manuel Estevão d'A. de Vasconcellos Barberino

para Thomé da C. Côrte Real, em que se refere desenvolvidamente

ao seqüestro geral dos bens pertencentes aos Padres da Companhia

de Jesus.

Bahia, 25 de março de 1760.

Tem annexos 6 documentos, copias de officios dos Vice-Reis

Conde dos Arcos e Marque^ de Lavradio e do Conselheiro Barberino

sobre o mesmo assumpto.

«Os bens de raiz da Casa do Seminário de N. S. da Conceição desta Cidade
tenho todos em seqüestro. Na mesma forma se achão seqüestrados todos os da
Casa do Noviciado, suburbio da mesma Cidade, menos hum pedaço de terra
contígua áqnella Casa, que lhe reservei.

Naquelle mesmo Estado tenho todos os da Casa do Seminário de N. S. de
Belem da Villa da Cachoeira. Assim mesmo estão os da Casa de N. do Soccorro da
Villa de S. Jorge da Capitania dos Ilhéos. E na mesma figura devo considerar
os da Casa de S. Salvador da Villa e Capitania de Porto Seguro, pois que para
serem estes seqüestrados expedi as ordens ha muitos tempos e suponho me
não tem chegado as rezultas destas pela contramonsão em que estamos. Os bens
todos da rezidencia dos Engenhos ao Conde e da Pitinga tenho sentenciado he
muitos mezes a sefquestro e o não tenho feito executar pelas razoens, que são
notorias a V. Ex. e eu lhe participei em carta de data de 3o de agosto do prezenta

a. B. 3i 47
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anno. Tenho encontrado o mesmo embaraço, que já não subsiste em razão das
ordens de S. M. para V. Ex. a respeito de todos os bens da Rezidencia do Enge-
nho chamado de Santa Anna na Capitania dos Ilhéos, que igualmente ha muitos
tempos como he notorio a V. Ex. tenho sentenciado a seqüestro. Os bens do
Collegio da Villa de N. S. da Victoria da Capitania do Espirito Santo são os
únicos de todas as Casas deste Governo, que não tenho sentenciado afinal, em
razão de me demorar o Ouvidor daquella Comarca, a quem entreguei a carta
de intimação, a entrega desta sem embargo dos meus reiterados avizos, desde
10 de maio athè 7 de novembro proximo passado e chegando-me naquelle tempo
a relação de bens, que me remsttera o Reitor daquelle Collegiò, com as escuri-
doens e industrias, com que quazi todas as outras se me participarão, fui obri-

gado a sair com uma interlocutoria pela qual ordenei me fizesse algumas decla-
raçoens o mesmo Reitor para eu poder formar juizo solido e sentenciar »

(Doe. n, 48o3).

4802—4808

Carta do Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o Ministro e

Secretario de Estado dos negocios da Marinha e Ultramar Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, na qual o informa da maneira como

tinham sido recolhidos, sob custodia, na Casa do Noviciado da Praia

da Jiquitaya, todos os Padres da Companhia de Jesus, que se haviam

encontrado em outras casas, referindo as providencias que tomara

para garantir a sua segurança e evitar qualquer evasão. Descreve

também o estado em que encontrara o seu regimento fazendo as mais

asperas censuras aos officiaes e soldados, que diz indignos de terem

o nome de militares; por ultimo pede que lhe fosse concedido o rendi-

mento de uma commenda.

Bahia, 25 de março de 1760.

«Por chegará sua prezença (do Vice Rei Conde dos Arcos) já de noite e se
acharem já bloqueados os Regulares denominados da Companhia de Jesus, nada
mais houve a fazer athé.o dia seguinte, que pela manhã cedo arrumarão os
regimentos e me mandou assentar praça e dar posse do regimento, que com o

pretexto de esperar pelo Novo Vice-Rei (em 7 de janeiro) ficarão na praça sobre
as armas athe a noite, em que com ioo homens fui disperso, sem dar rumor,

para a porta do guindaste dos ditos Regulares que fica perto da praya, tendo

prevenido o pedir embarcações miúdas as tive occultas, athe as 9 horas da
noite, que na dita porta me entregou o Ouvidor do Crime os referidos Regula-
res, que com toda cautela fis conduzir e embarcar com o maior segredo, preve-
riindo evitar toda a passagem do povo por aquelle tranzito e sem que ptssoa
alguma soubesse para onde hiâo, os conduzi a este Noviciado d.i Praya da Je-

quitaya, aonde já se achavão alguns com guarda, que mandei se reforçasse, po 
'

se aumentar tanto o numero delles e entregues ao Dezembargador destinado

para as diligencias deste Noviciado, como me foi ordenado; á huma hora da
noite me retirei a dar parte ao Conde Vice-Rey de ter cumprido a sua ordem....

Também lembro a V. Ex. que deixei certidão nessa Corte pela qual mos-
trava se achar vaga a commenda de Santa Margarida da Matta, Bispado da
Guarda, vaga por Manuel Caetano Lopes Lavre e he o seu rendimento de iSojfooo
ao que não tem chegado estes annos proximos e como he do rendimento de que
V. Kx. me alcançou a merçê, lhe peço para fazer-me por corrente com os des-

pachosdeS. M. para que delia me utilize e possa do seu rendimento hir pagan-
do o que ahi fiquei devendo...»

4809

Carta do Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o Conde de

Oeiras na qual egualmente o informa ácerca da reclusão dos Jesui-

tas na Casa do Noviciado da Praia de Jequitaya e lhe pede a patente
de BHgadeiro em recompensa dos seus serviços.

Bahia, 2 5 de março de 1760. 4810
I

Casta do Vice-Rei Marquez do Lavradio para El-rei D. José, na qual parti-
cipa ter chegado á Bahia em 6 de janeiro e tomado posse do Governo
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em 9, e informa circunstanciadamente a respeito do Arcebispo resi-
gnatai 10 D. Jose Botelho de Mattos e ácerca da expulsão dos Jesuítas

de Arábio 1o°|S 
^ S' 

a* 
reforma do Coronel Jeronymo Velho'de Araújo, do lançamento do nova nau N. S. do Monte do Carmo

da família do Provincial da Companhia, 0 Padre João' Hono-rato, etc.

Bahia, 25 de março de 1760.

,, 
«Senhor- Em virtude das Reaes ordens de V. M„ pelas quaes foi V M ser

p ôrnaZl1notid^ W" 
'T'80 de VÍCe"Rey d° Ks?ado do BraZ"devõ

r/o Xavi? f™R 
a 

Sa;P-ta 
' dezembarcoa "O escaller da Náu o Coronel Gon-çlo Xavier de Barmse Alvim, com as cartas regias de V M ao Conde do* Ar

,eost,e Port° hav,a chegado hum navio do Rio de Janeiro na Madrugada dodia 27 de dezembro do anno passado, com cartas regias de V. M de 23 de a^ostn

Cond^d^Arrnl" 
Paríl ° ^°"de dos A>'cos, na qual expressando V. M. ao ditoConde dos Aicos os urgentíssimos motivos que V. M. finalmente devia ter ronn aos Padres denominados da Companhia de Jesus lhe ordena V M nll f

em seqüestro geral todos os benSPmovei», e d^Taiz, rlXs ò?dínanL\ pensoe^TqueossobreditosReligiozos possuírem e cobrarem em todas as comarcas e hi-
gares dos territórios da jurisdição deste Governo e Gaza da Relação desta C;dade

raiz
CredndahsUo 

d 
daS 

• dÍt" C°marCaS « ^areí os Tobred^sTen* 1K

Cessaria"pawTtodS ^"temp^ se'«be^Tue'C°a«m 1"sobreditos bens; mandando outrosim V. M. recoíker ao CollegfiTesta^Cidadíemsegura custodia e debaixo de guardas todos os Padres queWawem por fóra3 
S'a e acertaJissima carta de V. M. de 23 de asosto do

cuniiauanao a Kegia e acertadissima carta de V. M de de Hn

custodia e das seguras guardas desta Capital os Religiosos nelle conventuaes e os que rezidião nas cazas e engenhos mâis vizinhos a esta Cidade

q^e poPraSordem°de v'mS ih2Uella 
SUarda' Por escripto, os mesmos 7 capítulos,

ã" Pt 
', de • "*• 'he remetteo na sobredita occazião o Secretario dêdo Iht»ne Joaquim da Costa Corte Real, os quaes fiz exactamente observar

da referida carmdeV' C°"de 
d°$ A''C0S havia feit0- em observancia

• u ÚM" ^ 
23 

íe 
aS°sto, que recebendo-se a 27 de dezembro etendo sido a minha chagada a 6 de janeiro,. nSo coube em tão breve temòo

pS 
lugares mais remotos de 200 e mais legoas de distancia adondétambém os Padres da Companhia tem fazendas, pela razão de se fazer imorati

d^Ril^T86 
pal? Slmjlha»«s continentes por caminho de terra MiXtrosRelaçao, que nenhum deixou de occupar na prezente coniunctura Dor serem

Tnm v 
temt0/10S> e muitos distantes huns dos outros, adonde os Padres da

w2f,íia 
fazendas e consequentemente em muitas destas Feytorias e En-

genhos alguns assistiao; mas o tempo logo deu providencia a tudo.
, *r com a minha chegada recebeo o Condp dnç Arm? n

de Noronha na noite de 6 de janeiro deste prezente arino a Regia carta de V M
?h" ™ 

esma/il01.í? de.sPach°u os correyos pelo caminho de terra, com o caixote quelhe veyo a elle dirigido ao Governador de Pernambuco Luiz Diogo Lobo da Silvaos quaes fazendo felizmente a viagem em 29 dias, foi entregue o sobredito Go'vernador de todas as reaes ordens que V. M. foi servido madar-lheremetter inn-

nrnnlit J 
caixote- virtude da mencionada e Regia carta de V M fez° " dos Arcos recolher ao Noviciado da Praya todos os Padres Jesuítas

que ja se achavao reduzes no Collegio desta Cidade, como também alguns ou'
íinir^c» 

rezidla^ nas Cazas mais vizinhas a esta Cidade, fazendo-os conduzir denoite, sem escandalo; da mesma forma fez mandar entregar ao Arcebispo a Regia
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carta de V. M., pela qual foi V. M. servido admittir-lhe a sua demissão ou re-
nuncia, pelo qual motivo se tocou a sede vacante e em observancia da Carta
Regia de V. M. ao cabido, que logo lhe foy mandada, se metteo de posse do go-verno deste Arcebispado, do qual tez inteira deixaçáo o Arcebispo e ultimamente
mandou dar baixa ao Coronel Jerottymo Telha de Araújo, ficando este reformado
com meyo soldo, sentando em seu lugar Praça de Coronel o Tenente Coronel
do mesmo Regimento Manuel Xavier Ala e na mesma occazião sentou praçade Coronel do Regimento que se achava vago Gonçalo Xavier de Barros Alvim,
que havia occupado o posto de Capitão de mar e guerra; tudo conforme as reaes
dispozições de V. M., como mais especificadamente terá a honra de o pôr na
Real prezença de V. M. o sobredito Conde dos Arcos, a quem tcdas estas ordens
vierão dirigidas pelas Regias cartas de V.-M. de 23 agosto do anno passado e de
4 de novembro do mesmo anno. Feitas todas estas dilligencias, como V. M. ha-
via recommendado, com o acerto que foi possivel, me deu o Conde dos Arcos
posse deste Governo, com as ceremonias do estylo, naCathedral desta Cidade,
com a assistência do Cabido, do Senado, da Gamara, de muitos Religiozos e
de toda a nobreza da terra, na tarde do dia 9 de janeiro.

Dey principio ao meu governo no sobredito dia 9 de janeiro e Deos permitta
que todo o tempo que V. M. fôr servido conservar-me nelle, eu sayba sempre
executar tão devidamente as acertadissimas Reaes ordens de V. M., com tanta
promtidão, obediencia, zello e fidelidade, que não venha nunca a merecer o desa-
grado de V. M., porque o reputo indubitavelmente por maior castigo que o
da morte, assim rogo a V. M. me inspire o que fôr melhor para acertar, que esse
será sempre todo o meu estudo e cuydado.

Verdadeyramente, Senhor, cauza huma tão façanhoza estranheza, sendo
na realidade verdade, tudo quanto tenho lido das horrorozas culpas de huns
homens, que tendo por obrigação converter almas para Deos e fallar e aconselhar
a verdade, e serem, como todos nós devemos ser, fieis ao nosso Rey e Senhor,
tanto pelo contrario o fizerão, como se mostra evidentemente por tantos manifes-
tos e documentos verdadeyros, quantos V. M. nos dá a ver mizeraveis monstros,
indignos de se lhes pôr os olhos.

Emfim, Senhor, nomeey o Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim,
como V. M. me ordenou para ter hum exacto cuydado na segurança dos sobre-
ditos Padres, examinando todos os mantimentos; que entrão e saem para oNovi-
ciado, como também todas as roupas e para determinar o numero de sentinellas
e os lugares em queellas devião estar, e o que cada huma destas devia observar
e da mesma forma, para mandar acompanhar por hum official de confiança o
Medico e Cyrurgião, de que os Padres hajão de precizar, o que athe agora se
tem praticado sem descuydo, para o que o dito Coronel levou consigo hum Ca-
pitão e hum Tenente escolhidos do seu regimento e todos assistem immediatos
ao Noviciado, sitio intmitamente doentio, porque he hum areai na praya, baixo,
cercado pela parte da terra de montes com muito pouca viração; e daqui procede
estarem continuamente 25 e 3o Padres doentes de sezões e outros com achaques
perigozos, que poderão não vencer a viagem, mas todos tenhão paciência, porque
na Bahia, não me hade ficar nenhum vivo.

O Arcebispo deposto e o novo Governo ecclesiastico, que V. M. tanto me
recomenda, com as mais bem acertadas providencias e na occazião prezente ser
este objecto da maior ponderação e cuydado, tenho tido á fortuna até o dia de
hoje, em que conto 2 mezes e meyo de governo, que nenhum destes corpos me
tem dado que sentir.

O Arcebispo recebeu a Regia carta de V. M. mandada pelo Conde dos Arcos
com grande resignação á Real vontade de V. M. e me expressou por duas vezes
que veyo a este Paço o grandíssimo desinteresse e zello com que se havia sempre
empregado no Real serviço de V. M.pedindo-me que Se assim não fosse, rogasse
a V. M. que pelo amor de Deos lhe perdoassse: expressou-me, que pelos seos *
annos e achaques (que não deixão de ser bastantes) se achava inteiramente
impossibilitado de fazer viagem para Lisboa; padece continuas erezipellas nas
pernas e muitas vertigens. Continuou dizendo-me que sempre formou tenção,
ermittindo-lhe S. M. a graça, que agora lhe conccedeo, retirar-se para humas
umildes cazinhas fora da Cidade legoa e meya, no cazo porem, que V. M. posi-

tivamente o não mandasse ir para Lisboa, porque nesses termos sacrificaria a
vida em serviço de S. M.; que elle já mais pretendia visitar pessoa alguma,
nem no seu retiro admittir continuadamente visitas dos que o forem obsequiar; .
que pretendia só aparelhar-se para morrer bem: esta foi a pratica que teve
commigo. E como as ordens, que V. M., me dirigio a este respeito e a Carta
regia de V M., que conservo em segredo para o mesmo Arcebispo, são condicio-
naes, tão sommente para uzar dellas em todo o tempo que eu suspeitar sedicção,
intrigas ou qualquer outro acazo que motive inquietação; e V. M. ha por bem,

que sahindo o Arcebispo voluntariamente para fóra da Cidade, depois de sua
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demissão, devo eu ter huma exacta e indispensável vigilancia sobre os m«mns
passos do Arcebispo me rezolvi, attendendo a todo o referido, e suas circum-stincias, dar ao Arcebispo por resposta, que a rezoluçáo de S. Ex era acertada

?freCla 
m.ul,J0 b.e.m 1ue s- Ex' f,'lsse para fóra da Cidade, que descançassè

de V M H,qUe 
"h"1!? t,d° 6 -qUe ficasse na certeza de que seria'muito do agrado

voltar jámaisa' esta Cidade^nem «?nd?Vom pre&d'/c^uharts mT^

^IITaZ 
0 que^- M- resolvesse lhe faria saber; devendo-se S. Ex conservar noretiro da mema forma, que mo tinhe exposto.

to™ íi^SeXt°-dÍa 
da minha posse se retirou Para 0 dito sitio, adonde me constamuito pouca gente e também me dizem que o sitio he muito doentio

tal, que brevemente se achava em estado de as pedir para modicameme Jí

ffcsrbss"

narl 
S' tlrando os 1ue acharão providos e provendo-os em outros sueevto*

pe"^0'^^ 
^^pe?sduardf deíllf dfzlndoXe™ 

que não'hllerla

í>rt l { 
que huma das mais prmcipaes circumstancias que elle^devião omittir

P-0 
ecclSs?as?icSf'porque co°m°o ^

rom os 
mais o íimtarao. Acceitarão o conselho e sempre me ouvem

m 
™nào 

háo de dartr^aUio continua-m 
como até agora, parece-me que

viven^

,«o, f«a',"ssr. \xr&7„bro,7.?frçrs 
sisrss %%£?;

{jP 
tanto S£ #!ST8t%E^ 

iSSSttfSpalavra, antes o que elles me dão a conhecer pelos seos exteriores he o He

náomfaçPoUmuiÍ confiança ^ 
aSSÍm S6'a' P°rqUe na gente'd° Brazil

rara

m,d„ &S2%#,Xi S írs^ítít^JSffs^r
nego da be desta Cidade; ha mais outro irmão desta família, senhor de enee

a: uzsssr 
—- — <»->«~««^««1; £3:

TT"SC fin!dmente recolhido'os'Ministros das'diligencias Y ãue' forSn-todos elles executarao cçm o acerto, que lhes foi possível as suas commissSev

?emptSa-ena 
qU£ tem sid° ehade ir sendo todo o nosso cuydado e disvello mé

pouco tempo se tem feito: attendcmdoTão^ó^s Urgãs dScias a quefo^os



374

í?,'.njSrrS' 
m^S á 8ra"^e confusão e embaraço com que alguns delles fizerão is

%s=M^im§msm

aTdr$t!Xad^

0pSar°í 
v"Koe|^

mandar dar aos i2 elencos a au m oPrahiH TSma 
formJa' 

? que se deve

ig ipè«si=ii?g

SlÍg|Í^Í^==lS^
fallado em nenhuma ® P°Zera° edltaes' até a§ora ninguém tem

escravatPuratÍCque elía^tem^of S^nos^^ do^ f 
d°' <onserva"d°-"ie t°Ja a

escravatura, bois e cavailos por 3 annov y M L genhosJconservand°-lhes a
se não percáo 

t"dvduos Por á ann°s, V. M. deve prover de remedio para que

e guerra Antnnin Ht> .xuauu> 
dt-uviaacie e zelo do Capitao de mar

mandar emendar algmís defeifos para^a^evar8?neste 
breve tempo, depois de lhe

¦mmaiss^ass^m

executarem as ordens regias de V m o 3? •.? j 
caminho de terra, para se

remetterem todososque^orláhouverem 
pZ o^ovi^H^H 

daComPaPhia e
cabido no tempo virem os dn PianhJ.T- 

P Noviciado da Praya, nao tem .

pequeno o pezar aue r?nhn H» 
P'?uhy> sao 03 un'cos que me faltão e não he

Eirem para Lisboa; dizem-me que sãSV^u""!."3 ^ 
D°Va occaziáo de

48..

Carta particular do Coronel Gonçalo Xavier de Earros e Al vim para

j^reténções^ue tinh^pendentes!'16 
^ P'" "°r

Bahia, 26 de março de 1760. 4g,,

CARTAMendonçaifelidtand' ^er 11 a,ndes da Costa (para Francisco Xavier deMendonça) íelicitando-o 
pela sua nomeaçao de Ministro e Secretario
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d' Estado e communicando-lhe algumas informações relativas aos

Jesuitas.

Bahia, 26 de março de 1760. 4813

Officio do Provedor mor da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé J. da Costa Côrte Real, no qual narra os differentes aconteci-

mentos, que se deram com as esquadras franceza e ingleza, a que
outros documentos anteriores se referem.

Bahia, 27 de março de 1760.

Tem annexos g documentos. 4814—4823

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, em que se re-

fere á nova reforma do ensino e á execução na Capitania da Bahia

dos respectivos Alvará e Instrucções de 28 de julho de 1759.

Exmo, e Rmo. Snr. Não tendo V. £xa. acção, que não deva ser recommendada á

posteridade, parece que esta em que V. Exa. me honra com*o caracter de seu
Commissario subdelegado deve ser da mesma esquecida; porém se eu tiver a
fortuna de executar providamente as ordens que V. Ex". me dirige na carta da
Commissão, copiada nos autos de fl. 1 té fl. b, justamente me satisfarey com a
benigna approvação de V. Ex'. e consequentemente de S. M.

Manda-me V. Ex°. na dita carta de Commissão, estabelecer nesta Cidade e
mais terras pertencentes ao seu respectivo governo, o novo methodo que S. M.
Fideiissima por sua incomparavel piedade e grandeza foy servido dirigir para o
ensino da mocidade no Alvará elnstrucçõens de 28 de julho de 1759, reformando,
abolindo, cassando e prohibindo os antigos methodos, porque até gora se ensinava
a grammatica latina, grega, Ebrayca e Rhetorica, em cuja execução, na mesma
hora, em que receby as ordens de V. Ex". entrey na averiguação dos livros que
tinhão vindo, como indisptnsavelmenU necessários para o dito novo estabele-
cimento e tendo a certeza de que as Artes do Padre Antonio Pereira e de Anto-
nio Felix Mendes, não chegavão a ^.00 e que o primeiro tomo da Selecta não
excedia o numero de 200 e os Diccionarios muito poucos, pareceo-me oppor-
tuno estabelecer o dito novo methodo tão somente nesta Cidade e Villa da Ca-
choeira, permittindo que nas mais terras deste governo se ensinasse pelo antigo,
emquanto não chegavão os livros necessários para o seu total estabelecimento e
extinção do antigo, o que tudo bem se deprehende dos Editaes, que remetto
copiados nos autos de n. 5 te fl. 7 v.

E assim toi nesta Cidade e Villa da Cachoeira estabelecido o novo me-
thodo e observadas inviolavelmente as admiraveis providencias de S. M. Fide-
lissima com notoria acceitação e geral contentamento de todos os seus vassallos,
supposto que, attendendo eu aos poucos Diccionarios, não acceitei as Proso-
dias de Bento Pereira, que as Religioens me offerecerào, com a mayor e mais

prompta obediencia e da mesma sorte os Magistrados e médicos, reservando a
sua entrega para o tempo em que houverem Diccionarios.

Descontentes os Estudantes Filozofos de não poderem continuar o seu estado,

pela evacuação da infiel Sociedade denominada da Companhia de Jesus, recor-
rerão com a petição inclusa ao 111'" e Ex.™" Sr. Marque1 de Lavradio, Vice-
Rey do Estado, que deferindo-lhes com a sua costumada erudicção e parecendo-
finalmente justa a supplica, assim para oaugmento das bellas-lettras, como para
não considerar-se a mais leve falta na expulsão da dita Sociedade, tolerou-se

que o Padre Maciel continuasse a ensinar em huma caza particular a Filozo-
ha que tinha principiado no tempo em-que tinha sido religioso da dita Soe íc-
dade, por constar tinha ensinado pelo novo methodo contra o parecer dos mais
P. P. da sobredita Sociedade, o que tudo bem se deprehendeo das suas Postillas,

pelas quaes plenamente se mostra, que o dito Mestre applicou o seu mayor cui-
dado em dictar, propor e ensinar os melhores descobrimentos da fizica moderna,
apartando-se das antigas e impertinentes questoens.

No mesmo tempo occorreo o Licenceado Manuel Coelho de Carvalho com
a petição que também remetto incluza, oftérecendo-se para continuar gratui-
tamente o dito curso de filozofia; porém como este estudante tem distineta eru-
dição e igual eloquencia, pareceo-me mais opportuno, que ensinasse Rhetorica
emquanto S. M. não prover de propriedade o dito magistério. Procedi final-
mente a hum regido exame da vida e costumes dos oppozitores que pretenderão
òs magistérios de Grammatica latina e Rhetorica, que S. M. Fideiissima fôr ser-
vido estabelecer nesta Cidade e mais terras pertencentes ao seu respectivo go-
verno e achando ig dos ditos purificados assim 11a vida, como em costumes,
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mandey examinalos em minha prezença por 3 examinadores de rectas intençoens
e sciencia, os quaes graduarão os ditos oppozitores na forma expressada nos
autos de concurso tis. 9 te fl. 17 os. quaes ponho na prezença de V. Ex.' para os
offerecer a S. M. com as determ.inaçoens que derão os P.P. Mestres examina-
dores, com os quaes eu ine não conformo na parte única, em que graduarão na

primeira linha ao Licenciado Pedro Homem da Costa, a quem eu só graduaria em
segunda linha e lugar e no primeiro deste ao Padre Thoma\ Honorato, mas pri-
meiro que todos são muitas vezes egregios os oppozitores Francisco Alves de
Pinna Manuel Coelho de Carvalho e o Padre José Monteiro, que foy da denomi-
nada Companhia de Jesus, porque alem de serem todos bons grammaticos, Filo-
zofos e Theologos, são excellentes rhetoricos, supposto que na grammatica latina,
não he menos perito o oppozitor José de Sou^a Soares; porque mettendo-se a
todos hum livro com vários erros na sua latinidade, só este soube emendal-os no
mesmo acto em que foy lendo, sem que desse a entender, que tinha encontrado
semelhantes erros e na mesma Grammatica latina he excellente estudante o Padre
José Rodrigues Mocinho e são muito bons o Licenciado Francisco Vieira Gomes
e Antonio Fernandes Vieira e todos os mais que vão propostos são muitos suffi-
cientes e dignos da Real attenção de S. M. Fidelisima, assim pelas suas litteraturas,
como pelo procedimento de que attesta a informação que remetto incluza
Ex.™0 R.™0 Sr. Pr.al Primário.» 4824

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para o Defi-

nidor Geral Fr. Ignacio das Neves, em què lhe pede para informar

individualmente ácerca da vida e costumes dos coricurrentes ás Ca-

deiras de Grammatica latina e Rhetorica.

Bahia, 11 de fevereiro de 1760.

(Annexa ao n. 4824). 4825

Relação dos oppositores ás cadeiras de Grammatica latina e Rhetorica e

que prestaram provas perante o Desembargador Chanceller da Rela-

ção Thomaz Roby de B. Barros Barreto e os examinadores os Padres

Mestres Fr. Leonardo da Conceição, religioso de S. Francisco, Fr.

Joaquim de Almeida, religioso Carmelita Calçado e Fr. Silvestre,

religioso Carmelita descalço.

(Annexa ao n°. 4824).

Oppozitores. i°—Francisco Alves de Pina Bandeira de Mendonça. 2'—Padre
Manuel Nunes Ferreira, Sacerdote do habito de S. Pedro e morador na Rua do
Alvo, freguezia de Sant'Anna do Sacramento desta Cidade, Mestres de grammatica
latina, ha 16 annos. 3"—Antonio de Barros Lobo morador na Villa da Cachoeira
e nella Mestre de grammatica ha 2 annos. 4°—José Ramos de Sou\a, morador
no Bayrro da Palma, Estudante fiiozofico. 5"—Manuel Coelho de. Carvalho, Estu-
dante fiiozofico, Theologo e acadêmico, morador na rua dos Capitaens. 6o—Padre
Pedro Lourenço Villas Boas, sacerdote do hahito de S. Pedro, morador na fre-

guezia de N. S.* da Conceyçáo da Praya desta Cidade, onde exercita ha 5 annos
o emprego de ensinar gramatica latina. -}'—José de Serqueira de Mendonça, cie-
rigos in minoribus, que sahio proximamente da denominada Companhia de Jesus
8°—Carlos Antonio de Brito, natural da Villa de S. Francisco e assistente na frt-

guesia do S. S. Sacramento da Rua do Paço desta Cidade. 9° Manuel de Barbada e
Figueiredo Mascarenhas, morador na rua c'e baixo de S. Bento, io"—José Mon

teiro, Clérigo in minoribus que foi da denominada Companhia de Jesus. 11°—Fran-
cisco Vieira Gomes, que ensina Grammatica latina na Cruz do Azulejo, freg. da

Sé. 12o—Padre Thomaz Honorato, clérigo presbitero do habito de S. Pedro,
Mestre de Grammatica, rhetorica e poética latina, Pregador fiiozofico e theologo.
i3°—Ignacio Rodrigues Fontes, clérigo in minoribus e mestre em Artes, morador
11a Villa da Purificação. 14°—José de Sousa Soares, morador á Cruz do Paschoal,
na freguezia de Santo Antonio alem do Carmo. i5"—Antonio Fernandes Vieira,

clérigo, in minoribus,que se acha ensinando na rua Debaixo da freg. de S. Pedro

Velho. iô"—Pedro Homem da Costa, natural de Sergipe de El-Rey e por ora

assistente em casa cio Padre Manuel Maciel. 17°—João Pinheiro de Lemos, Sacer-

dote do habito de S. Pedro e morador na Villa de Santo Amaro da Purificação,

onde ensina grammatica latina ha mais de 25 annos. iS"—Joaquim Rodrigues
Mouzinho, morador em S. Pedro Velho, que está ensinando grammatica latina.

19"—Pedro José de Jesus Maria, que ensina na rua da Laranjeira. ^826
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Certidão do Notario Apostolico Fr. Ignacio das Neves, ácerca da vida e

costumes dos oppositores referidos nos documentos anteriores.

Bahia, 16 de fevereiro de 1760.

(.Annexa ao n. 4824). 4827

Requerimento de Manuel Coelho de Carvalho, em que pede licença para

gratuitamente leccionar o curso de philosophia, para que os estudantes

que o freqüentavam podessem assim terminar os seus cursos.

(.Annexo ao ti. 4824). 4828

Requerimento dos estudantes do Curso de Philosophia da Bahia, no qual

pedem que fosse permittido ao ex-jesuita Padre Manuel Maciel conti-

nuar a regencia da sua aula e lhes acabasse de ensinar e aperfeiçoar

no referido curso.

(Annexo ao n. 4829). 4829

Representação do Guarda mór da arrecadação do Tabaco da Bahia, dirigida

ao Rei, sobre a maneira como era feito o serviço das rondas para a

fiscalisação dos descaminhos, queixando-se das resoluções da mesa

de Inspecção sobre o assumpto.

Bahia, 28 de março de 1760.

Tem annexos 16 documentos. 483o—4846

Officio do Deão Manuel Fernandes da Costa, ácerca da expulsão dos Jesui-

tas e da renuncia de votos dos que pretendiam não ser expulsos dos

domínios portuguezes,
Bahia, 28 de março de 1760.

Tem annexo um documento, abrangendo a copia de vários e entre

elles o Breve do Papa Benedicto XIV de 1 abril de 1758, nomeando

o Cardeal Saldanha, Patriarcha de Lisboa, Visitador apostolico e

Rejormador Geral dos Religiosos da Companhia de Jesus do Reino

de Portugal e todos os seus Domínios e a Carta do Rei D. José, de 3o

deoutubro de ij5g, para o Arcebispo da Bahia, ácerca da expulsão

dos Padres da Companhia, cujo theor é o seguinte:

« Reverendo em Christo Padre Arcebispo da Bahia: Amigo. Eu Elrey vos
envio muito saudar, como aquelle, de cujo virtuozo, accrescentamento muito me

prazeria. Por haver considerado, que ainda em hum cazo tam horrorozo, tam
insolito e tam urgente, como o constituio a Decizão da Sentença, que a Junta da
Inconfidência proferio nesta Corte em doze de Janeiro deste prezente anno, não

podia haver attenção, que fosse demaziada a respeito do Pay commum da parte
de hum Filho, que como Eu teve sempre por invioláveis princípios a veneração e a
defensa da authoridade da Cabeça vizivel da Igreja Gatholica: Mandei suspender
com os Regulares da Companhia denominada de Jesu, comprehendidos naquelle
infame e escandalozo attentado, não só as demonstraçoens a que como Rey (que
noTemporal não deve reconhecer, nem reconhece na Terra superior)' me achava
necessitado; assim pelos Direitos Divino, Natural e das Gentes, como pelos
exemplos dos Monarcas mais pios da Europa e dos Senhores Reys Meus Reli-

giosissimos Predecessores mas também ordenei, que ao mesmo tempo fossem
sobstados aquelles mesmos procedimentos, de que se não devem dispensar, nem
ainda os mesmos particulares, que são Pays de Famílias, para expulsarem fóra
das suas cazas todos aquelles, que perturbão o socego e a economia dellas. Em
effeito desta minha obsequioza condescendencia e Filial veneração dirigi ao
Santíssimo Padre Clemente XI, ora Prezidente na Universal Igreja de Deos a
carta firmada pela Minha Real Mão em vinte de abril proximo precedente e a
Deducção e Papeis, que serão com esta; para informar ao Santíssimo Padre ao
dito respeito emquanto aquelle vigentissimo negocio se achava reintegra. Depois
de se haverem expedido para Roma aquellas Minhas condescendentes infor-
maçoens, accrescerão ainda no Meu conhecimento os mais fortes motivos, que
podião concorrer para que Eu (não só como Monarca, duas vezes responsável a

A. B. 3l 48
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Deos, pelo rfecòro da Magestade, que de Mim confiou e pela conservação da paz
publica, em que devo manter os meos Reinos, mas também como Pay e como
indefectível Protector dos meos fieis vassallos) antepozesse a toda e qualquer
outra contemplação a das indispensáveis vigências, que tão apertadamente me
instavão para effectívamente cohibir tantas atrocidades inauditas e nunca até
agora esperadas, quantas forão e são ainda hoje as maquinaçoens temerárias, e
sacrilegas calumnias, que desde o referido mes de Abril até agora se forão
accumulando contra a Minha Real Authoridade na Cúria de Roma, e em outras
muitas Cidades de Italia pelos ditos Regulares da Companhia com tal desen-
voltura como até pelos Papeis públicos tem sido manifesto em todas as Cortes
da Europa. Nada bastou comtudo, para que Eu permitisse que fosse alterada a
suspensão dos justos e necessários procedimentos, que tinha ordenado, emquanto
não soube com inteira certeza, que as Minhas sobreditas Informaçoens íiaviáo
eficazmente chegado á Prezença de Sua Santidade, e que nella se tinha consum-
mado pelo conhecimento do Santíssimo Padre o meo exuberante e reverente
obséquio. Agora porém, que pela certeza de haver cumprido com aquella Minha
Filial e reverente attenção na Prezença de Sua Santidade tem cessado o justo
motivo da dita suspensão, se faz indispensável que Eu não dilate por mais tempo
a indefectivel defeza, com que devo sustentar o meo Real decoro; a authoridade da
Minha Coroa e segurança dos Meus Reinos e Vassallos; contra as intoleráveis
lezoens, que lhes tem inferido e cada vez procurão inferir com mais façanhoza
ouzadia em cauza commua os ditos Regulares. Quando os das Províncias destes
Reinos se achaváo mais redundantes dos benefícios e das honras, que tinhão
recebido, e estavão profuzamente recebendo da munificencia dos Senhores Reys
meus Gloriozissimos Predecessores e da minha Real Benignidade: se achavão
arbritos da educação dos meus vasallos; se achavão Directores Geraes das suas
consciências; e se achaváo mais chegados ao meo Regio Throno do que quaes-
quer outros Religiozos; então he que maquinarão as clandestinas e violentasuzur-

paçoens, que tinhão feito no Norte e Sul do Brazil, não só dos meus Domínios,
mas lambem da liberdade e da honra, e da fazenda dos índios, que nelles tem
os seus domicílios. Quando virão, que as ditas usurpaçoens não podião deixar
de ser descobertas pela execução do Tratado dos Limites; passarão logo (para
invalidalo e se manterem asim nas mesmas uzurpaçoens) a animar contra a
minha Real Pessoa e Governo alguns Príncipes Soberanos, com quem Eu sempre
havia conservado a mais cordeal intelligencia e a mais fina e sincera ami-
zade.

Quando estes recíprocos affectos desconsertarão aquelle iniquissimo pro-
jecto de discórdia externa, passarão os mesmos Regulares a declarar-me nos
meus mesmos Domínios Ultramarinos a dura e aleivoza guerra, que tem cheyo
de,escandalo e de horror a todo o Universo. Quando souberão, que havião sido
em grande parte derrotados os exercitos e os tumultos de índios enganados,

que na America tinhão sublevado com rebellião e superstição abominavel, pas-
sarão a suscitar dentro no meo mesmo Reino sedições intestinaes e a armarem

por ellas contra Mim os meos mesmos vassallos, em quem acharão dispozições

para os corromperem até os precipitarem no horrorozo absurdo, com que na
noite de tres de setembro do anno proximo passado attentarão contra a minha
Real Pessoa com infedilidade e infamia nunca imaginadas entre Portuguezes.

Quando finalmente errarão aquelle abominavel golpe contra a minha Real vida,

que a Divina Providencia prezervou com tantos e tão decizivos milagres, não
lhes restando já outra barbaridade, a que a cegueira da sua cruel e insaciavel
cobiça podesse recorrer; passarão a attentar contra a minha Alta Reputação a
cara descoberta; maquinando e diffudindo os Jesuítas Romanos e os seos adhe-
rentes; e fazendo espalhar por toda a Itália; para fazerem odiozo o meu Real
Nome, os infames aggregados de disformes e manifestas impostúras, que contra
os mesmos pernicciozos Regulares tem retorquido a universal indignação de.
toda a Europa: vendo o crime descarado na prezença da Justiça falar tam livre
e sacrilegamente: vendo a calumnia sem pejo e sem achar a menor verosimilidade

para disfarçar as suas imposturas; blasfemando contra as verdades mais autenti-
camente publicas e notorias; vendo o respeito devido as Potências soberanas
barbaramente violado sem acordo e sem medida, por huns homens, que tiverão,
e devem ter por Instituto e por única força a santa humildade: E vendo final-
mente assim excedidos pelos Jesuítas Romanos todos os execrandos attentados
dos Jesuítas Portuguezes; pois que havendo estes conspirado contra os meos
Estados e contra a minha Real vida; passarão aquelles a attentar tam disforme-
mente contra a minha Real reputação, em que consiste a alma vivificante de
toda a Monarquia, que a mesma Divina Providencia me devolveo para conservar
indemne e illeza a Authoridade, que he inseparavel da sua soberania.

Nestas indispensáveis circunstancias tenho pois determinado, que os sobre-
ditos Regulares corrompidos; deploravelmente alienados do seo santo Instituto;



e manifestamente indispostos por tantos, tam abominaveis e tão inveterados vicios;

para voltarem a observancia delle; como notorios Rebeldes, Traidores, Adver-
sarios e Aggressores, que tem sido e são actualmente da minha Real Pessoa e
Estados e da paz publica e bem commum dos meus fieis vassallos; sejão prompta
e effectivamente exterminados, desnaturalisados, proscriptos e expulsos de todos
os meus Reinos e Domínios para nelles mais não poderem entrar; ordenando

que debaixo de pena de morte natural e irremissivel nenhuma pessoa de qual-
quer estado e condição, que seja lhes dê entrada nos mesmos Reinos e Domi-
nios ou com elles tenha qualquer correspondência ou communicaçáo verbal ou

por escripto, ainda que aos mesmos Reinos e Domínios venhâo em hábitos
diversos e que hajão passado a qualquer outra ordem Religioza, a menos que
para isso não tennão immediata e especial licença os que assim os admittitem
ou practicarem. O que me pareceo participar-vos: Para qne como Prelado Dio-
cezano possaes exhortar os vossos subditos do Estado eclesiástico, afim de que,
como bons e leaes vassallos hajão de dar os exemplos de fidelidade e de zêlo
aos seculares para a melhor e mais exacta observancia da minha sobredita Real
e indispensavelmente necessaria Determinação e providencia que com ella tenho
dado até agora (pelo que pertence a temporalidade) ao socego publico dos meus
Reinos e Domínios e ao repouzo commum dos meus leaes vassallos.

Porque porém aquella deplorável corrupção dos ditos Regulares (com diffe-
rença de todas as outras Ordens Religiosas, cujo commum se conservou sempre
em louvável e exemplar observancia)'se acha no corpo, que constitue o governo
e o commum da sobredita sociedade: sendo verosimil,que nella possa haver alguns
Particulares indivíduos daquelles, que ainda não havião sido admittidos á pro-
fissão solemne, os quaes sejão innocentes por não terem ainda feito as provas
necessarias para se lhes confiarem os horríveis segredos de tam abominaveis
conjurações e infames delictos: Nesta consideração, não obstantes os Direitos
communs da guerra e da represalia universalmente recebidos e quotidianamente
observada na praxe de todas as Naçoens civilizadas, que vivem mais religio-
samente; direitos, segundo os quaes todos os Indivíduos da sobredita sociedade,
sem excepção de alguns delles, se achão sugeitos aos mesmos procedimentos,
pelos insultos contra Mim e contra os meus fieis vassallos, commettídos pelo seu

pervertido governo: comtudo reflectindo a minha benignissima clemência na

grande 
afflição, que hão de sentir aquelles dos referidos Particulares, que havendo

ignorado as maquinaçoens dos seus superiores se virem proscriptos, como partes
daquelle corpo infecto e corrupto: Hey por bem permittir, que todos aquelles
dos ditos Particulares, ainda não solemnemente professos, que a vós houverem

recorrido, para 
lhes relaxares os votos simplices, como Reformador Subdelegado

do Cardeal (Saldanha) Patriarcha de Lisboa na fôrma do Breve Apostólico da

sua commissão e que .aprezentarem Dimissorias vossas, possão ficar conservados
nesse Estado como vassallos delle, não tendo alias culpa pessoal provada, que
os inhabilite. Escripta em Villa Vicoza a 3o de outubro de 1759. Rey. Para o

Arcebispo da Bahia ou quem seu cargo servir.» 4847 
4848

Officio da Mesa da Inspecção da Bahia (para o Ministro do Ultramar),

queixando-se de ter o Vice-Rei, Marquez de Lavradio, prohibido a

íâhida de uns navios que se destinavam á Costa da Mina (para evitar

que alli extemporaneamente se soubesse da expulsão dos Jesuítas),

por ser da exclusiva competencia da Mesa da Inspecção o regular

todo o commercio daquella Costa, como determinava o Alvará de 3o

de março de 1756.

Bahia, 28 de março de 1760.

Tem anrtexos 2 documentos. 1a. e 2a. vias.

E' assignado por José Lopes Ferreira, Francisco Xavier d'Al-

meida, João Bernardo Gonzaga, José Álvaro Pereira Sodré e Sebas-

tião Borges de Barros. 4849—4854

Officio da Mesa da Inspecção (para o Ministro do Ultramar), em que o

informa que o Commandante da frota Antonio de Brito Freire man-

dara fazer carregamentos contra o preceituado no Alvará de 
"6 

de

dezembro de 1755.

Bahia, 28 de março de 1760.

Tem annexos 4 documentos. 7a. 2a. vias. 4855—4864
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Õfficio da Mesa da Inspecção (para o Ministro do Ultramar) em que informa

ácerca de uns incidentes que se haviam dado por causa do carre-

gamento de tabaco que os procuradores do Contratador geral preten-
diam fazer nos navioS da frota.

Bahia, 28 de março de 1760.

Tem annexos 10 documentos. ia e 2a vias. 4865—4886

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para o Director

Geral dos Estudos (D. Thomaz dè Miranda), na qual se refere ao

seqüestro e inventario dos bens dos Jesuítas, á implantação de um

novo methodo de ensino, aos ordenados dos professores, ás diffe-

rentes escolas da Capitania da Bahia etc.

. Bahia, 29 de março de 1760.

«Exmo. e R™°. Snr. Nesta occazião em que V. Ex*. me hcnra com o caracter
de seu Commissario Subdelegado, na mesma me encarrega a Junta da Inconfl-
dencia da factura dos Inventários e Sequestros de todos os bens que foráo dos
denominados Religiosos da Companhia de Jesus, mas não obstante o indizivel
trabalho a que me obriga esta diligencia e outras que prezentemente me cercão,
sou tão desvanecido do favor e lembrança de V. Éx*., que sobrando-me o tra-
balho, não me falta o tempo para executar as ordens, que a liberalidade de
V. Ex". foy servido conferir-me; o ponto está em que eu saiba executal-as assim
como saberey promptamente obedecel-as. J

Aqui me aprezentou Joaquim Ignacio da Cruç, Procurador do Thezoureiro
da Directoria, 3 caixoens de livros, hum dos quaes fis remetter para Pernan-
buco onde pertencia e outro para o Rio de Janeiro, donde já tenho avizo das
suas entregas e no que ficou pertencendo a esta Cidade vierão 200 seletas, 100
Instrucçoens, com outros tantos Alvarás e ajustando logo as suas encadernaçoens,
a das selectas a 120 reis em pasta e a Instrucçoens e Alvarás a Do reis em papel
pintado, attendendo ao preço da dita encadernação, conducção, commissão e
hum por cento, que aqui se paga de todo o dinheiro que vay nos cofres das náus
de guerra, vim finalmente a taxar as selectas a 460 reis e as Instrucçoens com os
seus respectivos Alvarás a 320 reis, o que tudo executey com o arbítrio do Pro-
curador do Thezoureiro, em observancia das ordens de V. Ex".

As Artes do Padre Antonio Pereira e de Antonio Felix Mendes, vierão
remettidas estas a hum livreiro e aquellas aos Padres da Congregação do Ora-
torio, as quaes se tem vendido a 320 reis e não duvido que algumas por mayor

preço; porém como V. Ex". me não deo commissão mais, que para taxar os
livros da Directoria, vou deixando correr as ditas Artes pelo dito preço, mayor-
mente quando não julgo excessivo.

Os ditos Padres aa Congregação do Oratorio, também tiverão algumas
Artes das mayores e mais volumosas, as quaes venderão ao preço de 800 reis
a vários curiozos e alguns Mestres, porque aos Estudantes não consinto o uzo
dellas, mas seguro a V. Ex*. que todos os Estudantes abraçarão o novo methodo
com a mayor vontade e com a mesma entregarão os seus csrtapacios e Artes,
de sorte que não pôde ficar excrupulo de que tornem a uzar do antigo methodo,
mas he indispensavelmente necessário, que V. Ex*. faça remetter com brevidade
os 2 tomos da Selecta, como também a Minerva de Sanches, as oraçoens selectas
de Gicero Quintiliano, Tito Livio e o Diccionorio latino e portuguez, porque na

- verdade se necessitão muito.
A todos os oppozitores do prezente concurso, ordeney constituíssem nessa

Côrteseus Procuradores, que requeressem perante V. Ex". as suas cartas e que
nas procuraçoens mandassem poderes para jurarem na Chancellaria Mór do
Reino, participando-lhes juntamente a noticia, que S. M. tinha dispensado na
satisfação dos novos e velhos direytos.

Até o mez de dezembro do anno proximo passado havia nos Pateos do
Collegio da denominada Companhia de Jesus desta Cidade 6 classes, nas quaes
andavão os Estudantes, que accuza huma das duas rellaçoens incluzas e além
das ditas havia 8 e muitas vezes 10 e 12 Estudos particulares, nos quaes regu-

. larmente estudavão 90 até 120 estudantes de sorte que, computando todo o
numero dos estudantes de Grammatica latina, que até agora andavão nas
classes dos ditos Padres, e nos estudos particulares, nunca são menos de 180
até 200, á vista do que, me parecem necessários 4 até 5 mestres e além destes
hum de Rhetorica.
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Pelo que respeita aos ordenados dos ditos, deve attender-se, á grande
Carestia dos alugueres das Gazas, que só para a satisfação destas, serão neces-
sarios annualmente 8o até 100:000 reis, mas parece-me que dando S. M. annual-
mente 35o$ooo reis a cada hum dos ditos Mestres e 400 ao Mestre da Rhetorica,
ficariào todos muito satisfeitos e utilizados com a incomparavel liberalidade
de S. M.

Pouco distante da Villa da Cachoeira tinhão os ditos Padres da denominada
Companhia de Jesus, hum Seminário onde assistião humas vezes 70 e outras 80
estudantes, os quaes pagavão annualmente Sogooo reis pelo seu sustento e ensino,
motivo porque me parece indispensável, que na Villa da Cachoeira deixe de
haver 2 Mestres para o ensino da Grammatica latina, os quaes ficarão muito
satisfeitos com 200 até 230:000 reis annualmente, para cada hum dos ditos
Mestres e toda a referida despeza pôde S. M. mandar satisfazel-a pelas terças
das Camaras desta Cidade e da Villa da Cachoeira, sem que o dito Senhor
dezembolse couza alguma de sua Real Fazenda.

Nas Villas... e Nossa Senhora da Pena, esta da Capitania dePorto Seguro e
aquella dos Ilhéos, que ficão ao Sul desta Cidade, onde os denominados Paires
da Companhia de Jesus tinhão bens, conservão 2 pequenas Cazas terreas, a que
chamavão collegios. em cada hum dos quaes havia hum Padre, que ensinava
Grammatica Latina, a ler e escrever, porem era tão pequeno o numero de Estu-
dantes e rapazes em qualquer dos ditos Collegios, que nunca chegarão a ter 20
e não tinhão os ditos Padres mais Estudos alguns nas mais terras pertencentes
a este Governo. Na Cidade de S. Christovão, que he a cabeça da Comarca de
Sergipe de Elrey. a qual fica ao Norte desta Cidade, tem os Franciscanos desta
Província hum Convento com a vocação do Bom Jesus e nelle tem ha muitos
annos 2 classes, emhuma das quaes ensinavão Grammatica Latina e na outra a
ler e escrever os meninos, e nem por isso recebe o dito Convento esmola alguona
da Camara, nem de S. M. tem ordinaria e nesta mesma Comarca ha 4 villas,
em 2 das quaes ha 2 pequenos estudos com muito poucos estudantes.

Na Comarca desta Cidade, que fica para o Norte da mesma, ha 9 villas, nas

quaes entra a de N. 5a. do Romário do Porto da Cachoeira, que necessita de i
Mestres como acima tenho referido, Na Villa do Cairú, tem os Franciscanos
desta Província hum Convento, no qual tem huma classe de Grammatica Latina
e escolla de meninos, nas quaes se ensina publicamente a todos os Filhos daquelles
Povos, e por esmola remuneratoria, manda S. M. dar ao dito Convento annual-
mente 3o:ooo reis. os quaes se cobrão na Caza dos Contos desta Cidade, apre-
zentando porém ó Guardião attestação dos Officiaes da Camarada dita Villa, em
como o Convento conserva actualmente classe de grammatica e escolla.

Nas Villas de S. Bartholomeu de Maragogipe, N. 5». da Ajuda de Jagua-
ripe, e N. S". da Purificação de Santo Amaro, e 3. Francisco de Sergipe do Conde,
sempre houve estudos e mestres, que ensinão regularmente pelo estipendio de
640 reis, que paga cada hum Estudante todos os mezes a seu Mestre e nos estudos
das ditas Villas regularmente costumão andar em cada hum 20 até 3o estudantes,
e nas mais Villas desta Comarca, não ha estudos e quando S. M. queira man-
dalos estabelecer nas ditas Villas, para ensinarem gratuitamente, parece-me que
os Mestres se satisfarião com 200:000 reis annualmente.

Na comarca do Sul, ha 5 Villas e em cada huma ha seu estudo, sem partido
algum das Camaras, mastodos os Mestres ensinão pelo estipendio, que lhe dão os
seus discípulos e a mayor parte das Camaras não tem rendas com que possão
fazer partidos aos Mestres, mas parece-me, que examinados estes, bastaria, que
$e lhes desse faculdade para ensinarem pelo novo methodo, sem mais esti-

pendio que aquelle, que costumão perceber dos seus discípulos, o que egualmente
deve praticar-se nas terras pequenas; porém V. Ex". me rezolverá o que parecer
mais acertado... Ex""'. e Rev.° Sr. Principal Primário.—P.S. Devo dizer a V. Ex*.

que na Capitania de Porto Seguro nunca houve Collegió dos Padres da deno-
minada Companhia de Jesus, mas sim hum pequeno estudo particular.»

4887

Relação das classes existentes nos Pateos dos Estudos da Bahia, em 1790.

[Annexa ao 11. 488']).

«Os Pateos desta Cidade ao prezente contavão de 6 classes, a saber Theo-
logia, Filosofia, Primeira, Segunda, Terceira e Escolla de ler e escrever. O
estado de cada huma abaixo se dirá.

Theologia. Tinha 3 Mestres, hum de Prima ou de vespera e o ultimo de
Moral. O de Prima deitava tres quartos de hora pela manhã das 9 horas por
diante. O de vespera outros tres quartos de tarde, principiando ás 3 horas. O de
vespera outros tres quartos que começavão das 4 da tarde. Dava cada hum dos



3S2

ditos Mestres mais hum quarto no fim da licção, em que esperavão fóra da
classe, para responderem as duvidas dos ouvintes. Estes tazião pequeno numero,
menos no tempo immediato ao fim dos cursos de Filosofia, em que concorrião
em mayor numero e ao prezente duvido que chegassem a 6 os que a frequen-
tavão.

Filosofia. Tinha hu-m só Mestre que ensinava i horas pela manhã das 8 até
ás io e outras tantas pela tarde das 3 até ás 5. Dava-se porém mais meya hora
em cada licção, na qual o Mestre fóra da Cadeira Persistia no Pateo para
explicar ou rezolver alguma duvida se fosse consultado pelos discípulos. O
numero dos estudantes no principio dos cursos costuma ser grande e depois se
hia excessivamente diminuindo. No curso proximo entrarão mais de 100 estu-
dantes e no fim do segundo anno mal se achavão 3o ,e tantos para os exames,
segundo a lembrança que tenho.

Primeira. Tinha hum Mestre que ensinava de manhã 2 horas e meya,
entrando neste tempo meya hora logo no principio para os estudantes conferirem
a licção, e meya hora no .fim da classe para fazerem os themas; era classe de

construção e composição assim em proza, como em verso. O numero dos disci-

pulos era diminuto ao prezente, e me parece mal chegarão a 3o.
Segunda. Tinha num Mestre que ensinava syntaxe, syllaba e figuras e

dava ao mesmo tempo alguma noção da medida dos versos. O tempo da classe
era o mesmo que o aa pr-imeira. O numero dos discípulos ainda menor, pois se

me não engano apenas chegarião os estudantes a 20 com pouca differença.
Terceira. Tinha hum Mestre que ensinava nominativos, linguagens, rudi-

mento, gêneros e preteritos, gastando nisto o mesmo tempo que os dous acima

immediatamente declarados.'O numero dos discípulos tãobem seria de 20 pouco
mais ou menos.
Escolla — Tinha hum mestre que ensinava a ler, escrever, contar e a doa-

trina christã, gastando 2 horas e meya de manhã e outras tantas de tarde. O

numero de meninos era grande e me parece pela multidão que ao olho observava,

chegarião os meninos a 100 senão passavão como na realidade me pareceu pas-
savão de 100.»

4888

Carta do Arcebispo da Bahia D. José Botelho de Mattos para Thomé J. da

C. Còrte Real, na qual se refere ao deferimento da sua resignação e

participa ter fixado a sua residência no logar de N. S.a da Penha,

distante da Bahia legoa e meia.

Penha, 3o de março de 1760. 4889

Carta do mesmo Arcebispo dirigida a El-rei D. José, na qual agradece o

ter sido deferido o seu pedido de resignação.

N. Sa. da Penha, 3o de março de 1760. 4890

Carta particular do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto (para

Thomé J. Còrte Real)', na qual se refere ao seqüestro e inventários

dos bens dos Jesuítas e á implantação do novo methodo de ensino.

Bahia, 5 de abril de 1760. 4891

Carta do Cabido da Bahia dirigida a El-rei D. José, ácerca da posse e des-

tino das egrejas pertencentes aos Jesuítas e dos inventários respe-

ctivos.

Bahia, 7 de abril de 1760.

E' assignado pelos reverendos Padres Manuel Fernandes da

Costa, João Borges de Barros, Manuel Gonçalves Souto, Theodosio

Martins da Rocha, Antonio da Costa Baptisra, José Pereira de Albu-

querque, Manuel de Jesus Bahia, Antonio de Araújo e Aragão, José

Telles de Menezes, Manuel de Mattos Pereira, Antonio Gonçalves

Pereira, Miguel Honorato Guirard, Bernardo Germano de Almeida,

José Corrêa Lisboa, Luiz Antonio Borges 4e Barros, José de Oli-

veira Bessa e Balthazar Pires de Carvalho Cavalcanti.
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Senhor. A segunda carta de V. M. de 3o de outubro passado, lavrada de
Villa Viçoza recebemos em Mesa Capitular no dia 8 de janeyro do prezente
anno. Nella vemos a grande piedade e religião, com que V. M. he servido não

permittir que as Egrejas contíguas á Casa professa e mais Collegios dos perver-
tidos Regulares da Companhia denominada de Jesus e suas Altayas, depois de
evacuados, sejão entregues em mãos e. poder de pessoas seculares e que nem

çor hum só dia seja interrompido o culto de Deos e louvores dos seos gioriozus
Santos, cujas Imagens se achão nellas collocadas, nem que V. M. em hum
caso tão horroroso e insolito e de tão indispensável urgência para se extinguir dos
Reynos e Domínios a Sobredita Sociedade, dispozesse das referidas Igrejas, Edi-
ficios e bens, consistindo tudo em couzas immediatamente dedicadas ao Culto di-
vino, lhe pareceo assim sigtlificar-nos, para que nomeássemos as pessoas, que nos

parecessem mais idôneas para se encarregarem das mesmas Igrejas e Edifícios,
recebendo todos os ornamentos e Alfayas por inventario, para tudo guardarem
com exacto cuidado, emquanto recorre ao Santo Padre para determinar as pias
applicações que se hão de fazer das mesmas Igrejas, Edifícios e Alfayas em
louvor de Deos e dos seos Santos.

Em cumprimento desta catholica e religioza Ordem de V. M., tanto que o
Marquez Vice-Rey nos fez avizo por carta siia de 12 de janèyro, de que )á se
achava evacuada a Igreja e Seminário de Bellem 110 termo da Villa da Cachoeyra,
mandamos Ordem ao nosso Vigário geral, para que logo passasse ao dito Semi-
nario com 2 ou 3 sacerdotes idoneos, para receberem por inventario tudo o que

. V. M. ordena e se lhe fizesse entrega; e ficassem os ditos Sacerdotes em guarda e
conservação de tudo, celebrando os santos sacrifícios das missas e administrando
os Santos Sacramentos da Encharistia, Penitencia e Extrema-uncção, por ser

parte erma, de menos povoação e distante da Parochia; e com effeyto a tudo se
deo prompta execução, como melhor se manifesta dos termos e copia do inven-
tario, que com- esta remettemos. «

Por segundo aviso do Marquez Vice-Rey, em carta do primeyro de Março,
recebemos a noticia de que se achava já evacuada a Igreja e Casa professa Jesuitica
desta Cidade para mandarmos tomar conta delia e por ser situada no coração
da Cidade e de grande concurso e a mayor Igreja e Edifícios e riqueza do culto
divino, mandamos a 2 dos nossos Capitulares, para que com o nosso Vigário

geral e 12 Sacerdotes, que muito de antes tínhamos escolhido dos mais abas-
tados, morigerados e idoneos desta Cidade, fossem tomar conta e entrega de
tudo por inventario, a qual com effeito se lhe fez na manhã do dia 3, como
tudo o mais individualmente se mostra da Copia dos termos e inventario, que
com esta remettemos a V. M...» o

4892

Instrumento do Inventario dos ornamentos, ouro, prata e mais alfayas,

pertencentes á Igreja do Collegio da Cortipanhia denominada de Jesus

da Cidade da Bahia, de que tomou entrega o Cabido da mesma Ci-

dade por ordem de S. M., que Deos goarde, com os termos, assim da

conferencia e concordia respectiva aos ditos bens, como da entrega

delles.»

Bahia, 2 e 5 de março de 1760.

(Annexo ao n°. 4892.)
Comprehende a descripção minuciosa de todas as imagens, ob-

jectos de ouro e prata, paramentos, etc., que existiam na referida

egreja. 4893

Instrumento do Inventario dos ornamentos, ouro, prata e mais alfayas,

pertencentes a Igreja do Seminário de Bstlem, que foi dos Religiozos

da Companhia denominada de Jesus, de que tomou posse o Cabido

da Sé da Bahia, por ordem de S. M., que Deos goarde, com os termos,

assim da conferencia e concordia respectiva aos ditos bens, da entrega

delles.»

Seminário de Belem, 22 e 23 de janeiro de 1760.

(Annexo ao n°. 4$g2.)
Comprehende a descripção das imagens, dos objectos d'ouro e

prata, com a sua respectiva avaliação, das alfayas, etc., que havia

na referida egreja.
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«f  . . * •
Hum Templo dedicado a N. S". de Belem, com o frontispicio para a parte

do nascente e a porta principal de almofadas e 2 janellas com suas grades e seo
adro, que occupa todo o lugar do mesmo Templo e com huma Torre com 4 si-
neiras: tem o Altar mór com 2 credencias de madeira, pintadas de branco,
com seos frizos de ouro, 2 presbiierios e huma escada de 4 degráos de pedra
grossa, hum Sacrario, 2 nichos no meyo, que o mais superior serve de Throno,
e 4 mais, 2 em cada lado e em cada hum destes, 4 janellas, 2 com suas sacadas
e sanefas, com seos remates de talha pintadas de branco e ouro e 2 acima destas

com suas vidraças, que fazem clara a mesma Capella, cujo forro hé a imitação de
abobada, pintada de varias côres e o altar de tartaruga e em partes fingida com
2 portas, com suas sanefas na forma sobreditta, que tem sahida para a Sachristia
e com suas grades de jacarandá, torneadas no arco, que servem na sagrada
Communhão: tem mais 2 altares collateraes da mesma tartaruga, hum da parte
do Evangelho da Senhora Santa Anna e o da parte da Espistola do Senhor São
Joaquim e abaixo de cada hum destes huma porta com sua sanefa de talha na

forma das antecedentes e no Cruzeiro da Igreja humas grades de madeira tornea-'

dase velhas; o forro apainelado, as tribunas de cadá huma parte com 5 janellas,
com suas grades torneadas e entre as mesmas outros tantos painéis; 2 púlpitos
com suas cupulas, que lhes serve de remate cobertos de tartaruga e seo côio cojn

grades torneadas,.com 2 columnas, com seos pedastraes de pedra, que o segurão
e abaixo deste 8 bancos grandes de cada parte. Tem a portaria com seo alpendre
e na entrada delia hum altar de madeira feito de talha, ainda por pintar, em o

qual se acha collocada Nossa Senhora da Conceição e subindo logo na mesma

escada está hum painel grande, com suas molduras de azul e ouro e nelle retra-
tado o coronel Antonio de Aragáo de Meneses e entrando para a parte de cima
e do poente, está huma Gamara, que serve para hospedes e seguindo a es_ta
hum salão, com 2 janellas e seus arquibancos e principiando no canto estão •

vários cubículos, com suas portas, para os corredores interiores e janellas, para
a parte exerior, athé o canto de baixo, donde fica huma caza comúa, sepa-
rada dos mesmos corredores e continuando estes da parte de baixo, estão 2 classes
da primeira e da segunda e huma despensa rezervada, e 110 outro canto, que fica
da parte do Norte, está a Caza da Livraria e seguindo outro corredor, estão
outros cubículos na formados antecedentes e entre estes está a Capella interior,

que he 
'a 

mesma das Congregaçoens, com seo altar com 5 nichos e 4 mais, 2 em
cada lado e no exterior 2 janellas e no interior 2 portas, e continuando se vai

para as tribunas da Capella Mór e Igreja e para huma varanda aberta, que fica
detraz do camarim do Throno. E da parte de baixo do mesmo Seminário, en-
tpando 

peia portaria, se segue hum corredor grande e com vários cubículos, na

forma dos sobreditos, athé chegar ao canto de baixo, donde fica outra caza com-
múa e separada, e continuando outro corredor da porta de baixo, estão huma
despensa, cozinha e refeitorio e na parede fronteira 2 esguichos de lavar as mãos,

hum delles desbaratado: e chegando ao canto continua outro corredor também
com cubículos: e na parede da Igreja da parte do norte está hum corredor e em

partedelle hum cemiteriopor acabar e no demaisdelle huma caza, queserve de

guardar vários trastes do uzo da Igreja e Sachristia. He feita toda a sobreditta

obra de paredes de adobes e com hum vallado assás fundo e largo, que serve

de cerca por estar todo em roda e dentro delle estão fabricadas varias cazas, que
servem de sanzalas, para habitação dos escravos, tendo huma porta de carro

para o ingresso e sahida delles e entrada de carros e do mais, que se conduz

para o mesmo Seminário e em huma baixa, que fica dentro da mesma cerca estão

huma fonte e hum tanque, de que se uza para as aguadas precizas...» 
4894

Officio do Cabido da Bahia para o Conde Oeiras, informando-o das pre-
cauções que havia tomado para a conservação da collecção authentica

dos breves pontifícios, leis regias e outros documentos officiaes, que

lhe haviam sido entregues ao tomar conta do governo do Arce-

bispado.

Bahia, 7 de abril de 1760. 4895

Carta do Cabido da Bahia, dirigida a El-rei D. José, em que se refere á

expulsão dos Jesuítas e á permissão regia concedida aos que tivessem

votos simples para continuarem a residir nos domínios portuguezes,
no caso de pedirem renuncia dos mesmos votos,

Bahia, 7 de abril de 1760. 4896
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Pastoral do Cabido da Bahia, tornando publica a carta regia de 3o de

outubro de 1759, dirigida ao Arcebispo da Bahia, sobre a expulsão

dos Padres da Companhia de Jesus.

Bahia, 9 de janeiro de 1760.

(.Annexa ao n. 4896.)
Insere a copia textual da referida carta regia. 4897

Carta do Cabido da Bahia, dirigida a El-rei D. José, em que se refere á resi-

gnação do Arcebispo D. José Botelho de Mattos, á posse que o Ca-

bido tomára do governo do Arcebispado, á posse do novo Vice-Rei

Marquez do Lavradio, á eleição e provimento geral de todos os offi-

cios, ao seqüestro e inventario dos bens dos Padres da Companhia de

Jesus, ao novo methodo de ensino, mandado observar pelo Alvará

de 28 de julho de 1729, etc.

Bahia, 7 de abril de 1760. 4898

Pastoral do Cabido da Bahia, participando a resignação do Arcebispo

D. José Botelho de Mattos e providenciando sobre o provimento dos

diversos cargos e officios.

Bahia, 8 de janeiro de 1760.

(.Annexa ao n. 4898/.

«...Em observancia da qual (carta regia de 4 de novembro de i73g) man-
damos logo tocar a Sé vaga, para que assim podesse chegar a noticia de todos

para o seo devido reconhecimento ; e como na fôrma de direito ficarão vagando
¦todos os cargos, officios, provizoens e licenças que o Ex.° e Rev" Arcebispo
havia concedido, e se faz precizo inteiramente prover de remedio a bem das
almas dos nossos subditos e boa administração da justiça, como somos obri-

gados por esta nossa Pastoral, mandamos e ordenamos, que todos os Reverendos
Vigários, da Vara, Parochiaes e Encommendados, Coadjuctores, Confessares,
Pregadores, Escrivaens e mais officios, recorrão a Nós por nossas provizoens e
licenças de seus cargos e officios, a saber os desta Cidade dentro do termoi de
i5 dias, os do Reconcavo no de hum mez e os das Villas do sul e Sertão de bàixo
no de 2 mezes e os do Sertão de cima e Minas no de 4 mezes, e que dentroirfos
termos respectivos, que começarão do dia da data desta poderão uzar das suas
Provisoens e licenças, exceptuando os Regulares, aos quaes falcultamos o pode-
rem uzar das que tem, menos os Padres Jesuítas a respeito dos quaes novamente
havemos por suspensos de todas aquellas faculdades e licenças, que obtivessem
e muito especialmente de confessar e pregar e doutrinar neste Arcebispado. . .»

4899

Pastoral do Cabido da Bahia ácerca do novo methodo de ensino, implan-

tado pelo Alvará de 28 de julho de iy5g.

Bahia, 5 de fevereiro de 1760.

(Annexo ao n. 4898).

«Fazemos saber, que sendo servido EIRey Fidelissimo Nosso Senhor expulsar
de todos osseos Reynos e Domínios, por justos e necessários motivos, os Regu-
lares denominados da Companhia de Jesus: e conhecendo junctamente a sua Real
e Altíssima comprehensão o quanto tinha retardado, confundido e damnado o
adiantamento da Língua Latina e estudo da sua Grammatica, o pernicioso e
infeliz methodo antigo, com quç os ditos Padres até agora ensinarão nos seos
Reynos e Domiiíios, com irreparavel damno e notorio prejuízo dos seos Fieis
Vassallos, metendo-os logo no principio em hum confuso e tenebrozo labyrintho
de preceitos inúteis e intrincados; com que retardavão os mais habilidosos por
dilatados annos e desanimaváo totalmente aos menos hábeis; fui servido por
Alvará de 28 de julho de iy5g cassar, abulir, e desterrar para sempre o sol?re-
dito perniciozo, damnado e tenebroso methodo, condemnando, desterrando e

prohibindo em todos os seos Reynos e Domínios o uzo e ensino da Grammatica
Latina pela Arte do Padre Manoel Alvares, e seos explicadores Antonio Franco,
João Nunes e José Soares e o extenso e inútil Madureira e todos os seus carta-

pacios, com que os mesmos Jesuítas instruião o seu perniciozo e terrível methodo,

A. B. 3x 49
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substituindo e permittindo tão somente para feliz estabelecimento do methodo
moderno, e utilissimo, as Artes do Padre Antonio Pereira da Congregação do
Oratorio e a reformada de Antonio Felix Mendes*. bem entendido que o que
elleger huma, não poderá variar para outra, nem uzar da Prosodia do Padre
Bento Pereira...»

4900

Carta do Desembargador Fernando Jose' da Cunha Pereira para El-rei

D. José, na qual o informa que, tendo ido á Capitania dos llhéos pren-
der os Jesuitas que a 11 i se encontravam e sequestrar-ihe os bens,

recebera na Villa de S. José da Barra do Rio das Contas uma denun-

cia feita particularmente por Diogo Pereira Machado, de que os

Padres da Companhia se propunham vingar da perseguição que se

lhes estava fazendo e participa as diligencias que procedera sobre o

facto.

Bahia, 10 de abril de 1760. 4901

Auto que o Desembargador Fernando José da Cunha Pereira, mandou

íazer para a averiguação summaria ácerca da denuncia a que se refere

o documento antecedente.

Bahia, 11 de fevereiro de-1760.

Copia. {Annexo ao n. 4901). 4902

Officio do Intendente geral do Ouro João Bernardo Gonzaga (para o minTs-

tro da Marinha) em que se queixa do procedimento do Comman-

dante Antonio de Brito Freire, que teimava em enviar os seus esca-

léres a bordo dos navios, que chegavam, antes das visitas officiaes

da Intendencia do Ourei."

Bahia, 11 de abril de 1760. 49°3

Certidão do Escrivão da vara do Meirinho da Intendencia Geral da Bahia,

Manuel Joaquim Corrêa e do Meirinho Manuel Pereira de Aguiar,

em que se confirma o facto referido no documento antecedente.

Bahia, 12 de abril de 1760.

(Annexa ao n. 4go3). 4904

Carta do Cabido da Bahia para El-rei D. José, em que lhe participa a posse
da Igreja e Collegio dos Jesuitas situados na Villa de S. Jorge, na

Capitania dos Ihéos e o informa de haverem 4.2 Padres da Compa.-

nhia e 2 leigos renunciado aos seus votos, para poderem conti-

nuar a residir nos domínios.portuguezes.

Bahia, 11 de abril de 1760. 49°5

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para o Conde de Oeiras, informando ácerca dos materiaes e generos
de que era preciso fornecer os Armazéns.

Bahia, 12 de abril de 1760. 4906

Officio do Conde de Oeiras, remettendo ao Provedor mór da Fazenda da

Bahia copia do officio seguinte.

N. S.a dá Ajuda, 22 de novembro de iy5g.

Copia. [Annexa ao n. 4go6). 4907

Officio do Conde de Oeiras para o Viçe-Rei Marquez do Lavradio, em

que lhe communica a ordem regia, que mandava abonar todos os
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mandados de despeza, emanados do Commandante da Náu de guerra

N. S.ada Ajuda, Antonio de Brito Freire.

N. S.a da Ajuda, 22 de novembro de 1759.

Copia. [Annexo ao n. 4go6) 4908

Lista do papel que se carece em cada anno para as cscriptas dos Tribunaes

da Casa dá Fazenda, Contos, Thesouro, Armazéns dos Materiaes da

Corôa, Munições de guerra, mantimentos, Apontador da Ribeira,

Solicitador da Fazenda e Escrivão do Corte das madeiras do Cairú.

Bahia, 26 de março de 1760. 4909

«Relação dos materiaes que se precizão nos Armazéns.»

Bahia, 5 de março de 1760.

[Annexo ao ti. 4go6). 4910

«RelaçÁo dos generos que se precizão nos Armazéns.»

Bahia, 5 de março de 1760.

(.Annexa ao n. 4go6). 4911

«Relação dos preços, porque forão avaliados e 
junctamente 

ajustados os

generos abaixo declarados, que para fornecimento dos Armazéns se

havião tomado a varias pessoas.»
' Bahia, 5 de março de 1760.

(Annexa ao n. 4go6).

Generos avaliados: lonas, brins para velas, enxarcia, alcatráo

breu. 4912

Carta do Chanceller da Relação da Bahia, Thomaz Roby de Barros Bar-

reto, para El-rei D. José, na qual se refere aos sequestros, inven-

tarios, vendas e administração dos bens dos Jesuítas, á avaliação das

suas livrarias, ás relíquias do Padre Anchieta, etc.

Bahia, 12 de abril de 1760

Senhor. Pela ordem de que trata a copia incluza.foy V. M. servido man-
dar-me, que depois de recluzos os Religiosos da denominada Companhia de
Jesv do Collegio.desta Cidade e seu Destricto procedesse ao Inventario e seques-

K tro em todos os bens moveis, de raiz, da terceira especie e carregaçoens de
fazendas, que fossem ou estivessem na Alfandega desta Cidade, letras, créditos
ou dividas, que constasse pertencerem aos dittos Religiosos ; e que feito com
toda a individuação e clareza o ditto seqüestro e Inventario, procedesse logo a
venda e rematação de todos os bens, que. podessem ter corrupção, nomeando
depozitario seguro e abonado a seu prouucto, tazendo conservar todos os mais
bens té segunda ordem de V. M., mandando-os administrar e correr com os

gastos por pessoas que para isso .forem capazes, permittindo-me a faculdade de

poder subdelcgar a dita commissão e ordem em qualquer Ministro desta Rela-
ção, passando as ordens necessarias em o Real nome de V. M., pera os mais
Ministros do Destricto delia, e que com o Vice-Rey.e Capitam General deste Es-
tado conferiria tudo o mais que fosse a bem da ditta diligencia, pedindo-lhe
(quando fosse necessário^ auxilio militar, e que de tudo daria conta pelo Juízo
da Inco.nlidencia.

Na occasião em que receby a referida ordem, não só se achavão recluzos

quasi todos os Religiosos da denominada Companhia de Jesv, mas já expedidos

pelo Conde dos Arcos Vice-Rey que antão era deste Estado, todos os Ministros
desta Relação, pera os diferentes lugares em que se achão os bens que foráo dos
dittos.Religiosos com ordem e faculdade de procederem ao Inventario e seqüestro
nosr eferidos bens, em observancia de outra ordem que tinha emanado da Secre-
tariade Estado; á vista daquai, refiectindo no modo de executar promptamente
ditta diligencia e ponderando, que as distancias em que se achão os ditos bens
excedem de 10 té 200 e mais legoas, que correm em diversos e distinctos rumos,

. . e que por.esse motivo, não. era vencivel executar eu pessoalmente coir. promtidão
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a dita diligencia, nem subdelegala por se acharem todos os Ministros occupa-
dos nas diligencias de que os havia encarregado o ditto Conde dos Arcos, e

parecendo-me, que a duplicidade de actos respectivos ao mesmo fim, inda que
executados por diversos Juízos, poderiSo cauzar algumas nulidades, principal-
mente a respeito dos muitos e diversos sequestrarios, que indispensavelmente
devião fazer-se, pareceo-me oportuno e conforme á Real ordem de V. M., con-
ferir as referidas matérias com o Marque\ do Lavradio, benemerito Vice-Rey do
Estado, e pera que o referido constasse na prezença de V. M. escrevi-lhe a carta
de que trata a copia que remeto incluza, á qual satisfez promptamente com a
resposta, que também.ponho na prezença de V. M. Pelo que recendindo os refe-
ridos embaraços e outros, que poderão constituir-me em qualquer inacção ou
mora, entrey de executar a sobredita diligencia na forma que declara a certidão,

que offereço inclusa, e delia evidentemente se mostrão os Inventários e seques-
tr©s, que se acháo feitos, e da mesma sorte o estado em que se achão as exe-
cuçoens de todos os corruptíveis, as quaes vou continuando na Praça publica,
com assistência de meu conferente o Marque^ de Lavradio Vice-Rey do Estado,
o qual sempre acho promptopara auxiliãr-me e ajudar-me em tudo o que respeita
ao serviço de V. M.; e por essa razão tenho apurado excellentemente todos os bens

que té o prezente sé tem vendido e faltào unicamente os Inventários de Sergipe
de El-Rey, Jaboatão, Rio de S. Francisco e Piauhi, os quaes poderão chegar
brevemente.

Na universalidadedosbens corruptíveis,também seconprehendem osescravos

porque não ha outros que são possão considerar-se de mais prompta corrupção,

principalmente neste Estado, onde os que fogem jamaisou dificultozamente appa-
recem; porém como V. M. na sü« Real Ordem me determina, que faça conservar
os mais bens té segunda ordem, por essa razão não tenho procedido a venda'é
rematáção de 698 escravos, que guarfieCem os 5 Engenhos da Pitanga, Cotegipe,
Pitanguinha, Engenho do Conde e o de Santa Anna, todos pertencentes a esta
arrecadação, os quaes com effeito, não poderião conservar-se sem o fornecimento
dos dittos escravos, e da mesma sorte as^Faeeodas de gado, nas guaes _ tenho
mandado conservar todos os escravos, que nella se achavão e assim o licarey
executando té segunda ordem de V. M. a quem devo expòr o seguinte.

Não seria eu de parecer; que os dittos Engenhos se administrassem por
conta da Real Fazenda, como actualmente estou praticando, porque alguns annos
igualará a receita com a despeza, nem tàmbem me conformaria em que se arren-
dassem ou vendessem na mesma fôrma que actualmente existem, porque arren-
dando-se vão invelhécendo os escravos e os arrendatarios cortando os matos

como quem córta em fazénda alheya; e em breves annos se aluirão os dittos En-

genhòs; e vendendò-se na forma em que existem, não ha quem os pague com
dinheiro á vista, por.a metade do seu justo vallor fiados, e vendidos a tempo

também a experiencia tem mostrado, que nunca se pagão; á vista do que ven-
deria eu todos os referidos 698 escravos dos dittos engenhos que poderão pro-
duzir de ico até 120 mil cruzados, e depois disso aforaria ou venderia os Enge-
nhos, massames e terras dos dittos Engenhos, o que tudo poderia conseguir-se

sem muita dificuldade; e da mesma sorte pondero a V. M. que não será muito
dificultoza a venda de todas as cazas e mais bens 

pertencentes 
a esta ârre-

cadação, exceptuando-se as fazendas de gado, e aquelles honerados de alguns

encargos ou legados; porque assás 
poderá 

V. M. conferilos aos Religiosos a

quem V. M. for servido doar a grande Caza do Collegio desta Cidade, e* junta-
mente a do Noviciado, onde V. M. poderia fundar hum Seminário para educação
dos meninos orphãosou também nas Cazas do Seminário da Senhora da Con-

csíção sitas na Rüá do Maciel, e na mesma sorte nas do Seminário de Bellem,

que fica proximo á Villa da Cachoeira.
Nesta Cidade* ha mais outra Cazárque foy doada aos denominados Padres

da Companhia de'Jesv, no anno de 1727, com obrigação dos dittos Padres diri-

girem os -exercícios de Santo Ignacio a todos os catholicos, que os quizessem
tomar na dita Caza, onde já assistião alguns Padres, e pela sua evacuação, já o

doador me requereo lhe mandasse entregar as ditas cazas por se achar extinta

a condicão com que as doara, ao que deteri, que recorresse a V. M. Da mesma

sorte me terii requerido vários credores a satisfação de algumas dividas, que
constão por documentos autênticos, aos quaes não tenho deterido té a rezolução

de V. M., assim como aos Escrivaens e mais officiaes, que ha 3 mezes se acháo

occupados nestas diligencias, sem perceberem emolumentos dos officiaes de que

pagão donativos; e da mesma sorte se achão sem ordenado estabelecido o Thezou-

reiro, e Escrivão da receita e despeza, de hum cofre em que se recolhem todos

os productos das rendas e arremataçoens, que vão continuando nos bens que
forão dos dittos Padres denominados da Companhia de Jesv, cujo cofre estabe-

leceo o Conde dos Arcos, e nelle tenho mandado recolher com o parecer do
* 

Marquez Vicé-Rey do Estado, todo o producto do ditto rendimento e vendas,



389

attendendò á pouca estabilidade e certeza, que ha dos depozitarios, que eu pode-
ria eleger pera a sobredita receita e despeza.

Na Caza do Collegio desta Cidade se acha huma Livraria, que sendo ava-
liada por preços muito acomodados, emporta 5:4g9$o5o rs., delia querem algumas
Religioens comprar alguns jogos dos malhores livros: porém truncada a livra-
ria todos os mais ficarão sendo inúteis por não haver quem os compre; pelo
qúe tomey a rezolução de mandar conservar intacta a dita Livraria té rezolução
de V. M., e nas Cazas do Noviciado e Seminários de Belem e da Senhora da
Conceição, também ha seus livros, que pela suas avaliaçoens importão 4808000
rs:' e na Caza dos Exercícios huns poucos espirituaes, que importarão por suas
avaliaçoens 0:640 rs.; e como os referidos generos são corruptíveis, principalmente
nesti: Estado, tico na intelligencia de vender todos os livros, que respeitão á
Caza do Noviciado e aos Seminários de Bellem e da Senhora da Conceição e
também os que pertecem á Caza dos Exercícios, quando possão vender-se. A
faltados inventários do Piauhi, Sergipe, Iaboatão e Rio de S. Francisco intei-
ramente me privão de mandar a V. M. na prezente occaziáo hum mapa indi-
vidual de todos os bens aprehendidos aos denominados Padres da Companhia
de Jesv; porém sempre remeto esse tal com certeza do que se acha aprèhendido
e com estimativa do que falta e também em observancia das Reaes ordens de
V. M. e das portarias, que accuzão as copias incluzas remeto a V. M. nesta occa-
ziâo 30:2728970 rs.,que se achavão no cofre da dita arecadação, depois de abatidas
as despezas que por ordem de V, M. se fizerão com os Religiosos da sobredita
denominada Companhia de Jesv; e acompanha a dita remessa hum cofre de
Jacarandá com sua ferragem de prata, em que vão as estimaveis relíquias do

, Veneravel Padre Anchieta e constáo de 4 ossos das canellas e 2 túnicas; o que
tudo èntregará o Capitam de Mar e guerra Antonio de Brito Freire, a quem
V. M. o determinar, mandando-me o que mais fôr do seu real agrado...

4913

Carta regia encarregando o Chanceller da Relação da Bahia Thomaz Robv

de Barros Barreto de proceder ao seqüestro e inventario dos bens

dos Jesuítas, nos termos referidos no documento antecedente.

Lisboa, 7 de novembro de ijig.

Copia. (Annexa ao n°. 4gi3j. 4914

Certidão passada por João Ferreira de Bettencourt, Juiz de fòra do Civel e

Crime da Cidade da Bahia, sobre as diligencias praticadas a respeito

dos sequestros e inventários dos bens dos Padres da Companhia de

Jesus. j

Bahia, 10 de abril de 1760.

(Annexa ao n°. 4gi3).

«João Ferreira de Bettencourt e Sá, actual Juiz de Fora do civel e crime
desta Cidade, Escrivão nomeado para os Inventários eséquestros mandados fazer
nos bens dos Padres denominados da Companhia de Jesus: Certifico e porto por
fé, que vendo e examinando os autos principaes e mais apcnsos de que trata a
Portaria supra, nelles se acha de tl. 3 até H. 4 v. a própria Ordem de S. M. expe-
dida p<4lo seu Tribunal da Suprema Junta da Inconfidência, cumprida e mandada
registar jpelo 

Doutor Dezembargador Chanceller do Estado Thomás Roby de
Barros Barreto em 14 de janeiro do prezente anno, dia em que com effeito foy
registada a dita Ordem no Livro r dos Registos da Chancellaria que tudo consta
a n. 4, e também da nomeação que de mim fez o ditto Ministro para Escrivão
das referidas diligencias e em virtude desta nomeação e cumpra-se posto na
sobredita ordem a fl. 4 v°. authuey a mesma e fazendo os autos concluzos no
dito dia, mes e anno, nelles proferio o dito Ministro a fl. 5 hum despacho em

que mandou, que eu Escrivão juntasse aos autos huns mapas que tinha mandado
fazer, nos quaes se mostrão os bens que possuião os denominados Padres da
Companhia de Jesus, e juntando com effeito os referidos mapas, que correm de
fl. 6 té fl. 20—v\, com elles fiz os autos concluzos ao dito Ministro, que nelles

proferio o despacho que corre de fl. 20 té fl. 21 v°., ordenando se procedesse logo
a inventario e seqüestro de todos os bens que fossem pertencentes aos denomi-
nados Padres da Companhia de Jesus desta Cidade e seu Districto, assim moveis
como de raiz e da terceira especie, ou em outros quaesquer bens, que por qualquer
titulo lhes pertencessem, e que feito assim o dito Inventario e seqüestro com toda

aindividuação e clareza se procedesse logo a venda erematação' ae todoj os bens,
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que podéssem ter corrupção, conservando-se ós mais na tutela de administradores

que tosem capazes de correr com os gastos necessários para conservação dos
ditos bens, ordenando outro sy no dito despacho que eu Escrivão em conformidade -

do referido, passasse todas as cartas subdelegadas que necessarias tossem para os
Ministros desta Rellação e para os do Destricto em o Real nome de S. M.

Dirigindo a primeira ao Dezembargador João Pedro da Silva Henriques,

indo na mesma incorporada a copia do mapa que se acha a fl. i5, pelo qual se

mostra os bens que os reféridos Padres possuião na Villa do Porto Seguro e

Caravellas, onde o dito Ministro deve passar a fazer Inventario e seqüestro dos

referidos bens e de todos os mais que apparecerem além dos declarados no dito

mapa. A segunda ao Dezembargador Fernando José da Cunha Pereira, indo na

mesma incerto*a copia do mapa; que se acha a fl. i3, para o dito Ministro inven-
tariar e seqüestrar nas Viljas do Camamú, Rio das Contas e llhéos, os bens,

que accuza o dito mapa e os mais, que apparecerem na forma acima declarada.
A terceira ao Dezembargador Francisco de Figueiredo Va\, indo na mesma

incerto a copia do mapa que se acha a ti.. 12 para o dito Ministro passar ao Semi-
nario de Belem do Destricto da Cachoeira, e proceder a Inventario e seqüestro

de todos os bens, que se achão descriptos no dito mapa. A quarta ao Dezem-

gador Lui\ Ribeiro Quintella indo na mesma incerto a copia do mapa que se acha

a fl. 10 para o elíeito do ditto Ministro passar a Villa de Santo Amaro-e aos En-

genhos do Conde e da Pitanga, procedendo a inventario e seqüestro de todos os
bens que accuza o dito mapa e nos maisque apparecerem além dos referidos. A.

quinta ao Dezembargador Sebastião Francisco Manoel, indo na mesma incerto

a copia do mapa que se acha a fl. n, para effeito do dito Ministro passar a fazer

inventario e seqüestro nos Engenhos da Pitanga e Cotigipe e nos mais bens, que
apparecerem nos dittos Destrictos, além dos declarados no dito mapa : A

sexta ao Ouvidor desta.Comarca Luiç Freire Deveras, indo na mesma incerto a

copia do mapa, que se acha a fl. 14, para o dito Ministro passar ao certão desta

Comarca e inventariar e seqüestrar os bens que se declarão no dito mapa e os

mais que apparecerem no seu respectivo Destricto. A sétima ao Ouvidor interino

da Comarca de Jacobina Manoel Dias Mascarenhas, indo na mesma incerto a

copia do mapa que se acha a fl. 18 para effeito do dito Ministro passar ao Certáo
do Rio de S. Francisco a seqüestrar e inventariar todas as Fazendas deixadas aos

iPadres denominados da Companhia de Jesus pelo Coronel Antonio Alvares da

Sylva e seu irmão o Doutor Francisco da Sylva Porto e todos os mais que se

acharem no dito Destricto, que por qualquer titulo pertencessem aos ditos Padres.

A oitava ao Ouvidor Geral da Comarca de Sergipe de El-rey Miguel de Are%

Lobo de Carvalho, indo na mesma incerto a copia do mapa que se acha a fl. 17,

para effeito do ditto Ministro inventariar e Seqüestrar as Fazendas da Tijupeba é

labuatão com todos os seus pertences e todos os mais bens, que apparecerem

na dita Comarca e Capitania de Sergipe de El-Rey. A nona, ao Dezembargador

Ouvidor Geral da Comarca do Piaohi Lui\ José Duarte Freire; indo na mesma

incerto a copia do mapa qne se acha a fl. ig e 2o*V. para effeito do ditto Ministio

proceder a inventario e seqüestro em todas as Fazendas pertencentes á Capella

que instituio Domingos Affonso Sertão e nos mais bens que se acharem na dita

Comarca, fazendo todos os ditos Ministros vender e rematar todos os bens que

poderem ter corrupção, nomeando depozitarios seguros aos seus produetos, conser-

vando todos os mais bens té segunda ordem de S. M., mandando-os administrar

por pessoas de boa consciência e capacidade, as quaes cartas se expedirão com a

mayor promptidão té 17 de janeiro, como consta dos dittos autos a fl. 21; como

porém 2 das ditas cartas, que forão "expedidas aos Dezembargadores Lui\ Ribeiro

Quintella e Sebastiam Francisco Manoel não tiverão effeito por se aver recolhido a

esta cidade depois de terem concluidas outras semelhantes diligencias de que os

havia encarregado o Conde dos A rcos, que antão era Vice-Rey deste Estado e infor-

mando eu Escrivão do referido ao ditto Ministro, proferio nos autos o despacho

que corre de H. 11 té 23 v.°, pelo qual ordenou, que visto as cartas expedidas aos

Dezembargadores Lui\ Ribeiro Quintella (e Sebastiam Francisco Manoel) não

terem tido effeito, que eu Escrivão passasse outras aos dittos Ministros, e junta-
mente aos Dezembargadores Cyriaco Antonio de Moura Tavares, Bernardino

Falcão de Gouvêa e Francisco Antonio Berquó da Sylveira Pereira, para que os

referidos Ministros, remettessem a este Juizo e poder de mim Escrivão com a

mayor promptidão e brevidade hjam fiel traslado em publica fôrma, que fizesse

fé em Juizo, e fóra delle, com todas as clarezas e documentos respectivos a cada

huma das ditas diligencias, de que os sobredittos Ministros se achavão encar-

regados, e que no cazo de que algumas não estivessem inda formalizadas, e

finalmente concluidas sempre farião remetter interinamente e com a possível
brevidade hum inventario de todos os bens, que podessem ter corrupção, para
logo se proceder á venda e arrematação delles, ordenando aos Escrivaens das suas

jespectivas diligencias, que depois de concluidas remettessem outro inventario, e
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que tanto que chegassem as referidas copias é outrosmandados fazer f>elo des-

pacho fl. 21 v\, que logo eu Escrivão os participaria a elle Ministro, para nelles
deferir o que mais justo tosse, para a total execução das Reaes ordens de S. M.,
em cuja observancia logo passey as referidas cartas aos 24 dias do mez de ja-
neiro do prezente anno, o que tudo se mostra a fl. 23 dos dittos autos principaes,
os quaes torney a fazer concluzos com hum inventario apenso dos bens periveis e
corruptíveis pertencentes ao Collegio desta Cidade, o qual fez remetter a este Juizo
e poder de mim Escrivão õ Dezembargador Ouvidor Geral do Crime, por virtude
da dita deprecada, e indo com effeito os ditos autos concluzos, nos principaes
proferio o dito Ministro hum despacho as ditas fl. 24, pelo qual ordenou, que
depois de apropriados a este Juizo os autos apensos, se procedesse a ratificação
dos sequestros já feitos, e que de novo se seqüestrassem os mesmos bens e outros

quaesquer que apparecessem além dos que se achão declarados nos ditos autos,
e que nos mesmos se procedesse á venda e rematação, seguindo-se os mais termos
necessários, e que tanto que a este Juizo chegassem as mais copias, e autos de
diligencias mandadas fazer pelo despacho fl. 20 e2i, que eu Escrivão tornaria a
fazer concluzos os autos principaes e juntamente os mais que viessem a este
Juizo, para nelles ir continuando as mais diligencias, que parecessem oportunas
a bem do serviço de S. M., e nos sobredittos' autos apensos proferio o mesmo
Ministro hum despacho, que principia a fl. 90 v° té fl. 100 v°., pelo qual ouve com
effeito por apropriados os dittos autos, mandando finalmente proceder a seques-
tro em todos os bens que se achão inventariados nos dittos autos, e em todos os

mais, que novamente se descobrissem, em virtude do qual despacho, procedeo o

ditto Ministro commigo Escrivão á-ratificação e factura do novo seqüestro, o

aual se acha nos dittos autosde fl... e tornando a fazer os autos concluzos em

observância do despacho supra, nos mesmos proferio outro despacho a ditas

fl. io3 pelo qual mandou proceder á venda e rematação dos bens seqüestrados
em prezença delle Ministro com assistência do Illm\ e Exm°. Marque\ do Lavradio,

VioRev do Estado, e que para esse effeito notificasse os Depozitarios para
levarem os bens á Praça, em cuja observancia forão notificados como consta a

fl., e procedendo-se nas aremataçoens, que discorrem de fl. até fl. dellas se

mostra terem produzido até o dia 29 de março 9:3923795 rs., e inda vão conti-

nuando as ditas aremataçoens té finalmente se exaurirèm os bens descriptos no

inventario do apenso letra A. E por ter remettido a este Juizo o Dezembargador
João Pedro Henriques da Svlva os autos de inventario e seqüestro de que trata

o apenso letra B, feito na Villa de Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro,

logo ea Escrivão fiz os dittos concluzos'em virtude do despacho proferido nos

principaes a fls. e assim nestes como nos do ditto apenso ordenou o Dezembar-

gador Chanceller Comissário subdelegado da Suprema Junta da Inconfidência,

que como no diito inventario se não achavão feitas as necessarias avaliaçoens,
. que eu Escrivão passasse nova ordem para o Juiz da ditta Villa de Porto Seguro

proceder sem demora mis avaliaçoens dos bens já inventariados e seqüestrados,

fazendo sem demora vender os corruptíveis e arendar aquelles que o não fossem,

tudo em conformidade da referida ordem da Suprema Junta da Inconfidência,

a qual foy incerta na que passey ao ditto Juiz em 18 de fevereiro do prezente
anno, como consta a fl. e fl. dos dittos autos principaes, os quaes logo tornev a

fazer concluzos com as copias dos inventários e sequestros aque procedeo o Dezem-

bargador Sebastião Francisco Manoel nos Engenhos da Pitanga e Cotigipe, e a^sun

nos dittos autos como nos principaes proferio o ditto Dezembargador Chan •

ceUer- hum despacho, pelo qual ouve os dittos autos por apropriados a este Juizo,

como se por elle fossem ordenados, mandando que eu Escrivão passasse nova

ordem dirigida ao Doutor, Juiz de Orphãos desta Cidade, para que sem demora

passasse a ratificar os sequestros de-que traetão os dittos autos, a qual ordem

com effeito passey como se niostra dos autos principaes e dos apenços letra C.,

e tornando a fazer concluzos os dittos autos principaes com os treslados do inven-

tario e seqüestro da letra D., a que procedeo o Dezembargador Lui\ Rebello

Quintella, nos Engenhos do Conde, Pitanga e mais Fazendas a elles annexos,

nelles proferio o sobreditto Dezembargador Chanceller hum despacho em que
houve por apropriados á este Juizo os dittos autos como se por elles fossem orde-

nados, mandando que eu Escrivão passasse nova ordem ao Doutor Ouvidor desta

Comarca para que o dito-Ministro ratificasse os dittos sequestros e fizesse ava,-

liar os bens inventariados e vender os corruptíveis, em observancia do que passey
a dita ordem aos 8 dias do mes de março do prezente anno, como tudo se mostra

dos dittos autos a fls., como também terem produzido os bens corruptíveis dos

referidos 4 Engenhos 1.4688700 rs., como tudo íie mostra a fls. e fls., pelo que
tornando a fazer os ditos autos principaes concluzos com as copias dos apen-

sos da letra E, que remeteo a este Juizo o Dezembargador Bernardino Falcão de
Gouvêa, nelles proferio o ditto Ministro os despachos fls., fls., pelo? quaés
foy servido maíidar .proceder, á ratificação dos sequestros feitos nas. Gazas dos
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Exercidos e do Seminário' da Conceição desta Cidade, e mais bens perten-
centes ás ditas Cazas o qual seqüestro foy pessoalmente ratificar o ditto Dezem-
bargador Chanceller commigo Escrivão como se mostra a fls. e fls. dos dittos
autos, os quaes tornando concluzos, nelles proferio o despacho fls. em que orde-
nou que eu Escrivão notificasse os sequestrarios para levarem á praça os bens
corruptíveis e sendo prezentes os dittos bens por virtude da ditta notificação e
mettidos a pregão forão rematados os bens, que constão dos autos das rema-
taçoens que correm de fls. té fls. pelos quaes consta terem produzido os bens
corruptíveis e dividas que se cobrarão 552888o rs., em cujos bens inda vão
continuando as ditas remataçoens nos respectivos apensos dos referidos inven-
tarios. E tornando a fazer concluzos os autos com o original inventario e seques-
tro a que procedeo o Dezembargador Francisco de Figueiredo Va\ no Semi-
nario de Belem, nos ditos autos mandou o dito Ministro que se recolhesse no
cofre destinado para estas arecadaçoens o producto, que havião rendido os
bens corruptíveis em observancia do que recebeo o Thezoureiro do ditto cufre
2.0755510 rs., como se mostra do conhecimento que fica incorporado nos autos

principaes a fls. e nos mesmos mandou o ditto Ministro passar ordem para o
Doutor Juiz de Fóra da Villa da Cachoeira pôr em arecadação as dividas de

que trata o ditto inventario do apenso da letra F., o que com effeito passey em o i*
ae abril do prezente anno, como consta dos autos principaes a fls. os quaes nova-
mente fiz concluzos com as copias do inventario e seqüestro feito nos bens

pertencentes ao Noviciado, nelles proferio o sobredito Ministro hum despacho

pêlo qual houve por apropriados a este Juizo os dittos autos, como se por elle
tossem ordenados, e que novamente se procedesse á ratificação do ditto seqües-
tro, e que expedidos da dita Caza do Noviciado os Regulares da denominada
Companhia de Jesus, se procedesse á venda e rematação dos bens corruptíveis
de que inda se estavão servindo, o que tudo consta dos autos principaes e do
apenso letra G„ dos quaes também se mostra ter-se arecadado e mettido"no
cofre, que serve de semilhantes arccadaçoens, i.325Sy5o rs.: e tornando a faier
os autos concluzos com o inventario e seqüestro a que procedeo o Doutor Ou-
vidor desta Comarca nos bens pertencentes ao Certão desta mesma comarca de

que trata o apenso letra H, nelles proferio o ditto Ministro hum despacho pelo
qual mandou; que como os bens seqüestrados erão 4 pequenas Fazendas de Gados
com alguns escravos, que os mesmos se conservassem té nova rezolução de
S. M., tirando-se contas aos sequestrarios dos rendimentos, que fossem produ-
zindo as dittas Fazendas, e que no cofre destas arecadaçoens se recolhessem sem
demora 948:200 rs., que o ditto Corregedor da Comarca tinha arecadado, assim
do producto de huns pequenos bens corruptíveis, como do producto da venda
de huma Fazenda, que tinháo vendido os denominados Padres da Companhia
de Jesus, e em cumprimento do ditto despacho logo eu Escrivão fiz recolher no
dito cofré os dittos 948200 rs. como conita do dito apenso e dos autos principaes,
nos quaes também se achão entranhadas 2 portarias do Illmo. e Ex"°. Senhor
Marquef do Lavardió, Vice-Rey do Estado, pelas quaes ordena, que o sobreditto
Dezembargador Chanceller faça remçtter a El-Rey Nossô Senhor pelo seu Tri-'
bunal da Suprema Junta da Inconfidetiçia todo o dinheiro que tiverem produzido
as arecadaçoens dos bens que até agora possuirão os denominados Padres da

Companhia de Jesus e da mesma sorte ^ relíquias do VenSçavel Padre Anchieta,
ao que tudo satisfez o ditto Ministro fazendo embarcar ria Náo Nossa Senhora
da Ajuda e São Pedro de Alcantará, de que he commandante Antonio de Brito
Freire 30.2728960 rs. e da mesma sorte o cofre das referidas reliquiasi..»

49'5

Carta do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para o Vice-Rei

Marquez do Lavradio, ácerca do mesmo assumpto a que se referem

os documentos anteriores.

Bahia, 14 de janeiro de 1760.

Copia. (Atinexa ao n. 4gi3j. . 4916

Carta do Marquezdo Lavradio para o Desembargador Chanceller Thomaz

Roby, em resposta á carta antecedente.

Bahia, 18 de janeiro de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 4<)i3). 4917

Portaria do Vice-Rei Marquez do Lavradio ordenando ao Chanceller da

Relação que remettesse para Lisboa, ao Juizo da Inconfidência,
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todo o dinheiro apurado nas vendas dos bens seqüestrados aos Je-

suitas.

Bahia, 10 de março de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 4gi3). 4918

Portaria do Marquez do Lavradio ordenando ao Chanceller da Relação

que-fizesse remetter para Lisboa, as relíquias do Padre Anchieta, que
se encontravam no Collegio que fôra dos Jesuítas.

Bahia, n de março de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 4gi3). 4919

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, participando a remessa

de madeiras para Lisboa.

Bahia, 13 de abril de 1760. 4920

Relações (2) das madeiras carregadas na Náu N. 5.a do Monte do Carmo

e destinadas ás obras do Paço Real de Lisboa e á construcção das

náusda Ribeira da mesma cidade.

Bahia, 10 e 12 de abril de 1760.

(Annexas ao n. 4g2o). 4921—4922

Conhecimentos (2) do carregamento das referidas madeiras a bordo da Náu

N. S. do Monte do Carmo, ao cuidado do respectivo Capitão José

da Silveira.

Bahia, 3 de fevereiro e 9 de abril de 1760.

(Annexos aon. 4g2o). 4923—4924

Duplicados dos documentos nos. 4920 e 4921. 2a via. 4925—4926

Officio do Conselheiro Manuel de Almeida de Vasconcellos Barberino para
Thomé J. da Costa Côrte Real, sobre o seqüestro dos bens dos Jesui-

tas, informando ácerca das avaliações e rendimentos dos bens per-
t-encentes ao Seminário de N. S. da Conceição da Bahia, á Casa do

Noviciado, ao Seminário de Belem da Villa da Cachoeira, á Casa da

de Residencia da Villa de S. Jorge na Capitania dos Ulhéos, á Casa

de Residencia da Villa de*N. S. da Pena na Capitania de Porto Seguro,

á Residencia do Engenho do Conde na Villa de S. Amaro, á Resi-

dencia do Engenho de Sant'Anna da Capitania dos Ilhéos, e ao Colle-

gio da Capitania do Espirito Santo.

Bahia, 14 de abril de 1760.

?

Vindo a fazero valor principal de todos os bens de raiz, que athe o prezente
tenho seqüestrado ao Collegio desta Cidade a quantia de 223:o35$ooo rs. e os
seus rendimentos annuaes a de i3:325&32o rs...»

4927

Documentos (4) relativos á avaliação dos bens pertencentes ao Seminário de

Belem e respectivos rendimentos annuaes.

Villa de N. S. do Rozario do Porto da Cachoeira, 5 e 7 de setem-

bro e a Passagem da Gameleira, termo da Villa de N. S. da Nazareth

do Itapicurú de Cima, 10 de outubro de 1760.

Copias. (Annexos ao n. 4g2j'j.

A. 8. 3l pg
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Contem os termos dos juramentos dos avaliadores e os autos de

avaliação dos bens situados na Villa da Cachoeira, nos subúrbios de
> Belem, nas margens do Rio Paragüassú, Passagem da Cameleira,

eíc. 4928—4931

Sentença do Desembargador Conselheiro Manuel Estevão Barberino, na

qual se manda proceder ao seqüestro do bens pertencentes á Casa da

Residencia de Nossa Senhora do Soccorro dos Religiosos da Com-

panhia de Jesus da Villa de S. Jorge, Capitania dos Ilhéos.

Bahia, 14 de setembro de 1759.

Copia. [Annexa ao n. 4g2 j) 4932

Ter»ío das avaliações dos bens a que se refere a sentença antecedente.

Villa de S. Jorge, 19 de novembro de 1759.

Copia. (Annexo ao n. 4g2-j). 4933

Sentença do Conselheiro Manuel Estevão Barberino, na qual ordena que
se proceda ao seqüestro dos bens pertencentes á Casada Residencia

dos Religiosos da Companhia de Jesus de S. Salvador, na Villa e

Capitania de Porto Seguro.

Bahia, 10 de setembro de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 4g2j). 4934

Termos (3) de juramento dos avaliadores e das avaliações dos bens a que se

refere a sentença antecedente.

Villa de N. S.a da Pena, 8 de janeiro de 1760.

Copias. (Annexos ao n. 4g27). 4935—4937

Offjcio do Conselheiro Manuel Eslevão Barberino para Thomé J. da Costa

Côrte Real, ácerca do seqüestro dos Engenhos de assucar deno-

minados do Conde e da Petinga no termo da Villa de Santo Amaro

e pertencentes aos Padres Jesuítas do Collegio de Santo Antão da ci-

dade de Lisboa.

Bahia, 3o de agosto 1759.

Copia. (Annexo ao n. 4g2g). 4938

Officios (6) trocados entre o Arcebispo, o Vice-Rei Conde dos Arcos e o

Conselheiro Manuel Estevão Barberino, ácerca dos sequestros dos

bens dos Padres Jesuítas e especialmente dos que pertenciam aos

Padres do Collegio de Santo Antão de Lisboa.

Bahia, v. d. 1759.

Copias. (Annexos ao n. 4g2-j). 49^9—4944

Sentença do Conselheiro Manuel Estevão Barberino, rfiandando proceder
ao seqüestro dos Engenhos do Cónde e da Petinga, pertencentes aos

Padres da Companhia de Jesus, do Collegio de Santo Antão de

Lisboa.

Bahia, 27 de agosto de 1759.

Copia. (Annexa ào n. 4927). 4945

«Inventario e avaliações de todos os bens de raiz pertencentes aos Engenhos

dó Conde e da Pitinga, a que se refere a sentença anterior.»

Engenho de Sergipe do Conde, 3i de março de 1760.

Copia. (Annçxo ao n. 4g2g). 4946
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Sentença do Conselheiro Manuel Estevão Barberino, ordenando o seques-

tro dos bens pertencentes ao Engenho de Santa Anna e possuídos pelos
Padres Jesuítas no termo daVilladeS. Jorge,na Capitania dos Ilhéos.

Bahia, iôde novembro de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 4g27). 4947

Inventario e avaliação dos bens do Engenho de Santa Anna, a que 
se refere

a sentença anterior.

S. d. Copia. (Annexo ao n. 4947). 4948

Sentenças (3) do Conselheiro Manuel Estevão Barberino, sobre o seques-

tro dos bens de raiz pertencentes aos Padres do Collegio dos Jesuitas

da Bahia.

Bahia, i5, 24e3i de dezembro de 1759.

Copias. (Annexas ao n. 4g2j). 4949—4951

Termo das informações e avaliações que fizeram os avaliadores e mestres

dTobras,-dos bens de raiz seqüestrados aos Padres Jesuitas do Colle-

gio da Bahia, comprehendendo especialmente o grande numero de

prédios que estes possuíam nesta cidade e indicando as respectivas

confrontações, valor, rendimento, nomes dos inquilinos, etc.

Bahia, 26 de julho de 1759.

Copia. (Annexç ao n. 4g2-j).
Valor total dos prédios avaliados: igo:886$goo rs; seu rendi-

mento, 1 i:45i$ooo rs. 4932

Officio do Conselheiro Manuel Estevão Barberino para o Ouvidor da Co-

marca do Espirito Santo, recommendando-lhe a maior diligencia no

cumprimento das ordens regias ácerca do seqüestro dos bens dos

Jesuitas.

Bahia, 21 de agosto de 1739.

Copia. (Annexo ao n. 4g2j). 4953

Despacho do Conselheiro Manuel Estevão Barberino, ácerca do seqüestro

dos bens dos Jesuitas.

Bahia, 2 de dezembro de 1759.

Copia. íAnnexo ao n. 4g2j). 4954

Carta do Conde de Bobadella para o Conselheiro Manuel Estevão de Al-

meida de Vasconcellos Barberino, ácerca da expulsão dos Jesuitas e

sequestros de seus bens, participando-lhe ter mandado o Desem-

bargador João Pedro de Sousa Siqueira Ferraz desempenhar essa

Commissão*á Capitania do Espirito Santo.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1760.

Copia (Annexa ao n. 42gy). 4955

Certidão passada pelo desembargador Joaquim José de Andrade do valor

total das avaliações dos bens seqüestrados ao Jesuitas e situados pro-
ximo á Villa da Nova Abrantes, Engenho e terras do Passé, Engenho

de Cotigipe, terras da Canna Brava e Umbuzeiro, Mocumbé ePariido

e respectivos rendimentos annuaes, pertencentes ao Collegio da Com-

panhia da cidade da Bahia.

Bahia, 10 de abril de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 4g2j).
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Valor total destes bens, 32:i4g$ooo reis; rendimento annual,

i:8y4$ooo. 4966

Officio do Vice-Rei Marquez do Lavradio para o Conde de Oeiras, no qual
se refere á sua chegada á Bahia em 6 de janeiro, á expulsão dos

Jesuítas, aos sequestros de seus bens, ao lastimoso estado de desor-

ganisação e indisciplina em que se encontrava a tropa, á promoção
dos officiaes, recommendando especialmente o Capitão Amaro de

Sousa, aos motivos que houvera para impedir que certos navios

mercantes seguissem viagem para Moçambique, a diversos assumptos

de serviço publico, etc.

Bahia, 16 de abril de 1760. 4967

Certidão passada pelo Escrivão da Ouvidoria do Civel da Relação, Anto-

nio de Sepulveda e Carvalho, do numero e dos nomes dos Noviços

expulsos do Noviciado de Nossa Senhora da Annunciada dos Padres

da Companhia de Jesus, na praia da Giquitaya, em virtude de uma

portaria do Vice-Rei Conde dos Arcos, de 2 de janeiro de 1760.

Giquitaya, 3i de março de 1760.
' 

(Annexa ao n. 4o5j). 4.958

Certidão passada pelo mesmo Escrivão, dos 46 nomes dos Religiosos da

Companhia de Jesus que sahirão do Noviciado de N. Sa. da Annun-

ciada, por lhe terem sido dispensados os votos, em virtude da porta-
ria do Vice-Rei Marquez do Lavradio, e aprezentarem as respe-

ctivas Demissorias.

Giquitaya, 18 de abril de 1760.

[Annexa ao n. 4g5~). 4959

Certidão passada pelo mesmo Escrivão dos nomes dos 124 Religiosos da

Companhia de Jesus, que se encontravam reclusos no Noviciado de

N. Sa. da Annunciada, da Bahia.

Giquitaya, 18 de abril de 1760.

(Annexa ao n. 4g5j). 4960

Documentos (9) relativos aos registros da ordem regia que determinava que
em todos os navios de guerra, que fossem ao porto da Bahia, hou-

vesse cofres para transporte dos dinheiros da Fazenda Real e de

particulares, enviados para o Reino.

V. d. (Annexos ao n. 4g5j). 4961—4969

Documentos (5) relativos aos registos, em diversas repartições publicas, da

Carta regia de i3 de novembro de 1759, que mandou adicionar mais

7 artigos novos aos regimentos aos Commandantes das Esquadras

ou Náos de guerra, que fossem aos domínios Ultramarinos.

Sem importancia. V. d.

Copias. (Annexos ao n. 4g5j). 4970—4974

Officio. do Provedor morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
o Vice-Rei Marquez do Lavradio, pedindo instrucções sobre os venci-

mentos que se deviam abonar ao Arcebispo resignatario D. José Bote-

lho de Mattos.

Bahia, 1 de fevereiro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 4g5j.j 4975
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Certidão dos vencimentos pagos ao referido Arcebispo, passada pelo Escri-

vão do Thesouro da Fazenda Real, José Ignaciode Alvarenga Abreu

de Lima.

Bahia, 21 de fevereiro de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 4g5f). 4976

Officio do Vice-Rei Marquez do Lavradio para o Provedor mór da

Fazenda, em resposta ao officio antecedente.

Bahia, 22 de fevereiro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 4g5j). 4977

Carta particular do Vice-fyéi Marquez do Lavradio para o Conde deOeiras,

na qual se queixa do clima ardente do Brasil, se refere ás difficuldades

que havia para o deferimento de pedidos de navegação para Moçam-

bique e por ultimo recommçndaos serviços prestados pelo Coronel

Gonçalo Xavier de Barros e Alvim.

Bahia, 17 de abril de 1760.

«O Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim, que desde que chegou tem
sido effectivamente guarda dos Padres da Companhia, assistindo junto ao Novi-
ciado, com trabalho e despeza, porque não só dá meza aos officiaes, que nomeou

para ter em sua companhia,-mas aos que diariamente vão de guarda para o
oittó Noviciado, bem merece que V. Ex." ponha nelle os seos olhos, para o honrar
nesta oceazião com a Patente de Brigadeyro, declarando-se-lhe o soldo que nade
vencer e dando-se-lhe alguma ajuda de custo pela despeza que tem feito, que he
official honrado e pobre...»

4978

Requerimento de David de Oliveira Lopes e Luiz Coelho Ferreira, proprie-
tarios da Corveta Jesus Maria José, S. Francisco Xavier e Almas,

pedindo licença para navegarem o seu navio para os portos de

Moçambique.

S. d. (1760! (Annexo ao n. 4g-8). 4979

Officio do Capitão de mar e guerra Antonio de Brito Freire para o Marquez

do Lavradio, participandonâopoderinformarácerca do requerimento

anterior, por não ter conhecimento algum dos portos da Costa Orien-

tal de Aftica.

Bahia, 17 de março de 1760.

(Annexo ao ti. 4gj8) .498°

Requerimento de David de Oliveira Lopes, pedindo copia da resolução do

Conselho, especialmente convocado pelo Vice-Rei para consultar

sobre o assumpto do requerimento antecedente.

S. d. (1760) (Annexo ao n. 4g78).

Segue a copia ao requerimento. 4981

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpapara

o Conde de Oeiras, informando ácerca do custo da Náu N. S.a do

Carmo, construida na Ribeira da Bahia.

. Bahia, 18 de abril de 1760. 4982

Portaria do Vice-Rei Conde dos Arcos, mandando construir a referida

Náu, conforme as ordens e riscos, enviados de Lisboa.

Bahia, 28 de agosto de 1758.

Copia. (Annexa ao n. 4982). 4983
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«Conta da Náu Nossa Senhora do Monte do Carmo, que por ordem de

S: M. se fez no Estaleiro do Arsenal da Ribeira da Bahia e se lançou

ao mar em 2 de fevereiro de 176J.»

(Annexa ao n. 4g82). 4984

Officio do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado Serpa para Thomé

J. da Costa Côrt.e Real, em termos idênticos aos do officio antece-

dente.

Bahia, 18 de abril de 1760.

Tem annexos os mesmos documentos, que instruem o outro

officio. 4985—4987

Officio do Vice-Rei Marquez do Lavradio para o Conde de Oeirgs, no qual
lhe participa o embarque dos 124 Padres da Companhia de Jesus a

bordo das Náus de guerra N. S.ã da Ajuda e S, Pedro de Alcantara,

commandada pelo Capitão de mar e guerra Antonio de Brito Freire, e

N. S.a do Carmo, commandada pelo Capitão Tenente Bernardo de

Oliveira.

Bahia, 19 de abril de 1760. 4988

Officio da Junta da Inspecção (para o Ministro do Ultramar), em que parti-
cipa a quantidade de tabaco embarcado no navio Bom Jesus de Villa

Nova e Almas.

Bahia, 20 de julho de 1760. 4989

Representação do Guarda mór do tabaco José Joaquim de Lalanda de

Barros, dirigida ao Rei, queixando-se da fôrma como se fazia a fisca-

lisação do contrabando do tabaco e accusando o Intendente Geral

João Bernardo Gonzaga de ter modificado esse serviço para proteger
os seus interesses e de outras irregularidades que menciona.

Bahia, 21 de junho de 1760. 4990

Edital da Mesa da Inspecção, em que se declaram as obrigações de certos

funccionarios e se determina que as chaves das escotilhas dos navios

estejam em poder do Guarda mordo Tabaco, para vigilancia do respe-

ctivo carregamento.

Bahia, 11 de outubro de 1760.

Certidão empublica-forma.

[Annexo ao n. 4ggo). 4991

Representação do Guarda mór do Tabaco José J. Lalanda de Barros, diri-

gida á Mesa da Inspecção, ácerca do serviço da fiscalisação do carre-

gamentodo tabaco para a Costa da Mina.

Bahia, 18 de julho de 1760. '

(Annexa ao n. 4ggo). 4992

Certidão da ordem que o Guarda mór José J. Lalanda de Barros recebera

directamente da Mesa da Inspecção para não continuar a guardar as

chaves das escotilhas dos navios que carregavam tabaco para a Costa

da Mina, as quaes deviam ficar dahi em diante, em poder dos respe-

çtivos donos.

Bahia, 24 de maio de 1760.

(Annexa ao n. 4ggo). 4993
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Representações (2) do Guarda mor do tabaco, dirigidas á Mesa da Inspecção,

sobre o mesmo assumpto a que se referem osdocumentos anteriores.

Bahia, 22e3i de maio de 1760.

(Annexas ao n. 4900). 4994—4995

Requerimento do mesmo Guarda mór do Tabaco, pedindo á Mesa da Ins-

pecção a restituição de documentos.

(Annexo ao n. 4990). 4996

Certidão de uma aprehensão de tabaco que o Guarda mór, José J. de

Lalanda de Barros, fizera a bordo da Galera N. S.* da Penha de

França e Boa Hora, pertencente a João Cardoso de Miranda.

Bahia, 25 de maio de 1760.

(Annexa ao n. 4990} 4997

Provisão regia sobre os vencimentos dos officiaes da Mesa da Inspecção e

Casa da arrecadação do Tabaco.

Lisboa, 3 de junho de 1757.

Certidão. (Atitiexa ao n. 4990) 4998

Requerimento do Guarda mór José J. de Lalanda de Barros, pedindo cer-

tidão da provisão do Vice-Rei Marquez do Lavradio, fazendo mercê

a Caetano Ribeiro Soares da serventia do logar de Escrivão da Inten-

dencia Geral do Ouro da Bahia.

(Annexo ao n. 4990)
A certidão segue ao requerimento. 4999

Attestado dos Inspectores da Mesa da Inspecção,. affirmando os bons ser-

viços prestados pelo Guarda mór do tabaco, José Joaquim de Lalanda

de Barros.

Bahia, 14 de julho de 1760.

(Annexa ao n. 4990.) 5ooo

Carta particular do Conselheiro Manuel Estevão Barberino para Thomé

J. Côrte Real, em que lhe participa ter estado doente.

Bahia, 22 de julho de 1760. 5ooi

Carta particular do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em que lhe participa a che-

gada da Náu da índia 5. José, sob o comiftando do Capitão de mar e

guerra José Fordt e se refere aos concertos de que a náu precisava.
Bahia, 24 de junho de 1760. 5oo2

Auto da visita feita pelo Provedor mór da Fazenda e pelo Procurador da

Corôa e Fazenda, á Náu da índia £. José.

Bordo da náu, 27 de maio de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5oo2). 5oo3

Auto da vistoria e exame feitos á referida náu.

Bordo da Náu S. José, 20 de junho de 1760.

Copia. (Annexo ao 5002). 5004

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Thomé J. da Costa Côrte Real, participando a chegada á Bahia da
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Náu da índia S. Josée informando acerca dos concertos que era pre-
ciso fazer-se-lhe.

Bahia, 25 de junho de 1760.

Tem annexas as copias dos 2 autos que instruem o officio ante-

cedente. 5oo5—5007

Carta do Cabido da Bahia remettendo a El-rei D. José o inventário dos

bens seqüestrados aos Jesuítas, no Noviciado de Nossa Senhora da

Annunciada, situado na praia da Giquitaya.

Bahia, 26 de junho de 1760. 5oo8

Inventario dos moveis pertencentes á Igreja, capella interior e suas sachris-

tias do Noviciado de Nossa Senhora da Annunciada.

Bahia, 26 de dezembro de 1760.

(Annexo ao n. 5oo8). 5009

Certidão do peso do ouro e 
prata da Igreja de Nossa Senhora da Annunciada

do Noviciado, sito na Praia da Giquitaya, Capella interior e suas

Sachristias.

Bahia, 17 de janeiro de 1760.

[Annexa ao n. 5oo8). 5oio

Portaria do Vice-Rei Marquez do Lavradio, mandando ao Desembargador

Cyriaco Antonio de Moura Tavpres cumprir a deprecada seguinte.

Bahia, 26 de janeiro de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 5oo8.) 5oi 1

Carta precatória do Chanceller da Relação Thomaz Roby de Barros Bar-

reto para o Desembargador Cyriaco Antonio de Moura Tavares,

pedindo-lhe copia dos inventários dos bens que houvesse seqüestrado

aos Padres da Companhia de Jesus.

Bahia, 24 de janeiro de 1760.

Copia. {Annexa ao n. 5008.) 5oi2

Officio do Vice-Rei Marquez do Lavradio para o Desembargador Cyriaco

Antonio de Moura Tavares, ordenando-lhe que entregasse ao Cabido

a Egreja e Capella interior do Noviciado de N. S. da Annunciada,

com todos os seus pertences, necessários para o culto divino.

Bahia, 18 de abril de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5oo8). 5oi3

Carta do Cabido da Bahia ordenando ao Vigário Geral Gònçalo de Sousa

Falcão, que tomasse posse da Egreja, Capella e Alfaias do Noviciado

de N. S. da Annunciada.

Bahia, 18 de abril de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 5oo8). 5014

Termo de comparencia do Vigário Geral dr. Gonçalo de Sousa Falcão, en-

trega dos moveis da Igreja, Sachristia e edificios do Noviciado de

N-. S. da Annunciada, conferencia que teve com o dr. Desem-

bargador Cyriaco Antonio de Moura Tavares.e do que por ambos

foi determinado.

Bahia, (9 de abril de 1760.

(Annexo ao n. 5oo8). 5o 15
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Termo de entrega que fez o dr. Vigário Geral aos Padres mencionados no

termo antecedente, dos bens do referido Noviciado, recebimento dos

mesmos e obrigação a que se sujeitarão.

Bahia, 19 de abril de 1760.

(Annexo ao n. 5ooS). 5ot6

Cks.fi particular do Desembargador Antonio de Azevedo Goutinho, para
Thomé J. da Costa Còrte Real.

Bahia, 26 junho de 1760,

Sem impor tancia. 5017

OFFjciodo Desembargador Francisco Antonio Berquó da Silveira Pereira

(para Thomé J. Còrte Real), no qual se refere ao seqüestro que havia

feito aos bens do Collegio dos Jesuítas e ás receitas de certos medi-

camentos, de que aquelles padres guardavam segredo.

Bahia, 3o de julho de 1760.

«Agora sou obrigado a dizer a V. Ex., para ser presente ao mesmo Senhor,

quê tendo eu noticia que havia na Botica do mesmo Collegio algumas recejtas

particulares e entre ellas a do Antídoto ou Triaga Bra^iliça, fiz a necessária
-diligencia para que me viesse á mão antes que fosse de outrem vista pelo justo
receyo de que trasladassem ou se desencaminhasse por industria de quem com
efficacia a buscava, o que se não evitaria, faltando a predita cautela, que W
ignora na inteligência de que poderião os mesmos Padres occultar a dita receita,
como fizerão aos prfncipaes remedios, que em lugar incompetente forjo achâdos.

Por esta receita me dizem haverá nesta Cidade àuem dê treç ou quatro
mil cruzados e he certo que o fundo principal da dita TBotica era este réme&.o,

pelo grande gasto que tinha, por ser promptò o seu effeito, também acnei
outros manuscriptos de outras receitas, que poderão não síer vulgares, porquanto
dellas se vê mandarem os Prelados com pena de desobidiencia se não mos-
trassem a pessoa alguma...» 5oi8

Ovvicio do Chanceller e Governador interipo Thomaz Roby de Barros" 
Barrejo para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, inÍQrmJtndo-o

das diligencias a que se havia procedido paia a prisão de alguns pas-
sageiros que tinham vindo da índia, sem licença, a bordo da Náu

S. José,

Bahja, 12 de julho de 1760. 5019

Portaria do Vice-Rei Marquez do Lavradio, na qual ordena ao Provedor

da Fazenda que immediatamente procedesse á prisão de qua.esquer
soldados ou passageiros qúe viessem da índia, sem licença, a bordo

da Náu S. José.

Bahia, 27 de maio de 17Ç0.

Copia. (Annexa ao n. 5oig). 5020

Officio do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado Serpa, para o Vice-

Rei Marquez do Lavradio, informando-o acerca da diligencia a qúe

procedera, em cumprimento da portaria antecedente.

Bahia, 27 dè maio de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5d 1 g). 5o2i

Auto da investigação e busca a que procedeu o Provedor mór da Fazenda

Manuel de Mattos Pegado Serpa, a bordo cja Náu da índia S. José.

Bahia, 27 de maio de 1760.

Copia. íAnnexo ao n. 5oig 5022

Duplicados dos documentos n®5. §019 a 5o23. 3". wí. 5os3—5026

A 8- 3{ ?i
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Oeficiò do Governador interino Thomaz Roby de Barros Barreto pará
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, participando ter chegado da

índia o Capitão de Infantaria Francisco Antonio Ferreira da Cunha,

enviado sob prisão pelo Vice-Rei daquelie Estado, o Conde de Ega,

eque ficava recluso na Fortaleza de S. Pedro; esperando navio que o

conduzisse a Lisboa.

Bahia, 13 de julho de 1760. /* e 2a vias. D027—5028

Officio do Governador interino Thomaz Roby de Barros Barreto para
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual participa ter arrí-

bado á Bahia a Fragata de guerra N. S. da Atalaya, da Companhia

Geral do Gram Pará e Maranhão, commandada pelo Capitão Tenente

Estevão José de Almeida.

. Bahia, i3 de julho de 1760.

ia e. 2a vias. 5029—5o3o

Officio dp Governador interino Thomaz Roby para o Conde de Oeiras,

sobre o mesmo assumpto do documento antecedente.

Bahia, 13 de julho de 1760. 1* ei1 vias. 5o3i—5o32

Officio do Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o Conde de

Oeiras, no qual se refere ao fallecimento do Vice-Rei Marquez do

Lavradio, em 4 de julho, ao seu funeral, á eleição do Governador

interino e á sua situação de Coronel mais antigo da guarnição da

Bahia, contentada pelo Coronel Manuel Xavier Ala, etc.

Bahia, i3 de julho 1760.

«Faleceo o 111".0 e Ex." Sr. Marquez do Lavradio Vice-Rey e Capitam General
de mar e terra deste Estado de queicha incurável, em 4 de julho deste prezente
anno, a cuja doença e enterro assisti com o maior zelo e cuidado que me foi

possível e no seu funeral cuidei nas honras militares, funeraes que se lhe havião
de fazer e asim segui em t«do as de que fui testemunha nessa Corte no funeral
dolllm. e Exnv. Duque de Cadaval Mestre de Campo General, ordenando loto

que faleceo dobracem todos os sinos e que tcdas as Fortalezas da marinha
fizessem signáes com huma peça de artilharia eiri cada quarto de hora e que eo
seu corpo acompanhassem as tropas desta Praça pela oruem seguinte, immediato
ao caixão em que foi ás mãos, o meu regimento, ao qual se seguio 5 peças de
Artilharia de campanha e i carros cobertos com as munições e petrechos delia
e sobre huma peça o estandarte de Artilharia debruçado e a.este corpq se seguio
o Regimento de Ala, que cobria a retaguarda com todos os officiaes com fumos
no braço, os mesmos nas bandeiras caidas, destemperadas e emlutadas e as armas
em funeral, e logo que chegou á-Igreja de S. Francisco, em cuja ordem terceira
tinha dito querer ser sepultado, se postarão em huma Unha as tropas á sua porta,
e se derão 3 descargas de Artilharia e Infantaria, e porque ficou o corpo depo-
sitado naquella Igreja, para no dia seguinte se lhe fazer officio e enterro, em
elle tornarão as tropas ao mesmo lugar em que ao metter na sepultura se derão
outras 3 descargas de Artiharia e Infantaria, a que se seguirão todas as Forta-
lezas de mar e terra,'com toda a sua artilharia huma so descarga, que se não
repetirão pela grande falta de polvora com que se acha esta praça de que carece
muito ser logo soccorida e com èsta. ultima'descarga cessarão os mais signaes
das Fortalezas, què durarão 39 horas-etiverao fim as honras militares.

Em o dia 7 deste prezente mez de julho convocou o Dezembargador chan-
celer desta Relação Tlicmaf Roby de Barros Barreto porcartas pára Palacio dos
Snrs. V. Reis, aos Dezembargadõres da Relação, ao Corpo da Camara existente
desta Cidade, aos 2 Coronéis de Infantaria e seus Sargentos Mayores, ao Mestre

>, de Campo dc s Auxiliares e aos Vogaes das Religiões, ao Deão e Chantre da Sé
e a Manuel de Saldanha e a 5 pessoas das principaes da terra, sem se lembrar
dos mais que nella havia, e dos officiaes de guerra, Sargentos mayores e Tenentes

generaes de Artilharia e Engenharia e mais dignidades da Sé, e junto este Con-
gresso que foi de 36 pessoas, cm que também entrarão o Juiz de fóra e o dos

Orfãons e Intendente Geral João Bernades Gonzaga-, foi o Dezembargador chan-

L l ..xeler e o Deão da,Sé con» o Secretario do Estado, ao.Conye.nto if.e S, F-ran,cisçci
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abrir huma via que se dizia estar em hum cofre naquelle convento o que exe-
cutarão e trouxerão aberta e na prezença de todos foi lida e vendo-se ser de
nenhum effeito, por ser copia da primeira que já se tinha aberto na successão
do lllm. Exm. Sr. Conde de Athouguia, e como não havia outra que provesse este
cazo, nem ordem de S. M. que determinasse a forma de successão em similhante
cazo, determinou o Dezembargador Chanceler se fizesse por votos daquella junta
a eleição das pessoas a quem se devia entregar o Governo e votando-se com
variedade se acharão g votos conformes de frades e clérigos e só 2" seculares, se-
encarregasse o Governo ao Dezembargador Chanceler sem mais adjuntos e por
todos osmais da Junta que forão 27 votos uniformes que se entregasse o Governa
ao Dezembargador Chanceler e ao Coronel mais antigo e como consideràvâo ser

precizo 3 adjuntos, no terceiro houve variedade nas pessoas, mas nenhuma em
os 2 primeiros, e assentando o Dezembargador Procurador da Corôa Lui\
Rebello Quintella e o Dezembargador Intendente geral João Bernardes Gonzaga
em que estes 2 nomeados havia a 

pluralidade 
de votos, a este parecer se opoz

o Dezembargador Fernando José da Cunha Pereira, com huma oração muito
larga, dizendo se devião separar toda a casta de votos e na pluralidade delles
era em quem recahia o governo e não obstante que todos conhecerão não ser de
nenhum fundamento aquellas razões, por se não mover alguma alteração
naquelle acto em que se descobrião paixões particulares, e que tinha princi-
piaao ás 3 da tarde e erão perto de 4 da manhã se calarão ao que eu como

parte também interessada me nãoquiz opôr, antes sim facilitei a que preferissem

g votos ecclesiasticos a 27 seculares, e se fez o termo de ser governada esta capi-
tal só pelo Dezembargador Chanceler Thomaz Roby de Barros Barreto, sem
nenhum adjunto contra a comua -ordem que os nossos Soberanos tem praticado
nas vias de sucessão que tem mandado para esse Estado e exemplo de outras

eleições que nelle se tem feito para successão na falta de vias. . .» 5o33

Requerimento do Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim pedindo que
. fosse fixada a sua antigüidade e a do Coronel Manuel Xavier Ala,

para evitar no futuro novas duvidas e contestações.

(Annexo ao n. 5o33). 5o34

Ofkicio do Chanceller e Governador interino Thomaz Roby de Barros

Barreto para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual parti-
cipa a chegada á Bahia da Náu da índia S. José e informa a respeito

da sua viagem e dos passageiros quexonduzia, referindo-se por ulti-

mo ao fallecimento do Vice-Rei Marquez de Lavradio,

Bahia, i 5 de julho de 1760.

«Vem cómmandando esta Náo o Capitão Tenente da Coróa José Fürd, que
por carta sua de 12 do mez de junho proximo passado escrita a, este Governo
assegurou vierão nella por passageiros os militares José Carlos âa Costa, Sar-

gento mór de Infantaria, José Garcia Pantoja, Alferes de Infantaria e Nicoláo
de Mello, Ajudante de Infantaria, que faleceo na viagem; hum clérigo èxpulso
dos Padres Jesuítas; Antonio José Êalavião e Manuel Henriques Elvas,• Cyrur-

giões e finalmente Theodoro José Escrivão da Náo S. Antonio e Justiça, que
fica-rá doente* em Gôa o anno passado. . . 5o35

Auto da visita feita pelo Provedor mór da Fazenda, Manuel de Mattos

Pegado Serpa e Procurador da Corôa e Fazenda Luiz Rebello Quin-

tella, á Náu da índia S. José.

Bahia, 27 de maio de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5o35). 5o36

Auto do exame e vistoria a que se procedeu na Náu da índia S. José, para
conhecimento das reparações de que carecia, para poder seguir via-

gem até Lisboa.

Bahia, 2o de junho de 1760.

Copia [Annexo ao n 5o35). boi']

Duplicados dos documentos n.os 5o35 a 5037. 2a via. 5o38—5040
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Orncio do Chanceller e Governador interino Thomaz Roby de Barros para
Francisco Xavierde M. Furtado, participando o fallecimenro do Vice-

Rei Marquez doLavradioem 4 de julho e informando ácerca da forma

como se resolvera a successão interina do governo geral do Estado

do Brasil.

Bahia, 15 de julho de 1760.

«No dia 4 do corrente faleceo da vida prezente o Marque^ do Lavradio V.
Rey e Capitão General de mar e terra deste Estado e sendo sepultado na Capella
dos Terceiros de S. Francisco desta Cidade, logo no Subsequente fui com- o Reve-
rendo Deão da Sé desta Metropole ao dito Convento, onde se acha depositado o
cofre das vias de successão, e abrinctb-se este com 3 chames que existe em meu

poder, no do Deão e Guardião do dito Conventòj em conformidade da Real ordem

de 24 de fevereiro de 1704, nelle se achou tão somente a via de successão de que
trata a copia da.letra A, a qual sendo aberta fe lida em presença de todos, nella s2
acharão nomeados o Arcebispo, Chanceler e o Coronel Lourenço Monteiro, o que
tudo consta da copia letra B.

E como o Reverendo Arcebispo por decrepito- se acha. impossibilitado do
serviço de S. M. e da mesma sorte o Coronel Loiatnco Monteiro, por ter falecido
da vida prezente, pár^ceu-me que me ficava pertencendo o Uovernogeral deste

Estado pelo motivo de M, declararna mesma.vij# quenafalta dehum dos
n(imáados,ficariãogovernaiKloos dous e na falta dosldous aqUelle que ultima mente
existisse; masxetfecundoque a presente.via de successão era a seganda da outra,

que.se tinha aberto por auzencía do Conde Athouguia V. Rey e Capitão General que
foi deste Estado, e que tenao tido a primeira o seu etteitó, jáo não podia ter a segunda;
e que tendo-o sempre devia nomear-se hum dos Corpneis dos Regimentos desta.
Cidade na forma que S. M. o tinha mandado praticar na via de successão que
sé abrló pèlõ ribito do Cônde de Vimiei)-o, Governador e Capitão Getteràl qúè
foy. «leste,mí^mo Estado, do que atesta a copia da Letra C; e por evitar estas e
outras semelhantes duvidas valendo-me da disposição da Ord. Liv. 3 — cap. 64

f s e dos Capítulos do nòvo Regimento deste Go,verno 56 e 57 e também dos
exemplos, de que atestão as copias das letras D. e E, praticados pelos Governa-
dores e Capitães Generaes que forão deste Estado Mathias da Cunha e Affonço

furfiHfl de Castro, tomei á. rezolução de mandar convocar para a Junta oú

Conselho todos os Ministros desta Relâçam e os mais que estão fora delia, eda

« ííièsmii Sorte òç officiaes dà Camara, os 2 Coronéis Com todos os militares té o

posto de Sargénto mór incluzive, o Provedor mór da Fazenda Real, o Reverendo
Deão e Chantre da. Sé desta Cidade, os Prelados das Religiões e finalmente a
mâyor parte da nobreza desta Cidáde, aos quaesèxpuz as referidas duvidas para
que as resolvessem, como tnáis conveniente fosse ao serviço de S. M., do que
tudo atesta a copia da letra F, pela qual se mostra qvíe sendo differentés as reso-

luções, que se tomarão na dita Junta, finalmente se venceo por pluralidade de

votos, que devia eu governar esté Estado, sem mais adjuntos, declarando-se por
todos ho mesmo açto que assinarão, èin que não tinhão duvida, que eu fosse

reputado e obedecido, como verdadeiro Governador do Estado e que- todos se

obrigavão a concorrer quanto da parte de cada hum estava para effeito de que
assim sè executasse e cumprisse...»

5041

Alvará regio, no qual se determinava a fôrma da successão do Governo

do Estado do Brasil, no caso de ausência ou fallecimento do Vice-

Rei e Capitão General Conde de Athouguia.

Salvaterra de Magos, 21 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexo ao n. 5041). 
5042

Auto da abertura do cofre, onde se guardavam as vias das ordens regias relá-

tivas á successão do Governo do Estado do Brasil, na falta ou inipe-

dimento do Governador.

Bahia, 7 de junho de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5041). 5043

Auto de juramento dos Governadores que succederam no Governo do Estado

do Brasil depois do fallecimento do Governador e Capitão General
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Conde de Vimieiro, nomeados no respectivo alvará reglo de suo

cessão.

Báhia, 14 de outubro de 1719.

Copia. (Annexo ao n. 5041). 5044

«Assento sobre o Governo que hade succeder ao Governador e Capitão

General do Estado do Brazil Mathias da Cunha,»

Bahia, 22 dé outubro de 1688.

(Annexo ao n. 2041). 5043

«Assento e resolução que se tomou sobre a fôrma do Governo que sub^ti-

tuirá a pessoa do Sr. Affonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça,

no cazo, que falte no Governo deste Estado.»

Bahia, 22 de novembro de 1675.

Copia. (Annexo ao n. 5041). 5046

Acta da reunião convocada pelo Chanceller da Relação Thomaz Roby de

Barrog Barreto, depois do fallecimento do Vice-.Rei Marquez do JLa-

vradio, para se proceder á eleição das pessoas que deviam exercer o

Governo interino do Estado do Brasil.

Bahia, 7 de julho de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5041.) 5047

Auto da posse que o Chanceller da Relação Thomaz Roby de Barros Bar-

reto tomou do Governo do Estado do Brasil.

Bahia, 8 de julho de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5041). 5048

Duplicados dos documentos n.os 3041 a 5048. 2a via. 5049—5o56

Officio do Chanceller e Governador interino Thomaz Roby de Barros Bar-

reto para o Conde de Oeiras, em que lhe participa o fallecimento do

Marquez do Lavradio e a sua eleição para exercer inteiramente o

Governo do Estado.

Bahia, i5 de julho de 1760.

Tem annexos os mesmos 7 documentos, que instruem os 2 officios

anteriores, i* e 2a vias. bobj—5072

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros, para El-rei

D. José, na qual lhe dá diversas informações sobre a seguinte de-

vassa.

Bahia, i5 de julho de 1760. 5073

Traslado da devassa de residencia, qüe tirou o Desembargador Chanceller

da Relação Thomaz Roby de Barros Barreto, do Conde dos Arcos,

D. Marcos de Noronha, Vicé-Rei e Capitão General do Estado do

Brasil.

Bahia, 3o de maio dè 1760.

(Annexo ao n. 5oy3). 5074

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Conde

de Oeiras, informando-o ácerca dos Jesuítas do Piauhy e do seu em-

barque para Lisboa.

Bania, 16 de julho de 1760.
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« No dia'20 do raez de mayo proximo passado chegarão a eèta Cidade os

Padres Regulares da denominada Sociedade de Jesus, que havia mandado con-
duzir do Sertão do Piauhy, onde se achavão na regencia de algumas fazendas de

gado, que possuião naquelle dilatado sertão, cuja distancia embaraçou a oportu-

iiidade de embarcarem com os mgis Padres, que fiz remetter para essa corte nas

Náos de guerra N. S.* da Ajuda e N. S.a do Carmo.

Sendo 5 os ditos Padres, que sahirão do Piauhi, chegarão somente 4 a esta

cidade, por haver falecido em caminho o Padre José de Figueiredo, Professo do
• 

quarto voto na Fazenda de Santo Antônio das Queimadas, 8 dias distante desta

Cidade, como se mostra da certidão incluza, depois do que chegou outro Padre,

que se achava na Fazenda de hum parente pura as partes de Sergipe de Elrey,

a quem chamão Domingos de Alattos, Sacerdote professo do quarto voto e por
todcs fazem 5 11a fôrma que atesta a certidão, que remeto, os quaes ticão clauzu-

rados na Casa dos Exercícios com vigilantes guardas the haver ocazião de serem

transportados para essa Côrte... »

SojS

Certidão do numero e nomes dos Padres da Companhia de Jesus do Sertão

do Piauhy, que se achavam reclusos na Casa dos Exercícios da Bahia,

aguardando o dia do seu embarque para o Reino.

Bahia, 12 de julho de 1760.

Copia. [Atinexa ao n 5oj5.) 2076

Ai;to da vistoria a que mandou proceder o Chanceller Governador na Náu

de Guerra N. da Atalaya, pertencente á Companhia do Grão Pará

e Maranhão, para averiguar se era ou não possível o embarcarem nella

os referidos Jesuítas do Piauhy.

Bahia, 10 de julho de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5oji>.) 5077

Certidão deobito do Padre Mestre João de Figueiredo, da Companhia de

Jesus, passada pelo Padre Silvestre Rodrigues Vianna, administrador

da Capella de Santo Antonio das Queimadas, onde fôra sepultado no

dia 8 de maio.

Santo Antonio das Queimadas, 9 de maio de 1760.

Copia. [Annexa ao n. 5oj5). $078

Duplicados dos documentos n.os 5075 a 5078. 2.a via. 5°79—5o82

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, na qual se refere á devassa de resi-

dencia do Conde dos Arcos, á doença, morte e funeral do Marquez

do Lavradio, ao pagamento das dividas que este deixou, á sua eleição

para Governador interino do Estado, etc.

Bahia, 21 de julho de 1760.

«No dia 4 do corrente faleceo o 111.™" e Ex."" Sr. Marquez do Lavradio pelas
8 horas da tarde, em huma casa de Campo para onde o tinhão mandado os.

médicos, para ver se a puridade dos ares fortificava a debilidade que padecia no

estômago, occazionada de huma obstrução que fortemente o comprimia, mas

não quiz Deos que assim acontecesse para gosto de todos os seus subditos, que
na verdade o amavão, como justamente merecião as suas virtudes, não deixou

dinheiro, nem da sua generosidade e independencia devia supor-se que tivesse.

Fez testamento íjuncupativo, deixando aos 2 creados mais antigos por testa-

menteiros e a seus filhos por herdeiros e que o s-eu corpo seria sepultado na

Capella dos Terceiros e os seus creados transportados para Portugal á custa da

sua fazenda. E como os ditps 2 creados testamenteiros são dous formozos pate- 
'

tas, sem disposição e sem dinheiro para o darem á terra com aquella decencia

que merecia a sua pessoa e emprego, não tive mais remedio que tomar a meu

cargo o seu funeral. Da casa de campo em que falleceo fiz passar o seu corpo

em humas andas para o seu Palacio onde foy embalsamado e então se vio que
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a sua queixa era incurável porque no bofe tinhã húm tumor da esfera de hum
ovo coberto de 17 granitos e no fígado duas chagas com alguma corrupção. Foi
exposto no Palaciò 110 dia seguinte, onde o foy encomfriendar o Cabido, Par-

roços e todas as Communidades desta Cidade e à noite depozitado no Convento
1 ..de S. Francisco, onde no dia seguinte se lhe fez hum solemnissimo officio com

sermão e assistência da Reluçam, Cantara, Cabido, Communidades, nobreza e

povo, sendo depois sepultado 11a Capella dos Terceiros com toda solemnidade

que pode caber no possível.
Depois do que ponderando em que os credores pretendião ser pagos das

suas dividas e que para a satisfação dellas e da dispozição testamentaria não
seria justo, nem do agrado de S. M., que os seus creados andassem vendendo
as pobres alfayas deste Fidalgo, no dia i3 do corrente, tomei a rezolução de

mandar lançar hum bando para que todos a quem o Ex." Marquez ficasse
devendo algumas dividas, contrahidas nesta Cidade, no dia seguinte fossem ao
seu Palacio onde promptamente se satisfariáo os seus productos, assim pelo que
respeitava ao funeral, como a outras quaesquer dividas que verdadeiras fossem,
as quaes todos tiz promptamente pagar na prezença dos testamenteiros e de

toda a família, a quem paguei os seus ordenados e aquillo que me pareceo
indispensável para o seu trapsporte como V. Ex." verá do mappa que oflereço
incluso. . .»

5o83

Relação das despesas do funeral do Vice-Rei Marquez do Lavradio e das

. dividas particulares que este deixára e que.o Chanceller Governador

Thomaz Roby de Barros mandou pagar.
Bahia, i3 de julho de 1760.

(Annexa ao n. 5oò'3) 3084

Duplicados dos documentos n.os 3073 e 5074.

Bahia, 21 de julho de 1760. 2a via. 5o85—5o86

Okficio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros Barreto para
o Conde de Oeiras, em que lhe participa terem arribado á Bahia os

navios inglezes Earl Hempe e Neptuno, respectivamente comman-

dados pelos Capitães Guilherme Fost e João Pasling e as providencias

que tomara a seu respeito.

Bahia, a3 de julho de 1760. 5087—5o88

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para El-rei

D. José na qual refere os papeis de serviço que encontrara no espolio

do Vice-Rei Marquez do Lavradio.

Bahia, 24 de julho de 1760. 5089

Carta de Fr. Silvestre de Santa Thereza para Fr. Christovão de Bolonha,

sobre assumpto de serviço religioso.

Bahia, 2 de outubro de 1760.

Tem annexo o respectivo sobscripto com a seguinte direcção:

Ao m.t0 r.io Snr. P..c Fr. Christovão de Bolonha, Religiosa Capuci-

nho e Miss.iona.rio apostolico ...na Ilha de S. Thomé. 3090—3og 1

Carta do Cabido da Sé da Bahia para El-rei D. José, em que se refere á
remessa do Inventario dos bens seqüestrados na Egreja e Collegio dos

Jesuítas da Villa de S. Jorge dos Ilhéos. .

Bahia, i5 de outubro de 1760. 5092

Termo de conterencia e concordia, que fizerão por ordem do Marquez do

Lavradio, Vice-Rey deste Estado do Brasil os depositários dos bens

seqüestrados do Collegio da Villa de S. Jorge, Capitania dos Ilhéos,
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que foi dos P. P. da Companhia denominada de Jesus, Manuel Fran-<

cisco Lima, Amaro Fernandes de Macedo e Francisco Alvares dos

Reys e o Réverendo Vigário da Vara e Matriz da mesma Villa,o Licen-

ceado Luiz Soares de Araújo por parte do Reverendissimo Cabido

Sede Vacante.

Villa de S. Jorge, 28 de junho de 1760.

(.Annexo ao n. 5og2). 5093

Portaiíia do Cabido da Bahia, ordenando que o Licenceado Luiz Soares de

Araújo recebesse dos referidos depositários os bens mencionados no

documento antecedente.

Bahia, 29 de abril de 1760.

[Annexa ao n. 5ogu). 5094

Inventario de todas as alfayas, ornamento?, ouro. prata, imagens e o mais

que pertenceu á Egreja e Collegio dos Jesuítas da Villa de S. Jorge.

(.Annexo ao n. 5og2). 5og5

Termo de entrega dos referidos bens seqüestrados do Collegio da Villa de

S. Jorge, feita pelos respectivos depositários ao Licenceado Luiz

Soares de Araújo.

Villa de S. Jorge, 1 de julho de 1760.

(.Annexo ao n. 5og2). 5096

Okficio do Chanceller Governador Thomaz Robv de Barros para Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, em que lhe participa ter sido recebida

com muito regosijo na Bahia a fausta noticia do casamento da Prin-

ceza da Beira com o Infante D. Pedro e o informa dos festejos publi*
cos que se'realisaram 

para celebrar o acontecimento.

Bahia, i2 de novembro de 1760. 5097

«Narração 
panegyrico-historica das festividades com que a Cidade da Bahia

solemnizou os felicíssimos despozorios da Princeza N. Senhora com

o Sereníssimo Sr. Infante D. Pedro, offerecida a El-Rei Nosso

Senhor por seuauthoro Reverendo P. Manuel de Cerqueira Torres,

Bahiense, etc.»

(Annexa ao n. 5og~).

DISPOSIÇÃO DAS FESTAS

Tanto que o IIlustre Chançaler Governador communicou esta felicíssima noti-

cia ao Senado da Camara, logo este por hum pregoeiro a fez 
publicar 

a todo o

povo, ordenou também, que nos tres dias, que principiarâo'errr23 de setembro,

todos illuminassem as suas janellas com vistosas e brilhantes luminarias, impondo

graves penas, aos que tiansaredissem esta ordem.
Não hcmve preceito mais grato, do que este, porque sem perder a esencia

de preceito,,passou a devido obséquio. Não bem tinha deixado o Sol o nosso emis-

pherio a ser: antipoda da noite, quando se virão trocadas as espheras, porque se
não desceo ò céo á terra não se pode duvidar se vio aquelle por esta compétido,
ou envejado, por quanto as estrellas do céo parecião luminarias da terra, e as lumi-

nanas da terra atfectarão ser estrellas do Armamento.
Os repiques dos sinos de todas as igrejas infúndião nova alegria. No mar

não era menor o contentamento; nestes tres dias se embandeir*aràó todas as for-

talezas, e as naus da índia, e de litença, e todos os mais navios, e embarcações

estiverão eíigalhardetadas a mil maravilhas. No principio da,noite se disparou

nas fortalezas e naus huma salva real, e se illuminarão todos com vistozissimas

luminarias; o qúç se observou sempre nçstes tres dias, assim no mar como na

terra.
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Franqueou o Chançaler Governador licença aos estudantes, para que com
mascaras applaudissem estas festas, logo parece que a natureza nelles suspendeo
o ser principio da quietação; pois se vio em hum continuado motu. Pelas ruas
não se ouvião senão muzicos instromentos com diversissimas danças, que admi-
rando pelo modo, suspendião pelas estupendas farças, que idearão; certamente
nem tinha o gosto mais que apetecer, nem o juizo mais que admirar.

Mas porque a Bahia intentava fazer húa publica demonstração de sua fide-
lidade aos seus Reys e necessitava competente tempo para determinar as festas;
ordenou o Chançaler Governador que o dia 6 de outubro da publicação das ceie-
bridades fosse o primeiro.

Convocou o Senado da Camara aos officiaes de todos os officios, e a cada
hum lhe encarregou seo dia particular, para que com a dança que quizsse, fosse
á praça, onde não só desempenharia a eleição, que delle se tez, mas também
mostraria cada hum a sua fidelidade nos obséquios que tributasse.

Determinou-se pelo mesmo Senado reprezentasse operas na praça, fazer
cavalarias no terreiro de Jesus, e no mesmo haver ataque de fogo pelos militares;
e se traçarão muitas cousas conducentes a hum geral contentamento; como forão
touros, fogo, e outeiro, como em proprio logar referirei.

O Reverendo Cabido tomou á sua conta fazer húa festa em tudo solemne,
e hüa procissão que fosse juntamente hum triumpho, em que desempenhasse a
mesma grandeza. Pertencia-lhe esta acção por se achar in sede vacante; e ainda

que carece de Pastor, gk)ria-se de tantos prelados, quantos são as dignidades e
conegos do seo grêmio, que unidos entre si determinarão fazer húa festa, que o
seo magnífico apparato e solemne pompa fosse hum non plus ultra da devoção,
da opulencia, e do agrado.

Assim se dispozerão todas as cousas necessarias para a presente acção, que
se bem forão ordenadas humas pelo Reverendo Cabido, e outras pelo Senado
da Camara, derigidas pferém forão todas pelo Chançaler Governador que mais
liberal, que Alexandre, não perdoou a gastos, antes com larguissima mão con-
correo para esta real sumptuosidade, como adiante veremos. Heroe verdadei-
ramente grande, de quem se pode gloriar Sua Magestade Fidelissima em ser rei
de tal vassallo.

PRINCÍPIOS das festividades

Amanheceo o desejado dia seis de outubro tão aprazível, alegre, e risonho,

que parece queria ostentar ufano singularidades extremosas em seos progressos.
Pelas 9 horas da manhi sairão da casa do Senado todos os meirinhos a cavallo,
vcistidos huns de limiste, outros de gorgurão e seda preta com capas bandadas
de primorosissimas sedas de varias cores e melanias de flores, com chapeos de

plumas.
Hia adiante o pregoeiro trajado de gala, cazaca e capa de cabaya côr de cravo,

meias brancas de seda côr de pérola, chapeo de plumas brancas, e atraz o por-
teiro da Camara ricamente vestido de seda branca com maça de prata.

Precedião a cavallo xarameleiros, e trombetas com atabales, etrompas, que

pregoeiros de tanta magnificência dando alento aos seos concavos metaes fazião

que resonasse o ar de alegres estrondos, cujos ecos publicavão real grandeza.
Levavão pintadas de azul, ouro e prata em tafetá carmezim as armas de Portu-

gal, que o mesmo he ver as quinas portuguezas, que ouvir as trombetas dos mais

applausiveis triumphos.
Desta sorte discorrerão por toda a Cidade fazendo saber aos seos moradores

ser este mesmo dia o primeiro asignado para principio desta real celebridade.

Intimou logo o pregoeiro em nome' do Senado devião todos neste dia, e nos dous

seguintes continuar as luminarias com a mesma ordem, e aceio, com que fizerão

a primeira vez.
Este dia foi hum dos mais alegres, que gosou a Bahia. O rico das galas, o

primor dos vestidos, a variedade das cores, se não suspendia, certo he que
admirava. O Chançaler Governador sahio com granacha de veludo preto, com

canhões, cinto, e bandas de primorosissima melania de flores, sapatos do mesmo

veludo preto e chapéo de plumas brancas, sendo hüa custosissima joya de dia-

mantes o botão que prendia, e armava o mesmo chapeo; e desta mesma sorte

vestirão os demais ministros da Relação.

Os vereadores do Senado trajarão como todos os cidadãos de veludo preto,
e as capas, que erão do mesmo estavão bandadas de sedas de conta e melanias

de flores de cores diversas; o Juiz de Fóra, seo presidente, tra-jou também o

mesmo vestido, e a capa de veludo : mas esta estava bandada de hua engraçada

cabaya côr de flor de algodão matisada de flores, chapeo de plumas de varias

cores com húa fita de diamantes que o rodeava; e hum custosissimo broxe

prendia hum grande e vistoso cocai.

A- B. 3j 5s
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Vestirão-se os officiaes de guerra, nobreza e mais pessoas de distincção de
casacas de veludo de cores alegres, vestes bordadas de sedas da fabrica, ou de
melanias de flores as demais custo, com chapeos de plumas, e meias correspon-
dentes na cor aos mesmos vestidos, e assim o,mais povo se adornou de nnis-
simos bernes, engraçados brilhantes, e custosas melanias, e ainda o mais pobre
se trajou de galla nova, de custo e de valor.

Muitas carroagens feitas de novo admirarão pela nova moda, goarnecidas
erão de ouro, ou de prata e forradas de velludo, damasco ou de setim. Não
houve quem neste dia não trajasse os seus lacaios, pagens, e os carregadores de
carroagens não de vestidos ordidarios mas de. custosas libres com fivellas de

prata em sapatos, ligas, e nas vestes botoadura de ouro. Admirava-se a Bahia
de si mesma, e não podia crer no presente tempo poder ostentar tanta magni-
ficencia, mas a fidelidade aos seus príncipes lhe deo azas para emprender
maiores impossíveis.

Pelas tres horas da tarde deste dia se vio a praça coberta de povo, que
concorreo para ver as primeiras danças, que pela distributiva do Senado per-
tencia aos ourives. Em hua das janellas de palacio assistio o Chançaler Gover-
nador rodeado dos ministros da Rellação, nas outras estavão religiosos de todas
as religiões, clérigos e militares, e outras muitas pessoas de distincção. O Senado
assistio na mesma sua casa, á porta da qual vestidos das mesmas libres com que
de manhã sairão, estavão os trombetas, e charameleiros com atabales, e trompas
regosijando a todos.

Pelas quatro horas entrou pela praça uma vistosissima contradança de doze
figuras primorosamenie trajadas. As seis damas vestirão riquissimamente, os

peitos e os tocados estavão cobertos de broches, joyas e cravos de diamantes, que
nelles reflectindo os rayos do Sol, parece que deste luminoso planeta tinha
roubado os resplendores. As farças dos seis galantes erão de setim azul, car-
mezim e cor de flor de algodão bordadas de ouro, e prata, chapeos de plumas
brancas e vermelhas, com soberbos cocaes, que prendião com broche, ou joya
de diamantes.

Tanto que chegarão á vista do Chançaler Governador, logo os instromentos
derão principio a húa armoniosa sonata; no fim da qual sairão duas nimphas
vestidas a mil maravilhas com salvas de prata cheias de flores, que espalhando

por ordem pelos assistentes com alegres vozes alternadamente cantarão as
seguintes copias.

Alegres as flores
Se tação sensíveis
Louvando plausíveis
As Nupcias Reaes.

Com suas fragancias
Roubem os alentos
A estarem attentos
Com gosto fatal.

De estimulo sirva
A gala das flores

.Aos finos primores
Do mundo em geral.

Por mostrar-se a Terra
De todo contente
Se cubra florente
De flores sem par.

Os príncipes logrem
Por alto tropheo
Nas mãos do hymeneo.
Coroa imtnortal.

Ditozos auspícios
Nas flores tenhamos

Que cedo colhamos
Hum frutto real

Logo ambas finalizarão a sua cantilena com o seguinte estribilho.

Os príncipes vivão
Felizes nas azas
De amor singular '
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E repetio armoniosamente o côro :

Vivão, vivão, vivão
Vivão eternos annos
Vivão sempre excelsos
Os nossos soberanos

Seguirão-se as figuras, e fizerão a sua contradança. Deo não pouco que ver

a todos^pela bizarria, e garbo, com que a executaram. Com vivas, e applausos
acabarão, deixando a todos tão satisfeitos, que não querião tivesse fim só por
não porem termo a suspensão com que estavão. Mas esta cresceo ainda mais

quando treze figuras trajadas de bombachas de chamalote carmezim e vestes

brancas trocadas de encarnado com cintas de veludo da mesma côr dançarão a

dança vulgarmente chamada do Xafaris. A galantaria consistio em serem as

mascaras correspondentes á dança. Encerra esta diversas mudanças, que com tal

arte e destreza executarão que não houve pessoa que não desejasse vel-a de

novo repetida.
E porque se avesinhava a noite mandou o Chançaler Governador subissem

a palacio. Hua das nimfas adiantando-se de joelhos offereceo em hum trofeo de

cabaya carmezim, escritto com letras de ouro o seguinte

Soneto

Hoje Senhor que a luza Magestade
Vesse em áureo hymeneo reproduzida
Vossa gloria hade ser muito estendida
Passando alem da mesma eternidade
Tem consigo a mayor felicidade
As nupcias da princeza esclarecida
Porque a monarquia fica tida
Em continua feliz tranqüilidade
O ditoso hymineo consorcio augusto
Para cujo festejo, e eterno brado
Dispende hoje o Brazil todo o seo ouro
Strndo assim razão he, he mais que justo
Que os ourives primeiro em vosso agrado
Das festas abrão liberal thesouro.

Repetirão logo as mesmas danças com não menos bizarria, que da vez pri-
meira pondo fim a tudo por coroa a musica.

Seguio-se a noite que a vista de tão extremado luzimento, se meteo no
arrojado empenho de apostar vantagens ao dia no esclarecido, e brilhante das
luminarias. Acompanharão os repiques dos sinos, e no mar hua regia e festiva
salva em todas as fortalezas, e com isto se finalisou a função deste áia.

CONTINUAÇAO DAS FESTAS

A sete que foi o segundo dia pela tres horas da tarde estava já o Chançaler
Governador para assistir á função deste dia; que em todos os regios aplausos
caprichou ser o primeiro em festejar, acompanharão-no os ministros da Rellação,
nobreza e mais pessoas de distincçãor-

Pertencia este dia pela distribuição do Senado aos taverneiros. Offerecerão
estes quatro danças, a primeira das quaes vulgarmente se chama do esparteiro
a segunda da passara, a terceira das ciganas, e a quarta a mouriscas.

Tanto que chegarão á praça feita a venia ao Chançaler Governador, por
sua ordem dançarão, e com tanto agrado, que desempenharão a expectação dos
assistentes.

Seguio-se a noite, e nella se admirou hua nova representação do claro dia no
lusido esplendor das luminarias. As igrejas com seos sinos, e as fortalezas em
festivas e ardentes salvas concluirão a função deste dia.

A oito não houve dança particular, o motivo foi não culpa dos ferreiros a

quem incumbia a celebridade deste dia, mas sim ser limitado o tempo para a dança

que idearão. Esta falta suprirão os discretos e divertidos mascaras, que com
vários generos de figuras fizerão tão jucundas representações que geralmente ale-

grarão a todos.
Ao som de armoniosos instrumentos dançarão alguas danças commuas com

toadas e modas da terra que bastantemente satisfizerão aos que contentes se acha-
váo neste universal espetáculo de gozo e prazer e só da praça se retirarão quando
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o Sol em contínuos desmaios se reclinou nos braços de Thetis, dando lugar a

que a bella Latona trajando pompoza galla sahisse da brilhante comitiva das
estrellas.

Finalisou a funcção deste dia hua salva real em todas as fortalezas. E a
cidade de novo desafiou as celestes esferas nas luminarias com que se illustrou.
Acompanharão o universal regosijo os repiques dos sinos, que com armonioso
concerto se convidavão a mesma alegria para o festejo insinuavão no mesmo
tempo que se tão grandiosas festas se maniiestavão com as aparências de fogo, se
havião de publicar só com lingoas de bronze.

A nove pelas tres horas e meia da tarde entrou pela praça hua vistosissima
dança de doze figuras com hua aranha pintada, que tinha a denominação de dança
de aranha. Vestião as figuras bombachas de setim côr de flor de algodão, com
cintas de veludo carmeznn, com chapelinhos de palha froqueados e enfeitados
de encarnado, levarão todos no cinto thesoura significativa do officio de alfayte
a quem pertencia o festejo deste dia.

Assim que chegarão á presença do Chançaler Governador feita a devida cor-
tezia ao som de bem temperados instrumeutos, executarão com tal primor a sua
dança que deixarão a todos sobre satisfeitos admirados, e muito mais quando
virão a destreza com que derão morte á aranha, valendo-se do desguarre.de hua
figura, que hia em trages de mulher. Aqui forão os vivas, e os applausos de
todos admirando huns a idea da dança, e louvando outros o primoroso capricho
com que se portarão os alfaytes nestas sua funcção.

A dez juntarão-se os corrieiros e sapateiros a fazerem a sua tarde plausível.
Pelas tres horas da tarde entrou pela praça a primeira dança que foi dos corriei-
ros, constava esta de treze figuras trajadas de vestes e calções brancos com sae-
tas de veludo carmezim, guarnecidas de galões e rendas de prata e ouro, chapeos
brancos com plumas vermelhas, para os ornar nas regiões eritreas acudirão as
maiores e mais finas pérolas, que sendo estas filhas da aurora, não estavão nelles
mal achadas com os agazalhos de ouro que blanzona ser filho do Sol.

Feita a venia ao Chançaler GovernadoT dançarão com tanto garbo; que
suspenderão a todos. Cresceo pois mais o júbilo, quando Analisada esta dança,
virão pela praça entrar ingalhardetado hum navio que com as velas largas pare-
cia, que navegava com vento em poupa, seguio-se hua bem ensayada e visto-
sissima contradança de doze figuras trajadas aingleza.

Rodearão a praça, e chegando á vista do Chançaler Governador disparou o
navio hua festiva salva, no fim da qual fizerão a sua primorosa e admiravel contra-
dança. Mil aplausos se levarão tão singulares dançantes pela aceitada invenção
com que acrescentarão universal regosijo, sentados pozerão hua explendida meza

pelo rim único de fazerem brindes á felicíssima saúde de Sua Magestade Fide-
lissima, e dos soberanos príncipes desposados, uzando do costume de quebrarem
os copos. Logo repetio o navio outra festiva e alegre salva no fim da qual sahi-
rão da praça satisfeitos de concluírem a função deste dia com vivas e aplausos
dos assistentes.

No dia onze desempenharão-se nas suas danças os tanoeiros e carpinteiros,

que unidos tomarão sobre si o festejo desta tarde. Os primeiros offerecerão hua
dança de treze figuras, vestirão todos vestes brancas enfrocadas de carmezim,
calções de veludo da mesma cor chapeos com plumas vermelhas, e engraçados
cocaes, que prendião com broches de diamantes. Levava cada hum o seo arco e
o guia hum barrilinho pintado de vermelho com ouro por insígnias do officio,
a que pertencia.

Feitas as cortezias devidas dançarão com admiravel primor. A ligeireza dos
seos motus a multiplicidade das suas voltas, e a presteza das suas mudanças, se

por hua parte cauzarão admiração, por outra de todos grangearão universal agrado.
E levarão tão exellentes dançantes por prêmio a gloria de ser dos que mais se
esmerarão nestes regios festejos.

Seguio-se hua admiravel contradança, que empenho foi dos carpinteiros,
como foi a ultima das danças pelo rico e primoroso foi de todas a coroa. Boze
erão as figuras, e vinhão tão custosamente ornadas, que parece nellas ter-se exau-
rido a opulencia nas ricas telas que trajavão, os diamantes que ornavão os peitos
não tinhão numero parecia cada hua a figura própria da riqueza, competião os

' 
galões nas suas farças que não erão menos custosas, de setim de varias cores se
formarão güarnecidos de galões de ouro e prata

Hua deliciosa sonata foi o principio deste festejo cantando immediatamente
o coro a seguinte letra.

Viva o nosso Monarca
Pois nos dá gosto e alegria
Aceite aplausos aceite affectos
E por mil annos com pazes viva.
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Logo tres meninos, não menos primorosamente vestidos sairão reprezen-
tando o primeiro a figura do prazer o segundo do encomio, e o terceiro do aplauzo
espalhando flores alternativamente entoavão louvores a Sua Magestade Fide-
lissima. Ao depois repetião também hüa bem conceituosa loa, cujo argumento foi
mostrar que nestes regios desposorios concorrerão o prazer e o encomio com
aplauso.

Ao depois as figuras dançarão a sua contradança com garbo admiravel.
Assim que acabarão com os vivas de todos repetio o coro a mesma letra, que
cantara ao principio, e porque ainda era cedo, ao som dos instrumentos hüa das
figuras dançou bellisimamente o oitavado, e concluirão á tarde, e a sua funcção
coin hum minuete a quatro, que roubou as attenções de todos.

No domingo doze occorreo a festa da Senhora do Rosário da confraria dos

pretos, na sua igreja cita ás portas do Carmo, com magestosa pompa festejarão o
sempre vitorioso Rosário de Maria Sanctissima, estava a capella ricamente ornada.
Houve missa solemne com musica, sacramento exposto e sermão. De tarde sairão
com sua procissão com igual aceio e primor, e sendo esta hüa das procissões mais

plausíveis, que faz esta cidade pelo muito em que se empenha esta devota con-
fraria nesta occasião muito mais se esmerou.

Não fazemos mais especial individuação por não pertencer propriamente
ao nosso instituto.

Nesta mesma tarde depois da procissão pelas cinco horas forão a palacio os
ciganos aplaudir também os regios desposorios com suas danças. Fizerão estas

pelo seo modo estupendamente, e concluirão o seo bem ensaido festejo com alguns
minuetes, merecendo dos que os virão pela bizarria, com que se portarão hum
aplauzo geral.

Os dias treze e quatorze, forão pelo Senado determinado aos pretos. Estes em
ambos as tardes forão á praça com muitas divertidissimas danças, todas primo-
rossimas tanto pela opulencia com que hião trajadas quanto pelas ideas das
mesmas danças, lndecizo o juizo mais aquilino ficou dúbio a favor da qual senten
ciaria a primazia O certo he que o aeeio foi tão admiravel que servindo
de lisonja aos olhos, servio também de recreio aos ânimos, que achando nellas

que admirar, se mostrarão sempre desejosos de lhes assistir.
Nos dias quinze e dezaseis, dezasete, e dezoito se repetirão com a mesma

ostentação as primeiras danças pela mesma ordem, com que a primeira vez
executarão e não houve especial cousa de que se faça menção, senão que na
tarde de dezasete offereceráo os ferreiros a sua dança a que estavão obrigados,
e a não poderão offerecer no dia oitavo pela razão que apontei.

Constava a dança de duas figuras, em hüa se representava Hercules vestido
á tragica; na outra a Idra de sete cabeças. Ao som de bem temperados instro-
mentos dançava a primeira figura que a compasso hia cortando as cabeças da
Idra, e porque de novo outras nascião as hia também decepando até a matar.
Agradou o invento por se ver representada ao vivo a fabula que fingem os poetas
deste famoso heroe.

Na noite do mesmo dia se vio a praça em delicioso Parnaso convertida. Em
hum outeiro as Musas bahienses com suas conceituosas poesias aplaudirão aos
nossos sempre felizes despozados príncipes. Admirou-se o engenho e descripção
com que estes canoros cisnes com as suas mesmas azas levantarão sobre as es-
estrellas as prendas e excellencias tanto de Sua Magestade Fidellissima, quanto
dos mesmos nossos esclarecidos príncipes, cujo fausto hymeneo foi todo o seo
real assumpto, mas por isso mesmo com os proprios pés de seos discretissimos
versos caminharão á immortalidade de hua sempre eterna fama.

Tiverão os ourives a gloria deste outeiro por ser feito á custa de sua deligen-
cia pareceu-lhes pouco quanto tinhão já obrado nas danças que a sua obsequiosa
fidelidade tributara, recorrerão a Minerva julgando e bem que tão regias festas
só ficarião plenamente applaudidas, sendo celebradas pela mesma deosa da
sciencia.

A dezanove pelas nove horas da manhã na principal sala de palacio se jun-
tarão todos os ministros da Relação, os vereadores da Camara, e seos cidadãos
com o juiz de Fora seu presidente, officiaes de guerra, nobreza, prelados das
religiões, pessoas ecclesiasticas, e de outras graduações. O fim foi expressar os
affectos ao Chançaler Governador; com que todos estimarão o fidelissimo fim
destes casamentos, e logo se disparou hua festiva e real salva em todas as forta-
lezas pela qual mostravão estas que se não tinhão vozes para aplaudir tinhão
estrondosos ecos para os publicar com isto se retirarão todos.

Nesta noite houve hua serenata em a mesma sala de palacio. Estava esta
toda alcatifada, e pelas suas paredes luzião muitíssimas placas, que pelas luzes,

que nellas ardião, parecião astros brilhantes. Debaixo de hum rico docel de
damasco carmezim estava hum retrato de S. Magestade Fidellissima, soberano
objecto a quem o Chançaler Governador dedicou este regio culto.
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Pelas oito horas principiou-se a deliciosissima serenata formada; e completa
de afiinados instromentos, e concertadas vozes, agradou tanto, que conhecerão
todos ser tão plena e ajustada a harmonia que podia suspender não só de
Amphion e de Orpheo as'decantadas liras, mas de Orion as celebradas cadências,
em mover os mesmos irracionaes e insensíveis as mas reverentes cortezanias

No fim da serenata deu o Chançaler Governador hum banquete tão esplen-
dido, que pela sua magnificência podia competir com aquelle tão celebre como
celebrado que em occazião muito semelhante deo aos seos vassalos por ostentação
de sua liberalidade Filippe o Grande, Duque de Burgundia no anno de 1454.
Fez logo o Chançaler Governador o primeiro brinde á felicíssima saúde de
S. Magestade Fidelissima, a que satisfizerão todos com multiplicados vivas de

gozo e contentamento, correspondendo todas as fortalezas com os estrondosos ecos
de hua festiva alegre e regia salva, e com isto se concluio este plausível e real
festejo.

A vinte houve de noite em a mesma sala de palácio hum egrejio sarau.
Estava a sala da mesma sorte armada, que na noite antecedente tinha de mais
em roda muitos arquibancos cobertos de damasco carmezim, destinados para
assentos dos mascaras, que ás oito horas já se achaváo juntos com requissimas e
estupendissimas farças.

Huma bem cantada letra deu principio a este na verdade delicioso baile de

que sem hyperbole se afirmou epilogar em si o bizarro, e magestoso e o delei-
tavel digno por certo de ser como foi espanto dos olhos, admiração dos juizos e
recreio dos ânimos que suspensos com tão excellente funcção assentaro por sua
maior excellencia que pois saciara cabalmente o gosto, só merecia que aplau-
disse o silencio.

Outro não menos esplendido banquete foi a bizarra ostentação da liberali-
dade do Chançaler Governador. Para elevar a sua grandeza, basta dizer que o
mais melindroso palato teve deliciossimo manjar com que saborear seu apelite.
Os mais celebres da fama não lhe excederam na manificencia. O primeiro brinde
foi feito pelo mesmo Chançaler Governador á felicíssima saúde de S. Magestade
Fidellissima e dos soberanos príncipes desposados, a que correspondeo como na
noite antecedente outra salva real em todas as fortalezas.

A vinte e hum occorreo o solemne festividade das Santas onze mil Virgens.
Pelas incansaveis diligencias do Chançaler Governador e do Reverendo Cabido
se fez no Collegio de Jesus hua solemne festa. Houve missa com musica, sacra-
mento exposto e sermão; de tarde fizerão os estudantes com os seos mestres hua

procissão em tudo triumphante. Não fazemos mais especial menção por não

pertencer directamente a matéria .que escrevemos.
Os dias vinte e dois vinte e tres e vinte e cinco reservou para si o Senado da

Camara para fazer representar á sua custa tres operas que se representarão na

praça pela fôrma seguinte.
Na primeira noite representou-se Alexandre na índia, na segunda Artar-

xerxes, na terceira finalmente Dido abandonada, cada hua destas operas foi

tão bem executada que agradou a todos.
Ataque de fogo no terreiro de Jesus em vinte e quatro mudou-se o terreiro

de Jesus em campanha de Marte pelo militar festejo, com que aos nossos escla-

recidos príncipes desposados aplaudirão os soldados desta praça. Não quizerão
íicar àtraz, quando os demais em os festejar affectarão ser primeiros. Justo obse-

quio, porque se os soldados em Roma nas palmas trazião escrittos os nomes
de seos reinantes imperadores para lhes não faltar nas occasiões com os seos

militares cortejos, nessa occasião mostrarão os soldados da Bahia trazer gravado
nos corações os nomes dos seos soberanos, offerecendo em tão distincto gosto este

proprio e devido culto.
Hum ataque de fogo foi a sua memorável empreza. Para isso mandarão

fabricar junto á Igreja de S. Domingos hua grandiosa fortaleza, com nome do

mesmo santo.
Na sua fabrica empenhou-se a arte porque fabricando-a de madeira, em

roda a cobrio de linhagem, que pintando-a com hua parda tinta, lhe poz hua

tão fingida porta que á mais prespicas vista parecia hua nobre fortaleza de

verdadeira e forte muralha e a cercou de um poço para sua maior defeza.
Prezidiavão de guarnição cento e quarenta soldados com muitos officiaes de

porte, e para governador foi nomeado o nosso presado amigo Antonio Cardoso

Pisarro, atualmente sargento mór da Artilharia que se em outras occasiões na

índia em serviços de S. Magestade ostentou o valor de Alexandre nestas dispen-
deo as bízarrias do Cezar.

Ao som de estrondosos clarins, sonoras trompas, atabales, charamellas e

trombetas, que procedião ao exercito, entrou este em bem composta e ordenada
marcha pelo terreiro. Era general o novo Viriato portuguez Manuel Xavier Ala,

coronel do regimento novo. Na frente do exercito vinha montado a cavallo
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capitaneando as suas tropas tão airosameute galhardo, que causava inveja ao
mesmo Scipião se neste dia tivesse a gloria de o ver.

Tanto que avistou a fortaleza iogo mandou fazer alto para indagar os
desenhos do inimigo; prudência que se avalia em muito em hum general que
pretende gozar o caracter de esperto e de prudente.

O Sargento mór governador da fortaleza tanto que soube pelas suas espias
avesinhar-se o exercito inimigo se poz sobre o avizo, e mandou disparar duas

peças e colher a bandeira para recolher os soldados que andavão fora dispersos

pelo campo, e recolhido estes mandou disparar outras duas peças e fechar a

porta principal. Alvorou-se logo a bandeira, que então se vio ser olandeza, com
esta prevenção se dispoz a defender com todo o valor a fortaleza.

O general do exercito que ao longe observava estas disposições, logo pelos
dois engenheiros, que o acampanhavâo montados a cavallo com os dous sargentos
maiores ajudantes de ambos os regimentos, mandou explorar o campo, para
aquartelar a seo numeroso e luzido exercito, e demarcado com as bandeirolas

que se costumão, pertencentes aos diversos regimentos assentou o exercito á vista
da fortaleza, e abarracando-se o general com os cabos do seu Conselho em hua
barraca que ainda não foi real não deixou de ser magnifica, se dispoz a expugnar
a fortaleza

Mandou logo um official com o seu tambor arvorada hua branca banderinha
em signal de paz offerecer sua amizade ao sargento mór com tanto que lhe en-
tregue a fortaleza. Chegado o official foi do sargento mór recebido com aquelle
agrado, com que se tem feito de todos tão querido, e lida a carta do general do
exercito, lhe deo resposta em outra por hu capitão engenheiro, que da fortaleza
enviou ao campo entregar ao general. Este com o mesmo agrado o recebeo,
vendo pela carta a resolução constante com que estava o Sargento mór em
defender a fortaleza com carinhosos affectos o despedio.

Recolhido este official á fortaleza e o outro da fortaleza recolhido ao exer-
cio, mandou o general pelos seus officiaes plantar as peças de artilharia em parte
onde fizesse notável danmo á fortaleza. Por espaço de hua hora se não ouvirão
mais que medonhos ecos das peças de hua e outra parte. Neste tempo os soldados
do exercito principiarão a fazer huaforte trincheira, com que reparando-se das

peças da fortaleza podessein mais a seu salvo jogar a sua artilharia.
Reconhecia o prudente sargento mór o perigo a que se expunha a fortaleza,

se entrincheirado o exercito com as peças lhe fizesse bataria; porque como esta
de continuo laborava certa parecia a ruina. Receava que os seos soldados o
desamparassem se visse algum successo infeliz por não terem aquelie valor, que
tendo iá feito assento em seo peito o publico Marte bellicoso.

Por isso manda que hum bem formado troço saia a impedir o passo ao
inimigo, levando com sigo enxadas e fouces, com que cortassem e destruíssem
as já começadas trincheiras. Foi capitaneado de hum valente capitão que com
toda a ordem e silencio (pois esta acção era só para se praticar de noite) deo no
campo com tal felicidade que arazarão notável parte das trincheiras. Acudiráo

porém os soldados do exercito, e entre elles se travou hüa bem cruel e brava

peleja. De ambas as partes se fizerão proezas e por muito tempo indecisa esteve
a victoria.

Era esta acção fingida na verdade porém foi executada com tal brio, que
parecia ser obrada em combate verdadeiro. As peças de artilharia não cessavão
com seos estrondosos ecos. A mosquetaria era continuada. Estava com fumaça
coberto todo o campo de hüa escura e espessa nuvem. Vendo isto o general aco-
dio com o resto do exercito que carregando sobre os inimigos com granadas a
seu pesar os fizerão retirar.

Estavão todos os assistentes satisfeitos de ver tão estupendas acções, admi-
ravão a ordem louvavão o valor, e assentarão por maxima certa não poder deixar
de ser temido e sempre victorioso El-Rei de Portugal^ tendo por vassalos tão vale-
rosos soldados.

Socegando o campo por algum tempo houverão tregoas, por ambas as partes
emquato se fazião as ceremonias de enterrarem os mortos e se curarem os feridos.
Neste tempo mandou o general outro official de guerra á fortaleza com hüa carta
ao sargento mór em que de novo lhe offerecia a sua amisade e todos os honrosos

partidos que quizesse, comtanto que lhe entregasse a fortaleza, ponderando-lhe
juntamente o miserável estado em que esta se achava e a resolução constante dos
seos soldados em a arrazar. Por fim concluia fião ser prudência em hum capi-
táo valeroso esperar o ultimo precipício. Respondeo-lhe por outra carta o sargento
mór estar resoluto a defender a fortaleza ainda que nisso perdesse a vida; porque
como mais estimava a honra, do que esta, se morresse na defesa ficaria com o
fim que pretendia que era immortal nome nos annaes da fama.

Com esta resolução mandou o general apertar mais o citio, houverão neste
tempo admiraveis sortidas de ambas as partes, em que se notarão estupendas

I
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acções. Laborava a artilharia do exercito com tanta violência, que não podendo
soffrel-a a muralha finalmente veio a cair por terra toda a que estava da parte
de S. Francisco.

Ainda que os citiados sequizerão fortificar com alguns reparos não lhe deo
tempo o general que não perdendo a ocasião que a fortuna lhe mostrava mandou
tocar a investir, ordenando se desse assalto universal por todas as partes. Tão
furiosamente se acometterão, que parece querião que nos primeiros golpes con-
sistisse o triumpho. Pelejarão valerosissimamente, e se ouvião se não estron-
dosos tiros da artilharia, granadas e mosquetaria. Não se pode com miudeza indi-
viduar as proezas que de ambas as partes se obrarão. Como cada hum pele'ava
pela honra fazia maravilhas. Dúbia por isso esteve muito tempo a victoria; mas
acodindo o general com o grosso do exercito carregou com tanta torça sobre o
inimigo, que a não anoitecer certamente ficaria com a gloria do triumpho.

Receando porem algum successo adverso, mandou tocar a recolher, com
animo de dar novo assalto no dia seguinte. Mas o sargento mór que via por terra
as muralhas da sua fortaleza, e os seos soldados já de todos fatigados offereceo
ao general honrosas capitulações, que por este admittidas sahio com os seos sol-
dados da fortaleza com todos os militares cortejos, que se practicão em seme-
lhntes occasiões.

Entrou logo na fortaleza triumphante o general onde foi recebido com todas
as demonstrações de alegria. Mondou logo .arvorar a bandeira portugueza e com
tres continuas, alegres e festivas salvas deo fim a este sempre memorável e piau-
sivel obséquio, em que sobre todo o encarecimento se esmerarão os militares
desta praça nesta real celebridade.

FESTA NA CATHEDRAL E PROCISSÃO

O dia vinte e seis destinou o Reverendo Cabido para dar a Deos as devidas

graças pelo bom successo com que se celebrarão os matrimonios dos nossos
sereníssimos príncipes. Hüa solemne votiva festa dedicarão a Maria Santíssima
certos em que pelas mãos dessa beni^nissima Senhora communicaria Deos copio-
sas e perpetuas felicidades a toda a Real Casa e domínio portuguez.

Antes porém de dar principio á historia das acções deste dia, he necessário
dizer a grandeza e armação da Cathedal, e nas disposiçães do Reverendo Cabido

para a presente acção.

Quiz este fazer hüa festa em tudo festiva, e hüa procissão, que em tudo
fosse triumphal. Para isso mandou convidar os prelados de todas as religiões, e
com especialidade aos religiosos Carmelitas, para que também em commünidade
acompanhasse a procissão para dar-lhe aquelle lustre esplendor, que infundem
em todos os actos que assistem.

Aos clérigos seos subditos em hüa pastoral que mandou fixar na sua Sé,
determina com suas sobrepelizes de manhã assistáo á festa, e de tarde acom-

panhem a procissão; e ainda que por costume sempre se impõem pena para não
faltarem, nesta occasião lhes não impõe pena alguma, certo em que os clrigos
da Bahia gloriando-se mimosos nos regios favores não carecião de estímulos

para se mostrarem empenhados nestes reaes festejos.
Escreveo também aos Reverendos vigários das freguezias da cidade se achas-

sem neste mesmo dia com ricas capas de asperges, e com todos os clérigos das
suas freguezias com sobepelizes, na Cathedral pelas duas horas da tarde com
hum carro ou andor opulentamente ornado, em que viesse colocada a imagem
do orago da freguezia.

Dispostas estas e outras coisas, que parecerão necessarias para a plausi-
bilidade da festa e procissão do triumpho; pelas seis horas da manhã deste dia
se patentearão as portas da cathedral, que parecia hum ceo aberto. Estava magni-
ficamente ornada de ricas sedas, guarnecidas de galão de ouro e prata, com
volantes, que compostos á imitação de ondas fazia nellas naufragar a admiração.

O arco da Capella mór, era tão rico, que com elle não seatreverião competir os
mais celebres, que em memórias de seos triumphos levantarão os mais famosos
heroes da antigüidade. O mesmo íris em sua comparação parece breve debuxo
de suas galas, os lavores de ouro e prata na variedade das cores das sedas, que
o cobriãò mostrando ser daquelle aerias estas pelos raios do Sol de quem bla-
zona ser filho, das próprias ostentava ser na realidade resplendores. Fechava o

arco hnm tarjão em que estavam pintadas as quinas portuguezas.
As tribunas assim da Capella mór, como as de todo o corpo estavão com

cortinas e colchas de damasco carmezim, e os púlpitos com coberturas do mesmo

branco, para que deleitasse mais pela variedade das cores. As capellas se vião

tão maravilhosamente adornadas, que sem prejuizo da ostentação, e gala bem

merecerão os universaes encomios de magníficas. Sobretudo no throno para o

Senhor Sacramentado exhaurio-se toda a perfeição. Hú docel magestoso de tela
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branca de ouro era o divino reclinatorio á Magestade Soberana de Christo Sacra-
mentado. Com muitos castiçaes de prata, e belos ramilhetes de artiticiosas flores
aformoseavão o throno,ao que rodeavão também quasi infinitas luzes que por sua
ordem dispostas a todas as luzes indicavão a soberania do Divino Sacramento.
O altar estava ricamente aparamentado, tudo que nelle se via era de prata. O
frontal de tela branca de ouro. Quatro tocheiros coroavão esta grandeza, que para
a exagerar os melhores lumes da rethorica, são os que davão os seos mesmos
brandões.

Encostado ao arco da Capella mór estava o setial do Chançaler Governador,
e para que não houvesse desordem no numeroso e luzido concurso dos religiosos
magnates e pessoas de destincção de hum e outro sexo que havião de assistir
a esta acção se pozerão distinctos assentos por tal ordem dispostos, que sem
confusão havia logares competentes para todas aquellas personagens. Toda a
igreja se alcatifou deriquissimas alcatifas. Emfim de tal sorte se armou a Cathe-
dral nesta regia funcção que nella fizerão assento a opulencia, o asseio, o arti-
hcio e toda amagnificencia. Certamente em as cinzas do esquecimento sepultou
as memórias, que os Augustos e os Vitelios ostentarão quando nos seos templos
solemnisarão as festas de suas falsas divindades.

Pelas nove horas se achou presente o Chançaler Governador- Assistirão os
ministros da Relação, Senado da Camara, e toda a nobreza, nobilitarão o acto os
religiosos de todas as religi5es e o copioso clero não quiz faltar a tão devido obse-

quio, com ser espantosamente dilatada a Cathedral, não houve logar desocupado.
Ajuntou-se em capitular congresso de canonicas insígnias o Reverendo Cabido

a fazer esta regia funcção com todas as formalidades, que na Cathedral se pra-
cticão. Cantou missa o Reverendo Chantre por se achar gravemente enfermo o
Reverendo Deão, dous prebendados forão os ministros, que de riquíssimos para-
mentos revestidos sahirão da sachiistia precedidos do porteiro da massa, meninos
do coro, mestre de ceremonia, thuriferarios e mais comitiva, aprestos preciosos
ao comico aceio deste luzidissimo acto .

Fez o sermão o Reverendo Doutor Joseph de Oliveira Bessa natural desta
cidade da Bahia, digníssimo e benemerito collega do mesmo illustrissimo Cabido.
Foi escolhido este doutor orador para desempenho desta plausível acção a que
doutamente satisfez pelo profundo e vasto engenho, com que na palestra concio-
natoria custumão-se exaltar os grandes talentos, e logrando o seu engenho os

encomios de admiravel neste dia mereceo ser avaliada por hüa admiração doi
engenhos. No fim desta narração vae fielmente trasladado o seo sermão tanto para
que o mundo admire tão subidos concertos, quanto para que a esta obra sirva de
illustre coroa.

Acabada a missa logo o coro da musica que se compunha dos melhores
músicos, e instromentos, deo principio ao Te Deuin Laudamus, e ainda que durou
muito tempo pelos compassados accentos e clauzulas de hüa terna composição,'
comtudo o suave canto de tal sorte atrahio o numeroso congresso que se achava

presente que gostosamente assistio até o fim. O ultimo complemento do pomposo
fausto de tão solemne festa foi hüa festiva salva em todas as fortalesas, que com
seos ecos publicou sua magnífica grandeza.

Pela hüa hora da tarje custosamente se ornarão as ruas e janellas por onde
havia passar a procissão com colchas, co.rtinas, e outras preciosas alfayas, cuja
variedade fazia deleitavel a vista. Sahio a procissão da Sé e buscando a rua direita
foi demandar a praça e chegando ás portas de S. Bento, voltou pela rua que fica
immediata á Igreja de N. S'.1 da Ajuda, e saindo outra vez á praça e prolon-
gando-se pela 

"mesma 
rua direita da praça, cortou a buscar a rua chamada de

Manuel de Saldanha e vindo ao terreiro se recolheo na Sé. A forma foi a se-

guinte.
Primeiramente adiante hia o Reverendo Doutor Promottor com vara branca,

guiando a procissão, seguião todas as danças, que nestas reaes festas tinhão ido

a praça com o mesmo aceioe galas que acima descrevemos. Immediatamente se

seguião as Confrarias ornadas com seus guiões e cruzes e mais insígnias, a cruz
da' parochia do Sacramento da rua do Passo, os clérigos delia com sobrepelizes,
e do mesmo modo as demais freguezias, e o reverencio Coadjutor com capa de

asperges de damasco branco guarnecido de galões de ouro, e em ultimo logar hum

primòrosissimo andor com a imagem da Senhora do Rosário com hua custodia
de prata na mão direita.

A mesma tuliana eloquencia não he sufficiente para expressar o primoi com

que foi a Senhora vestida, a túnica era de cabaya branca de flores, e o manto
de galacé azul de prata forrado do mesmo carmezim de prata, no peito não se vião

s^não broches, joyas e outras peças riquíssimas de diamantes. Coroava a cabeça
da Senhora hum diadema de finíssimo ouro rodeado de 12 estrellas de prata.
No andor, evacuou-se a opulencia. A fabrica consistia nos repetidos esses de

que se formava. Hia cuberto de custosissimas sedas de varias cores guarnecidas

A B. 3l 53
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de galões de ouro e prata, com alguas flores artificiaes de seda, que pelo esplen-
dor que causavão conseguirão para o andor os fiuttos dehum universal aplauso.

Seguião-se logo as irmandades da freguezia do Pillar com seos guiões, cruzes
e mais insígnias, a cruz da fabrica, os clérigos da lreguezia, e' o Reverendo

Coadjuctor com capas de asperges de galacé de prata e em ultimo logar hum

grandioso carro que constando de vinte palmos de comprido e desaseis de alto
em tão breve espaço cifrava as glorias da maior grandeza, hia coberto de riquis-
simas sedas de cores diversas, que guarnecião com modo admiravel os galões de
ouro e prata, no alto delle hia collocada a imagem de Nossa Senhora do Pilar,
com húa custodia de prata na mão direita vestida com húa túnica e manto de,
melania branca matisada de flores.

Seguião-se as Contrarias da freguezia de S. Antonio com seos guiões, cruzes
e mais insígnias, immediatamente a cruz da freguezia com todos os seos clérigos
e atraz o Reverendo Parocho com capas de asperges de tela branca e carmezim
de ouro, e em ultimo logaro andor ricamente forrado de sedas da fabrica, povoado
de rendas de ouro e adornado de galantes flores, e no alto delle o inclito portu-
guez S. Antonio, vestido com o seu proprio habito.

Seguião-se as confraria da matriz de S. Pedro com seos guiões ,e cruzes e
mais insígnias, a cruz da fabrica, com os clérigos, e o Reverendo Coadjutor com
capa de asperges de melania lordada de ouro, e em ultimo logar hum andor,
que em breves limites restringio o mais gentil artificio para giangear o aplauso
de muito grande. Singularisava-se no primoroso ornato de ricas sedas, qpe
guarnecidas de galões de ouro o fazião grave e vistoso, e no alto delle hia a
imagem do príncipe dos Apostolos com rica capa de asperges de tela branca.

Seguirâo-se as Irmandades da Matriz de S. Anna do Sacramento com seos

guiões, cruzes e mais insígnias, a cruz da fieguezia com os seos clérigos, Reve-
rendo Parocho com capa de asperges de te'a branca de ouro, e em ultimo logar
um andor ricamente ornado de seda crespa com gentilissimo arteficio, e tào
aplausivelmente armado, que foi o iman dos olhos e atractivo dos ,ânimos; o
ouro e a prata dos galões se juntarão para fazer, que fosse o muito de todas
as bizarrias, no alto delle hia vestida de primorosas roupas de melanias de flores
a imagem de Santa Anna com custodia de prata na mão direita.

Seguirão-se as confrarias da matriz de Nessa Senhora da Conceição da
Praia com seos guiões cruzes e mais insígnias, a cruz da fabrica com todos os
clérigos eo Reverendo Parocho com capa de asperges de tela branca de ouro e
em ultimo logar hum carro triumphante que sendo pela ordem segundo, era sem
segundo pela magnificência. Em vinte cinco palmos de comprido, e de oito de alto,
epilogou toda a perfeição. A gala da seda, o rico dos galões de ouro e prata e o

galante das artificiosas flores fazião sobresair o esquesito do artificio e que
triumphasse a grandeza. E no alto hia collocada a imagem de Nossa Senhora da
Conceição vestida de uma túnica de melania branca bordada de ouro e prata e
manto de setim bordado da mesma sorte, estrellado todo o campo de azul e
estrellas de ouro, forrado este de setim carmezim com os mesmos lavores de

prata e ouro, o peito cuberto de muitos broches joya?, e outras ricas peças de
diamantes, e na cabeça coroava hum d.adema de ouro com muitos cravos de
diamantes.

Ao pé da Senhora hião sentados dous anjos ricamente adornados de fran-

jões de ouro, e o capilar era de g-alacé azul de prata guarncc do com o mesmo
galão, no peito se unirão ricas jóias de diamantes com raro aitificio, e na cabeça
levavão_ capelas de flores. O cario era tirado por dous cavallos ricamente ajae-
zados, ás redeas das quaes pegavão duas figuras trajadas á mourisca.

Seg;uirão-se finalmente as irmandades da Cathedral com seos guiões, cruzes
e mais insígnias e logo o ultimo carro que por ultimo chegou pela magnificência
ao ultimo ponto da grandeza e pelo artificio ao non plus ultra da ostentação.
Tinha trinta e cinco palmos de comprido e vinte e cinco de alto e era formado

por hua idea que parecia admiração com tão pequeno fundamento sustentar-se
machina tão grandiosa. Era aberto de todos os quatro lados que sahião da base

que era formada de vinte e cinco quartelas cada hua de diffeiente modo, destas
tres pela proa firmavão o principio, cinco por cada parte, e nove na popa fixas
somente pelo pé, e soltas em cima com os movimentos das rodas parecião que
tremião e se fazião em pedaços, as ultimas quatro fixas na base sustentavão e
atavão toda a machina de baixo para cima. Hia composta de seda branca da
fabrica, guarnecidas todas as quartellas de galões de ouro de garsa, e na poupa
pendião também vários festões de flores franjadas com franjas de ouro e atados
com duas bolotas do mesmo ouro e desta mesma maneira hia correndo esta
mesma galantaria em toda a roda. Não só nas cabeças das quartelas em cima
mas também em toda a altura da poupa, continuava o mesmo artificio com
varias galantarias de galões e festões de flores que deleitavão a vista. Toda esta
artificiosa fabrica mais sobresahia com os claros de húa e outra parte, que
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também erão guarnecidos das mesmas bolotas, galões, franjas e festões. E no

alto do carro hia collocado a imagem de S. Salvador orago da Cathedral, vestido
e ricamente ornado de brocado de prata matizado de flores de varias cores, aga-
loado de galão de ouro forrado de glacé nacar, guarnecido com o mesmo galão
de ouro de garça.

Seguia-se em communidade os religiosos de N. S.° do Monte do Carmo, e
logo de brancas sobrepelizes esplendidamente o cândido exercito dos clérigos que
ostentando huin esplendor numeroso, não só parecia excessivo, mas era por quasi
infinito reputado. No meio hia o Reverendo Coadjutor com capa de asperges

de tela branca de ouro e por fim o Reverendo Cura com sobrepeliz e rica estolla
de tela branca de ouro e vara branca na mão coroava a luzida clerezia como seo
vigário geral.

Seguia-se a cruz do reverendo Cabido asociada do ceroferarios, os musi-
cos e beneficiados e atraz os reverendos capitulares com capas de asperges de

lhama de ouro, a quem seguiam dous thuriferarios com dalmaticas de tela insen-
sando a via, e em ultimo lugar por remate o brazão dos mayores, o divinissimo

Sacramento exposto em custodia, ostentado das mãos do Reverendo Chantre asso-
ciado dos Reverendos Diaconos assistentes. Com lustrosa veneração servia de

docel hum sumptuoso palio de brocado carmezim de ouro. em cujas varas pega-
vão os cidadãos. Atraz do palio acompanhou o Senado da Camara e mais cida-
dãos com varas. Ao sair e recolher-se a.procissão, repetidas e alegres salvas
dispararão todas as fortalezas como desejando que as boccas das suas peças fossem

as da fama para celebrar tanta magnificência.
Esta foi a procissão triumphante, que em acção .de graças a Deos pelos

nossos soberanos príncipes offereceo o Reverendo Cabido, em cuja compa.ação
ticão a perder de vista os maiores triumphos, que antigamente teve Roma.Tres

forâo os maiores triumphos que. celebrou esta soberana cabeça do mundo, o

primeiro foi de Camilo e consistio sua grandeza, em que quatro cavalos tirassem

a sua triumphal carroça, o segundo foi de Cezar, que alem da real magnificência

do triumphante carro o fazia mais claro quatrocentas tochas com as luzes das

quaes blasonava de haver triumphado no meio dos resplendores, o terceiro foi

o do grande Pompeo que por triumphar dos corsários mandou de preciosíssimas

pérolas formar a sua imagem.
Se no nosso triumpho porem se reflectia no rico de tantos andores no

magnífico de tantos triumphantes carros, no luminoso de tantas tochas e no

brilhante de milhões de diamantes pérolas e outras preciosíssimas pedras que
tanto nas sagradas imagens quanto nas figuras e anjos fizerão assento proprio

para luzirem, creio que os mais sonoros clarins publicarão que aos referidos

acima superiormente excede, eleva vantagens este magnigco triumpho.

CAVALARIAS NO TERREIRO

Em quarta feira vinte e nove pelas tres horas da tarde junto ao adro do Col-

legio de Jesus por ordem do Senado da Camara em hum mastro pintado de branco,

vermelho e azul se arvorou uma bandeira de tafetá branco com as sempre trium-

phantes armas de Portugal pintadas e juntamente os postos em sinal de se

principiarem no dia seguinte as cavalarias com que aos nossos soberanos prin-
cipes pertendião obsequtar os senhores de engenho.

Não podião eximir-se deste commum festejo que incumbindo a todrs a elles

com mais razão pertencia. Como constituem corpo de nobreza devia ser mais

nobre e magnífico o seo obséquio. Determinarão desempenhar-s_> pnra o oue

idearão hüas cavalarias em que pelo grave, opulento e deleitavel servindo a todos

de contentamento fossem o timbre da sua fidelidade. Na mesma noite deste dia

vestidos á mourisca em soberbos e briosos cavalos por costume antigo em seme-

lhante funcçâo practicado fizerão emcamizada. Antes porem de descer dar prin-
cipio lhes foi preciso pela tenebridade da noite mandarem alumiar com faxas e

archotes todo o terreiro que ficou por isso tão lustroso, que lhe não fizerão falta

os brilhantes resplendores do Sol.
Sahio logo da parte da igreja de S. Francisco hum carro ornado de chamalote

carmezim e branco emramado de verdes folhas, que levando diante de si o alvo-

roçc- de pouco para si grangiou o aplauso, e para que não faltasse á magnitke icia

o luzimento, oito tochas acezas em roda o fazião parecer carroça do mesmo Pnebo.

Dentro vinha hum coro de musica que aô som de bem temperados instromentos

entoava os vivas aos nossos príncipes o tempo todo que o terreiro rodeou o

carro. ... ,
Tanto que este parou, logo os cavaleiros fizerão hua bem concertada e vis-

tosa escaramuça da qual ficarão bem satisfeitos os que a presenciarão e feitas

as cortezias se despedirão com a mesma bizarria com que entrarão, e então a

sonora musica Analisou esta egregia funcção com os mesmos vivas que princi-

piara.
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A trinta pela hüa hora da tarde vio-se o terreiro cheio de povo, era igual-
mente numeroso e luzido o congresso dos ministros, magnates e pessoas de dis-
tincção <le hum e outro sexo, que em magnífico e plauzivel concurso fazia assis-
tencia como o lugar era pequeno e não podia pela pouca capacidade conter em
si tanta gente assim nos telhados das casas, como nas portas se fizerão muitos

palanques que cobertos de cortinas e colchas de damasco encarnado e amarello
aformoseavâo o terreiro.*

Pelas quatro horas em festivo júbilo de sonoros clarins, trombetas e trompas

pela parte de São Domingos entrarão quinze cavaleiros vestidos com cazacas de
velludo carmezim huns, outros de berne e outros de gorgorão encarnado com
vestes de custossimas melanias de flores, chapeos agaloados com plumas e vis-
tosos cocaes, queprendião e atavam com ricas joyas de diamantes, vinhão mon-
tados em soberbos cavaios tão ricamente ajaezados que o velludo carmezim de

que se formavão os caprezões, e chareis com! admirarei contestura de ouro e

prata parecia que vinha oprimido debaixo das suas mesmas riquezas.
Vinhão a destra quinze cavalos que no adereço no aceio, e na opulencia

davão não pouco que ver. As cellas e todos os arreios, que os ajaesavão mostra-
vão huns em campo de velludo carmezim e outros de velludo azul as ricas con-
tendas de ouro e de prata sobre qual delles fossem mais vistoso, as clinas
compostas de ambos os lados de encarnado e brrnco os faziam tanto mais for-
mosos, quanto mais enfeitados. Os pagens das lanças erão sem numero e vestião
ricas librés.

Com todo este apparato entrarão os nobres cavalleiros os quaes feitas as
devidas corteziasxorrerão tres carreiras, nas quaes doze argolinhas que ganharão
foráo a melhor prova de quão bem forão atiradas as suas lanças. A primeira
argolinha que era de ouro se oftereeeo ao Chí.nçaler Go\ernador, e as outras de

prata se derão a distinetos personagens. Fizerão por fim hüa admiravel escara-
muça. que acabada entre aclamações de hum universal aplauso airosamente se
despediram.

As muitas aguas em que se desfez o ceo èm contiuuos chuveiro não foráo
bastantes para que no segundo dia não estivesse o terreiro com os mesmos assis-
tentes, que no dia antecedente. Pelas cinco horas da tarde se aproveitarão os
cavaleiros de hüa pequena esteada, que só lhes deo tempo para fazerem outra
difterente e admiravel escaramuça.

Continuou a chuva sem dar logar a que se fizesse a barraca para o manto-
nedor, como era necessário para os tres dias de prêmio, que determinara o
Senado. Só a tres de novembro se vio sereno o ceoe logo se armou hüa magni-
fica barraca onde se recolneo o mantenedor as duas horas, que a este tempo
chegara ao terreiro com os demais cavaleiros. Fez-se hum palanque junto ao
do benado em que se pozerão tres cadeiras para os tres juizes que forão Manuel
de Saldanha, fidalgo da casa de S. M. o ajudante das ordens Amaro de Sou^a
Coutinho, e Capitão Antonio de Brito em hum bofette coberto, com hua colcha
de damasco carmezim, estavão os preciosos prêmios para o cavalleiro, que em
duas lanças excedesse ao mantenedor conforme as leis do cartel que estava fixo
em hum dos postos.

Nesta tarde ainda que se correrão admiraveis lanças victorioso o mantenedor
teve a gloria de levar todos os prêmios que nesta tarde se distribuirão pelos
juizes. A mesma gloria teve na tarde seguinte e só perto da noite julgarão os

juizes perdera o prêmio e a barraca porque nas lanças que correra com a cava-
leiro segundo na ordem chamada vulgarmeete o alferes este tivera a fortuna de
levar a argolinha. E assim tomou logo posse da barraca, onde também esteve
no terceiro dia, no qual ainda que com alguns dos cavalleiro correra suas lanças
em todas se assignalou de tal sorte, que ficou semprç com a victoria. Muitos dos

justadores levarão prêmios. E porque todos correrão com vividissima valentia
ficarão todos com aplauso de haver corrido.

A seis, sette, oito, com o mesmo sonoro júbilo de clarin, trombetas e trompas
entrarão os cavaleiros pelo terreiro, como no primeiro dia. Nestes correrão
argolinhas e quartinhas, dentro das quaes estavão flores e passarinhos, que
quebradas pelas lanças dos cavaleiros servião de admiravel recreio aos olhos, e
no ultimo cortavão carneiros, em cada hüa das tardes fechavão o acto com
distinetase vistosas escaramuças. Foi tão plausível esta funeção e tanto do agrado
de todos, que ainda as cem bocas da fama não são sufficientes para publicar a
sua plausibilidade.

TOUROS NO TERREIRO

Não podia faltar a este devido obséquio o nobre Tribunal da Inspecção, devia
com todo o corpo de commercio aplaudir estas reaes festas. Por isso reservou-se

para lhes dar fim talvez porque a sua funeção sendo a ultima, tanto nella se havia
de empenhar que por isso mesmo níereceria os aplausos de primeira. Não foi
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errado este conceito que se formou de tão illustre tribunal, porque empenhado
em sahir com hura festejo que fosse admiração arojou-se a hua acção quasi
impossível.

Com ttes dias de touros quiz aplaudir os regios despoeorios. Era difficil
empenho, tanto pela ariscada conducçãodos touros das incultas brenhas do certão

quando por imaginar-se não se poderia descobrir destros toureiros que os

podessem tourear. Mas nada foi bastante para deixar de sair com o seopro,ecto
ainda que á custa de grande diligencia e grosso cabedal.

Mandou logo em o terreiro ae Jesus fazer hum espaçoso curro, e porque
queria para si a gloria que a funcção fosse feita toda a sua custa, requereo ao
Senado mandasse demolir todos os arquibancos que se tinhão feito no terreiro,
obrigando-se a ter promptos os assentos para todos os que quizessem assistir.

A' sua custa, pois ordenou em toda a circumferencia do curro se fizessem
assentos para o povo, e ordena, diante da igreja do Collegio de Jesus, se levante
hum espaçoso e especioso palanque de dous sobrados no primeiro dos quaes
havia assistir o Chançaler Governador com toda a nobreza, Tribunal da Inspecção
e corpo de commercio, no segundo reservou-se para os clérigos e outras pessoas
distinctas. Determinarão-se pelo mesmo tribunal outras cousas, que parecião
conducentes para esta regia funcção.

A dezaseis foi o primeiro dia deste real festejo, pela hüa hora da tarde já
estava todo o terreiro coberto de povo, não havia asssento já desoccupado. Ás
duas horas chegou o Chançaler Governador. Sentou-se este debaixo do setial,
em hüa cadeira de damasco carmezim, do mesmo estava coberto todo o palanque
com franja de ouro e no meio pintado o brazão das glorias da Monarchia portu-
gueza. Em distinc^os assentos estavão os ministros da Relação, Tribunal da
Inspecção, nobreza, e outras distinctas personagens.

Feito o signal entrou pelo curro hua formada companhia de soldados com
os seos cabos, que chegando junto ao Chançaler Governador, feitas as cortezias
miltiares, dividindo-se as linhas em hüa contra marcha se unirão ao depois em
marcha em guerra despejando a gente que se achava dentro do currro. Entrarão
logo os agoadeiros vestidos de panno verde e augoarão o curro.

Seguirão-se immediatamente dous carros triumphantes, que emparelhados
entrarão pelo curro levando as attenções de todos. Em cada um dos carros
esmerou-se na verdade a arte na fabrica de sua prodigiosa grandeza, e não sei
como não empobreceo a grandeza, para enriquecer tão grandiosa fabrica. Cons-
tava cada hum de vinte e cinco palmos de comprido e de alto vinte, em tão
breve espaço comprehendeo rara perfeição. Vinha adornado de ricas sedas, da
fabrica guarnecidas de galões e franjas de ouro. Na poupa se divisava hua coroa
imperial que com os seos tomados de sedas cobria as armas de Portugal.

Na proa ou principio se formou hua escada de cinco degraus cobertos huns
de veludo carmezim e outros das mesmas sedas, em cima fazia quatro cantos
com hua levantada e bem formada concha, debaixo da qual se levantava em cada
hüa assento para quatro figuras, que forão a Europa sentada em hum touro
ricamente vestida á tragica com coroa imperial e sceptro, America sentada em
hum passaro de varias cores, coroada de galantes e vistozas pennas cingida das
das mesmas com arco e flecha na mão e aljava de setas ao hombro, África sen-
tada em hum leão vestida á mourisca, e no alto do tocado hüa bem posta meia
lua e finalmente a Azia ricamente vestida sentada em hum elephante.

Nos quatros cantos do segundo carrc, que tinha o mesmo feitio havia
também quatro assentos em que hião quatro figuras em trajes de homens vestidos
á tragica, a primeira era a figura de verão; a segunda do estio, a terceira do
outono e a ultima do inverno. Levavão nos braço esquerdos escudos primoro-
samente pintados e nelles escritto com letras de ouro os seos nomes. Em ambos
os carros se levantava no meio huma pirâmide, no primeiro sobre quatro gol-'
phinhos se formava hum xafariz lançando agoa e no segundo se formava o
mesmo xafariz sobre huma bem fingida bixa de sette cabeças, pelas bandas de
ambos os carros entre roda e roda se formava hüa pequena varanda composta em
cima de dois quartões em que hião alguns meninos belamente vestidos, lançando

para o povo dos palanques flores, globos de fino barro dourado com flores chei-
rosas, passarinhos e pombos. Na frente do primeiro carro hia a figura da fama

ornada a mil maravilhas, com azas, tocando hum clarim, com escudo no braço
com esta letra —fama volat.— Este em suma he o escuro retrato destes dous

triumphantes carros, dos quaes certamente sem hyperbole se pode affirmar que

para sua sumptuosa fabrica se empenharão os últimos esforços da opulencia.

Com este egregio apparato entrarão como disse pelo curro emparelhados

ambos os carros que chegando junto ao Chançaler Governador pararão a

dar lugar que o coro da musica, que em cada hum dos carros hia junto aos xafa-
rizes principiasse hüa armoniosa sonata de bem temperados instromentos.

Logo com toda a ordem pelas escadas do primeiro carro descerão as quatro"
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paites do mundo, e pelas escadas do segundo com a mesma ordem descerão
também os quatro tempos do armo, e juntos ao som dos mesmos instromentos
fizerão hüa vistosissima contradança, que finalizada com a mesma ordem entra-
rão nos carros.

Recolhidos em aplauso do feliz hymeneo dos nossos sereníssimos príncipes
fizerão hüa introdução na fôrma seguinte.

EUROPA

Europa sou, que por parte hoje do mundo
Mil vezes venturosa considero,
Por ser berço feliz que no fecundo
Deste regio hymeneo glorias espero
Assim pois ao aplauzo sem segundo
As mais partes do mundo rogar quero
Por que vejo se abraza no que pesso
Em Vezuvio de gosto o Universo.

AFRICA

Eu que África sou segura fico
De mostrar reverente obséquio puro
Sendo desta promessa que publico
Do meo peito real nobre seguro.

ASIA

Eu Asia que em tudo sacrifico
A Europa feliz tributtos juro
Excessiva mostrar-me as festas quantas
No possível couberem glorias tantas.

AMERICA

E eu mais do que todas por constante
Bem qual aguia sublime preeminente
Subirei no aplauzo relevante
A esfera do Sol astro eminente.

EUROPA

A todas gratifico a oferta amante
Por tributo de amor gloria excellente
Convocando também do anno os tempos
Apezar das desdita e contra tempo.

AFRICA

Pois que esperas

ASIA

Pois que intentas

AMERICA

Que pertendes.

OS QUATRO TEMPOS DO ANNO

Que ordenas

AMERICA

Que protejas do Brazil a
Augustissima Princeza'

ASIA

Que propicio sejas ao
Sereníssimo Infante

AFRICA

Que influas mil glorias
ao Regio Hymeneo

EUROPA

Que inspires venturas
a Europa excelsa.
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CORO DAS QUATRO FIGURAS ASIA. &.

E todos digaes com vozes diversas

Que os vassalos, que tem a seu cargo o comercio
Da Asia, de África da America, e Europa
Reverentes tributão as presentes festas
A's nupcias felizes da Regia Familia
Dizendo que viváo venturosos annos

Que cumprão, e gozem idades eternas.

Repetirão todas as vozes juntas, e instrumentos de ambos os carros a mesma
letra e logo dividindo-se os carros cada hum para o seo lado espalharão das suas
varandas os meninos, que nelles hião flores pelo curro e lançarão pombos e passa-
ros aos circumstantes, que absortos de tanta grandeza que não tirarão os olhos
dos carros emqunto não sairão do curro.

Serião tres horas da tarde quando pelo curro entrou a cavalo o Netto vestido
de cazaca de veludo preto e capa de gurgorão preto abandada de custosa mela-
nia de flores a tomar as ordens do Chançaler Governador para se dar principio
a funcção. Feita a venia e recebidas as ordens sahio a buscar o toureador. Entrou
este montado em hum soberbo e brioso cavalo vestido com cazaca de brilhante
veste de melanias de flores, chapeo de plumas com hum vistoso cocai. Vinha
rodeado de cinco capinhas vestidos huns de vestes de damasco carmezim e calções
de veludo verde, e outros de vestes dv damasco verde e calções de veludo car-
mezim e outros de vestes de damasco amarello e calções de veludo azul, todos
com sapatos de pelica branco, chapeos brancos armados a dous ventos e capinhas
de chamalote carmezim. Àcompanhavão-no os vaqueiros trajados á inourisca e
os homens dos forcados vestidos de encarnado.

Tanto que chegou junto ao mastro que estava no meio do curro com hüa
bandeirinha de tafetá branco em que estavao pintadas as armas reaes, logo fez a

primeira cortezia ao Chançaler Governador, este mesmo político cortejo da mesma
sorte repetiu mais duas vezes e em todas acompanhou o brutto como se tivessse

perfeito^raciocinio e correndo em roda todo o curro foi saudando aos assistentes,

que com seos lenços lhe correspondiáo igualmente attenciosos. Pondo-se logo ao

pé do mastro, hum fero touro despedido do curral como hua setta o acometteo,
mas teve logo no primeiro rojão com que foi ferido o castigo ao seu atrevimento.
O mesmo experimentarão os demais que da mesma sorte feridos pelo nobre tou-
reador finalmete ás mãos dos capinhas exalarão os últimos alentos da vida. Com
isto se acabou a tarde, que pelo muito gosto, que cauzou a todos anciosamente
desejavão, ou que o Sol retrocedesse o seu rápido curso, ou que estivesse parado
no meio do céo como acontÈceo ao Josué, mas porque se avesinhava a noite com
as mesmas cortezias se despedio o victorioso toureador dos assistentés, levando

por prêmio o universal aplauzo de todos.
A dezanove foi o segundo dia desta regia funcção. Pelas duas horas da tarde

já se achava presente o Chançaler Governador com toda a nobreza e comercio.
Feitas as ceremonias se alimpar o curro pela companhia de soldados como no

primeiro dia, e de se agoar pelos agoadeiros, entrarão pelo curro os já referidos
carrados com o mesmo aceio e opulencia que a vez primeira, tanto que pararão
a vista do Chançaler Governador descerão as próprias figuras, que repetirão a
mesma contradança e representarão a introducção de que já fiz menção.

Assim que sairão do curro foi o Neto nelle introuuzir ao toureador, que se
reconheceo não ser o mesmo que no dia primeiro, com ser diverso não foi diffe-
rente o garbo, de ambos igual foi a bizarria. Vinha montado em hum generoso
cavalo e vestido também de brilhante com veste de melania de flores, chpeo de

plumas com hum cocai branco, vinha rodeado dos cinco capinhas, que nesta
tarde trajarão todos novas vestes de melania carmezim. Feitas as cortezias ao
Chançaler Governador, e a todos os assistente^ ao pé do mastro foi esperar que
o acomettesse o bravo touro, que saindo do curral tero o investio, mas a pena de
seo precipitado arrojo toi hum bem empregado rojão com que o terio. Aplau-
dio-se a sorte com vivas que se repetirão, quando segunda vez com outro rojão
o trespassou. Ignal fortuna experimentarão os outros, nos quaes assim o nobre
toureador, como os ligeiros capinhas fizerão belíssimas sortes, com que alegrarão
a todos. E porque já o Sol convidava a Lua para supprir a sua falta emquanto des-
cançava nos braços de Tetis o destro toureador feitas a» cortezias sahio do curro

gloriosamente triumphante. A tarde do dia vinte e hum toi a ultima dos touros

que na verdade não pode ser mais deleitavel. Tanto que chegou o Chançaler
Governador se deo principio e feitas as ceremonias de se alimpar e augoar o
curro, como nas tardes antecedentes, com toda ordem entrarão os carros com as
mesmas figuras, que fazendo a sua contradança e representando a já escrita
introducção derão logara que o Netto mettesse dentro do curro ambos os tourea-
dores, que já nas passadas tardes tinhão toureado.
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Vinhão ambos com novos vestidos. Trajava huma cazaca dé melania azul
com veste da mesma branca de flores, e o outro cazaca de melania, carmezim,
com veste da mesma côr de flor de algodão matizada de flores. Cada hum em
distancia proporcionada, armado com o seo rojão esperou o indomito brutto,

quando o acometteo, de sorte que não podia cada hum passar fora da baliza

que se lhe demarcou. •

Fizerão estupendissimas sortes, dignas por certo dos muitos vivas com que
os circumstantes os aplaudirão. Como se achavão ambos no campo hum era do
outro competidor, e para que hum não levasse a outro excesso se esmerarão
ambos tanto, que ficando ambos íguaes nas sortes, merecerão ambos iguacs
aplauzos. Com estes derão fim a esta egrejia funcção cuja real sumptuosidade,
magnífica grandeza e grandiosa pompa se não pode cabalmente exagerar. O certo
he ser diminuta a mais eloqüente rhetorica para a incarecer, e ainda que invente
as mais significativas palavras, nunca poderá expressar, nem o seu pomposo
fausto, nem o universal aplauso, que conseguio o commercio. Em eternos obe-
liscos ficará seu nome immortal por prêmio da grande gloria que alcançou nestas
regias festas.

No domingo vinte e tres ofTereceo-se em palacio ao Chançaler Governador
hüa engraçada dança que por despedida queria aplaudir os reaes desposorios.
Como foi especiosa, e teve não pequeno aplauso merece que delia façamos
especial menção. Treze erão as figuras vestidas de velhos, com bombachas de
damasco carmezim, vestes brancas com manguitos anilados, capas cumpridas
com bocolicas á antiga bastões nas mãos todos corcundas e trêmulos. Consistia
a idea em que cada hum por sua ordem repetia hüa poética obra, cujo argu-
mento era insinuar que sendo communs a todos estes règios festejos delles senão

podião izentar ainda que velhos, e que por isso de partes remotas tinhão vindo
só para os celebrar. Fizerão ao depois hum bem concertado baile dando-lhe
fim com cantar com alguas modas mui antigas, das quaes já não havia memória.
Com isto se despedirão satisfeitos de terem agradado a todos pelo invento com

que se sairão.

FOGO ULTIMO COMPLEMENTO DAS FESTAS

Nesta mesma noite hum grandioso fogo, foi o ultimo complemento com que o
commercio quiz coroar estas regias festas. Consistio todo o artificio em ser for-
mado em hum castello em quadra. Constava este de quatro faces, e em cada face
esmerou-se a arte na idea com que o formou, porque sendo em todas diverso arti-
ficio em todas igual foi a perfeição. Cada hüa estava composta de muitas figuras,
flores e outras curiosidades, em todas estavão pintadas as armas reaes de Portugal.

Na primeira face fabricou o engenho do seu author hum lampadario grande
aluminado a hum sol que se desfazia em luzes, e se abrazava entre os resplen-
dores. Na segunda se divisou hüa real cornija na qual estava escritto o seguinte
titulo —Viva El-Rei D. Joseph o I— em cima do titulo se vião as quinas portu-
guezas entre muitos candieiros de luzes, na terceira se notou entre engraçadas
flores o seguinte letreiro —Dos Príncipes no amor arde a Bahia— e na quarta
finalmente se observou que debaixo de real bandeira estava o seguinte titulo
—Vivão os Príncipes do Brazil— e ao pé deste hüa Aurora abrazando-se em
fogo. No meio do castello estava como plantada hüa grande arvore com todos
os artifícios de fogo.

Admiração grande cauzou a todos que concorrerão a ver engenhosa fabrica,
o seo raro artificio, porem maior tiverão, quando ao som de trombetas, chara-
mellas, trompas, atabales começarão a correr os foguetes soltos pelo ar dando
muitas occasiões de rizo, pois pretendendo voar sem azas, Icarros desgraçados
se precipitavão da maior altura. Outros lisongeavão o gosto no brilhante de suas
luzes e outros despertavão o contento dos que vião que subindo com alegres
faíscas, descião com tristes lagrimas. A traçaria com seo estrondo parecendo salva
despertava as attenções dos circumstantes para afirmarem ser regia a festa, pois
reai era a salva. Em fim pegarão fogo as candeas de polvora que servindo de
luminarias derão luzes para se ver, como incendendo-se os morteiros e giran-
dolas com violentos Ímpetos punhão em graciosa desordem as figuras que ro-
deando no mais alto do aerio elemento com a claridade das chamas que dellas
sahião e com o estrondo que fazião querião pnblicar a festa, que aplaudião.
Neste mesmo tempo se abrirão muitas bombas, que não deixarão de divertir
com o seo festivo estrondo.

Durarão estes incendidos aplauzos largamente duas horas, porem conser-
var-se-hão muitos annos na memória da posteridade. Os vivas, alegria, o alvo-
roço e as vozes do numeroso concurso do povo não cessaváo de o engrandecer.
O certo he que não pode ser nem mais grandioso: nem mais plausível, porque
era justo, que tam luzidas feitas tivesse por coroa tam lustroso fim. SnnR
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«Sermão que a 26 de outubro na Cathedral da Bahia, em acção de graças a

Deos N. S. pelos felissisimos despozorios da Princeza Nossa Senhora

como Sereníssimo Senhor InfanteD. Pedro, 
pregou 

o reverendo Padre

José de Oliveira Bessa, natural da mesma Cidade, Mestre em Artes,

formado em Cânones, Protonotario apostolico, etc.»

(.Annexo ao n. 5ogj). 3099

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para Fran-

cisco Xavier de Mendonça Furtado, no 
qual 

lhe participa a chegada

á Bahia do Missionário Capuchinho italiano Fr. Fiel Strangoli, Per-

feito das Missões das Ilhas de S. Thomé e Príncipe e o ter embar-

cado immediatamente para o seu destino,

Bahia, i3 de novembro de 1760. 5ioo

Certidão do embarque do P.e Fr. Fiel Strongoli para as Ilhas de S. Thomé

e Príncipe, passada pelo Padre Fr. Barnabé deTedaldo, Missionário

Apostolico Capuchinho e Perfeito do Hospício de N. S.a da Piedade

da Bahia.

Bahia, 8 de novembro de 1760

Copia. (Annexa ao n. 5100). 5101

Ofkicio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para Francisco

Xavier de Mendonça, no qual se refere ás providencias tomadas para
evitar que os Religiosos Agostinhos Descalços, que eram mandados

para a Casa de Santiago da Ilha de S. Thomé ou para as Missões

d'esta Ilha, da do Príncipe e Anno, deixassem de seguir o seu destino

e de alii se ausentassem para o Brasil, desobedecendo assim ás ordens

do seu Vigário Geral e também ao auxilio prestado ao commissario

geral da mesma Ordem ou ao Prelado Local do Hospício de N. S.a da

Palma da Bahia para executarem as ordens que tinham recebido a

tal respeito.

Bahia, i3 de novembro de 1760. 5io2

Officio do Governador Thomaz Roby de Barros para o Padre Presidente

do Hospício de N. Senhora da Palma, sobre o mesmo assumpto do

documento antecedente.

Bahia, 23 de setembro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5102). 5io3

Officio do Governador Thomaz Roby de Barros Barreto para o mesmo

Padre Presidente do referido Hospício, pedjndo-lhe informações

ácerca de uns Religiosos de sua ordem, recentemente chegados do

Reino, de passagem para as Missões das Ilhas de S. Thomé e Anno

Bom.

Bahia, 4 de novembro de 1760.

Copia. [Annexa ao n. 5102). 5104

Officio de Fr. José de Santa Martha, Presidente do Hospício de N. S.a da

Palma, em resposra ao antecedente, informando que effectivamente

haviam chegado 3 Religiosos, e que um d'elles partira já para o seu

destino e os outros 2 tinham conseguido evadir-se, arrombando as

paredes da casa onde estavam reclusos.

Bahia, 8 de novembro de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5102). 51 o5

54
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Semtf.nça de justificação do Reverendo Padre Presidente do Hospício de

N. S.J da Palma da Ordem dos Agostinhos Descalços, Fr. José

de Santa Martha, por causa da evasão dos 2 religioso?, referida no

documento anterior.

(Annexa ao n. 5102). 5io6

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para Fran-

cisco Xavier de Mendonça, no qual se refere ao orçamento geral de

todas as receitas e despezas annuaes da Capitania da Bahia e á sua

escripturação em livro especial, segundo as ordens que recebera a tal

respeito.

Bahia, 14 de novembro de 1760. 5107

Informação de Francisco Macil Sainger, ácerca do estado e adeantamento

dos trabalhos para organisação do referido orçamento geral.
Bahia, 12 de novembro de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 5107). 5io8

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para, Fran-

cisco Xavier de Mendonça, ácerca da construcção de uma nova náu

nos estaleiros da Ribeira da Bahia, segundo o plano remettido de

Lisboa. >

Bahia, 17 de novembro de 1760. 5109

Portaria do Governador interino, ordenando ao Provedor mor da Fazenda

que lhe remettesse certas informações sobre a construcção da nova

náu.

Bahia, 26 de setembro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 51 og). 5no

Relações (4) de vários materiaes necessários para a construcção da referida

náu.

(Annexas ao n. 5iog) 5111—5114

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Pro-

vedor mór da Fazenda, ácerca da construcção da.referida náu e parti-
cipando ter nomeado Manuel da Silva Machado para Inspector dos

respectivos trabalhos.

Bahia, 26 de setembro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5iog). 5n5

Officio (3) do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Juiz

ordinário da Villa de Jagoaripe Miguel Ferreira Martins, para o Ou-

vidor da Comarca das Alagoas e para o Sargento mór do Presidio do

Morro, todos elles sobre o corte e remessas dè madeiras para a con-

strucção da nova náu.

Bahia, v. d. de 1760.

Copias. {Annexos ao n. 51 og.) 5ii6—5118

Informação do Mestre constructor Antonio da Silva Araújo e Inspector

Manuel da Silva Maclrado, ácerca do estado e adeantamento em que
se encontravam os trabalhos de construcção da nova náu.

Bahia, 14 de novembro de 1760,

Copia. (Annexa ao n. 51 og). 5119
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Carta particular dc Manuel Estevão Barberino para o Conde de Oeiras.

Bahia, 18 de novembro de 1760.

Sem importancia. 51:0

Okkicio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, em que se refere aos vencimentos que
ficavão recebendo o Mestre constructor da nova náu, Antonio da Silva

de Araújo e ás instrucções que lhe transmittira a respeito das suas

íuncções.

Bahia, 19 de novembro de 1760. 512 r

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Conde

de Oeiras, acerca de um empréstimo de 40 contos leitos aos Contra-

tadores do tabaco Duarte Lopes Rosa e Antonio Francisco Jorge por
intermedio de seus procuradores Joaquim Ignacio da Cruz, Antonio

Cardoso dos Santos e João Lopes Rosa.

Bahia, 20 de novembro de 1760. 5122

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros dirigida a

Elrei D. José, na qual lhe participa terem arribado á Bahia 5 Náus

inglezas pertencentes á Companhia Oriental de Londres, a que se

referem mais especialmente os documentos seguintes.

Bahia, 20 de novembro de 17C0. 5i2j

Mappa da carga dos navios inglezes Harl Temple, Neptuno, York, Egmont

e London, que arribaram ao porto da cidade da Bahia tendo sahido

de Inglaterra por conta da Companhia Oriental de Londres para
Bombaim e d'alli passarem á China a carregar fazendas para a Eu-

ropa.

(.Annexa ao n. 5i23.) 5124

Traslado dos autos da diligencia que os Desembargadores Francisco An-

tonio Berquó da Silveira Pereira, Ouvidor geral do Crime, e Bernar-

dino Falcão de Gouvêa, Ouvidor geral do Civel, em conipanhia e na

presença dos Coronéis Gonçalo Xavier de Barros Alvim e Manuel

Xavier Ala, fizerão 11a Náu ingleza chamada Neptuno, de que era

Capitão João Puling.

Bahia, 23 de junho de 1760.

Comprehende termos de declarações de vistorias ao pessoal de

bordo, exames médicos, etc. 5125

Traslado dos autos da diligencia que os mesmos Desembargadores, na

presença dos mesmos coronéis, fizerão na náu ingleza Harl Temple

de que era Capitão Guilherme Foster.

Bahia, 23 de julho de 1760.

[Annexa ao n. 5123). 5126

Traslado dos autos da diligencia que as referidas autoridades fizerão a

bordo da náu inglçza York. de que era Capitão Pedro Lascelles.

Bahia, 29 de setembro de 1760.

[Annexa ao rí. 5123.) . 5127

Traslado do auto da diligencia feita pelo Desembargador Ouvidor Geral

do Civel Dr. Bernardino Falcão de Gouvêa e o Desembargador
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Procurador da Corôa o Dr. Luiz Rebello Quintella, na náu ingleza

London, de que era Capitão João Webb.

Bahia, 16 de agosto de 1760. [Annexo ao n. 5i23), 5128

Auto da diligencia feita pelas autoridades, referidas no documento antece-

dente, na nau ingleza Egmont de que era Capitão Carlos Mears.

Bahia, 14 de agosto de 1760.

Copia. (Annexa ao n 5123). 5129

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros dirigida a El-rei
D. José, ácerca da queixa que fizera Sebastião Corrêade Mello contra
o Capitão mór de Sergipe de El-rei Joaquim Antonio Pereira da Serra
Monteiro Corrêa e que determinára a prisão desta autoridade.

Bahia, 22 de novembro de 1760. 5i3o

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros dirigida a El-rei
D. José, na qual se refere á prisão do Director da Fortaleza de
Ajuda, Theodozio Rodrigues da Costa, por haver abandonado o seu

posto e informando que em rezultado de varias investigações se ave-
riguára que elle fôra obrigado a sahir da Fortaleza pelo Governador
da Terra por ordem do Rei Dahomé eque por esse motivo se deveria

pôr em liberdade, visto que não poderia resistir prudentemente, por
serem muito desiguaes as forças portuguezas e as que o Rei Dahomé
tinha nas suas terras.»

Bahia, 22 de novembro de 1760. 5i3i

Opficio do Director da Fortaleza de Ajudá Felix José de Gouvea para o
Chanceller Governador, em que lhe dá informações sobre as entre-
vistas que tivera com o Rei Dahomé e as concessões que d'elle obti-
vera para a construcção de uma bateria na praia e ainda sobre as
razões que o mesmo apresentava para justificar o seu procedimento
contra o ex-director da Fortaleza Theodosio Rodrigues cia Costa

queixando-se da sua insolencia e mau procedimento.
Fortaleza Cezarea, 29 de janeiro de 1761.

\Annexo ao n.òi3i). 5id2

Okficio do 1 eferido Director Felix José de Gouvêa para o mesmo Chanceller
Governadoi, no qúal lhe participa que o Rei Dahomé lhe mandara
entregar 6 peças de artilharia.

Fortaleza Cezarea, 29 de Janeiro de 1761.

[Annexo ao n. 5131). 5,33

Lista devaiios objectos, de artilharia e munições, requisitados pelo Pire-
ctor da Fortaleza de Ajudá, Felix José de Gouvêa.

[Annexa ao n. 5i3i). 5,3^

«Termo 
que o Tenente Theodosio Rodrigues da Costa mandou fazer da

violência que lhe fizerao e da entrega que fez da Fprtaleza de Ajudá
ao Almoxarife Antonio Nunes de Gouvêa.»

Fortaleza de Ajudá, 3i de maio de 1761.
Copia. (Annexo aon. 5i3i). 5,35

Auto para corpo de delicto que manda fazer o Desembargador Ouvidor
Geral do Crime, o Dr. Francisco A. Berquó da Silveira Pereira, sobre
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a deserção que fez da Fortaleza de Ajudá da Costa da Mina Theo->

dosio Rodriguesda Costa, estando servindo de Directord'ella.

Bahia, 3 de setembro de 1759.

Traslado. (Annexo ao n. 5i3i). 5136

Declaração do Director Commandante General do Forte de S. Luiz de

Ajudá e dos Conselheiros e officiaes do mesmo Forte, deter sido

intimado o Director da Fortaleza portugueza, Theodosio Rodrigues

da Costa, por ordem do Rei Dahomé, a embarcar no praso de 3 dias

para o Brasil.

Forte de S. Luiz de Ajudá, 6 de junho de 1759.

Copia, f Annexa ao n. 5131). 5137

Folha corrida de Theodosio Rodrigues da Costa.

Bahia, 1 de setembro de 1760.

Copia. {Annexa ao n. 5i3i). 5138

Okficio do Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, para Thomé

J. da Costa Côrte Real, no qual se refere aos acontecimentos que se

tinham dado na Fortaleza de Ajudá com o Director Theodosio Rodri-

gues da Costa.

Bahia, 28 de agosto de 1759.

Copia. {Annexo ao n. 5i3i). 51 ?g

Attestado do Director do Forte Guilherme de Ajudá, Guilherme Revaynes,

acerca dos factos succedidos como Director da Fortaleza portugueza
Theodosio Rodrigues da Costa.

Ajudá, 8 de junho de 1759.

Copia. 1 Annexo ao n.5i"ii). 5140

Requerimento de Theodosio Rodrigues da Costa, em que allega os motivos

que o forçaram a abandonar sem licença o seu posto de Director da

Fortaleza de Ajudá e em que pede, ao Governador do Estado do

Brasil, a sua liberdade.

Copia. {Annexo ao n. 5i3i), 5141

Provisão regia pelo Conselho Ultramarino, ordenando ao Vice-Rei do

Brazil, que informasse sobre o seguinte requerimento de Theodosio

Rodrigues da Costa.

Lisboa, ?.3 de março de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 5i3i) 5142

Requerimento de Theodosio Roprigues da Costa, dirigido ao Rei, em que
lhe supplica a mercê de o.mandar reinetter para Lisboa, pára alü,

apurada a sua innocencia ou culpa, ser promptamente posto em liber-

dade ou castigado se o merecer."

Copia. (Annexo ao n. 5i3i). 5143

Acta do Conselho especial convocado pelo Chanceller Governador Thomaz

Roby de Barros Barreto para decidir sobre o requerimento de Theo-

dosio Rodrigues da Costa, em que pedia para ser posto em liber-

dade.

Bahia, 9 de novembro de 1760.

Copia. {Annexa ao n. 5131.) 5:44
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Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros, participando
a partida para Lisboa da Náu de licença Sanf Atina e Santa Isabel,

que tiniia ido á Bahia carregar tabaco.

Bahia, 24 de novembro de 1761. 5145

Mappa da carga da Náu de licença Sant' Anita e Santa Isabel, de que era

Capitão José Martins.

(Annexo ao n. 5x4"). 5146

Duplicados dos documentos n.os 5145 e 5146. 2.a via. 4147—5148

Carta particular do Conego Antonio Gonçalves Pereira, em que se refere

a um incidente qiie se dera corn os Desembargadores da Relação,

n'uma festividade da Sé.

Bahia, 24 de novembro de 1760. 5149

Carta do Intendente Geral João Bernardo Gonzaga (para o Conde de

Oeiras?), na qual se refere aos grandes festejos realisados na Bahia

parasolemnisar o casamento do Infante D. Pedro, ao resgate dos escra-

vos na Costa da Mina e pede licença para sua filha Efigenia Gonzaga

tomar habito no Converno de Santa Clara do Porto.

Lisboa, 29 de novembro de 1760. 5i5o

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros, no qual parti-
cipa terem embarcado para o Reino os Padres Jesuítas, que estavam

administrando as Fazendas do Piauhy.

Bahia, 24 de novembro de 1760. 5151

Tf.rmo de entrega de 5 Padres Jesuitas que o Desembargador Ouvidor Geral

do CiveloDr. Bernardino Falcão de Gouvêa fez ao Capitão da Náu

Sant' Anna e Santa Isabel, José Martins, para os apresentar em Lis-

boa a Ordem do Rei.

Bahia, 23 de novembro de 1760. [Annexo ao n. 5i5i). 5152

Termo do pagamento da importancia porque forão contratadas as passagens
e comedorias dos referidos 5 padres e das instrucções dadas ao Capi-

táo José Martins, a seu respeito.

Bahia, 22 de novembro de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5151 j. 5153

DupLiCAdos dos documentos n.os 5151 e 5152. 2a. via. 5i5^—5155

Carta do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros (para Francisco

Xavier de Mendonça), na qual se refere aos festejos realisados na

Bahia para solennisar o casamento do Infante D. Pedro, que diz terem

custado mais de 200 mil cruzados, e aos Jesuitas chegados do Piauhy.

Bahia, 25 de novembro de 1760. 5156

Carta do Chanceller Governador para o Conde de Oeiras, na qual se refere

aos mesmos assumptos da carta antecedente.

Bahia, novembro de 1760. 5157

Carta do Cabido da Bahia, dirigida ao Rei, na qual se refere á evasão de

D. Maria da Cinza de S. José e Almeida, viuva de Custodio Corrêa
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de Mattos, do Convento de Santa Clara do Desterro da mesma Cidade,

onde fôra recolhida por ordem regia.

Bahia, 28 de novembro de 1760.

« A 24 do mez passado nos avisou por carta sui a Madre Abbadessa daquelle
Convento que na tarde do dito dia se saira delle pela Portari?, sem adverten-
cia das Madres porteiras, que não premiditavão aquella resolução, a dita Dona
Maria de Cin^a, achando-se ao mesmo tempo na dita Portaria seo irmão o Padre
Frey Paschoal deS. José, Religioso Capucho Antonino da Província desta Bahia
e residente em seo Convento desta Cidade o qual em huma cadeira, que tinha
de mão posta, e prevenido, a fizera conduzir para a caza se seo irmão o Coronel
Bernardo Germano de Almeida, em que então se achava ...»

5158

Officio do Cabido da Bahia dirigida ao Padre Commissario Provincial

do Convento de S. Francisco, Fr. Manuel de Jesus Maria, sobre o

assumpto o que se refere o documento anterior e o castigo que devia

applicar a Fr. Paschoal de S. José.

Bahia, 4 de novembro de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5158). 5i5g

Officio do Padre Fr. Manuel de Jesus Maria, em resposta ao officio ante-

cede n te.

Convento de S. Francisco, 6 de novembro de 1760.

Copia. [Annexo ao n. 5158). 5i6o

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Conde

de Oeiras, em que refere ás duvidas que o Vedor Geral do Exercito

levantára ao assentamento de praça de João da Silva no posto de

Ajudante da Ordenança da Villa dá Jacobina.

Bahia, 5 de fevereiro de 1761.

Tem annexos i3 documentos, comprehendendo a copia da corres-

: pondencia trocada sobre o assumpto. 5i6i—5174

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Conde

de Oeiras, em que lhe participa ter mandado dar baixa a Miguel de

Magalhães Tourinho, que se ausentára, havia muitos annos^ do seu

posto de Capitão do Fortinho, na Capitania de Porto Seguro e o

informada correspondência trocada com a Vedoria Geraldo Exercito,

acerca do pagamento de soldos á praças, ausentes dos seus postos e

residentes fora dos seus districtos, referindo-se especialmente aos

ajudantes auxiliares Manuel Botelho Carneiro e Antonio Victorino

de Moura e ào Capitão José da Cunha Martins.

Bahia, 6 de fevereiro de 1761.

Tem annexos 10 documentos. —5185

Officio do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros para o Conde

de Oeiras, em que lhe participa ter ordenado ao Provedor môr da

Fazenda, que lhe mandasse satisfazer as propinas que lhe pertenciam
como Governador da Relação e o vencimento dos homens da sua

guarda.
Bahia, 7 de fevereiro de 1761. Tem annexos 7 documentos sobre

o mesmo assumpto. 5186—5193

Officio da Mesa da Inspecção, no qual participa ter resolvido que aos Depu-

tados da Mesa e seus Escrivães, fossem abonadas as propinas que
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era costume receberem por occasião dos casamentos e nascimentos

das pessoas reaes, em commemoração do casamento do Infante

D. Pedro.

Bahia, 16 de fevereiro de 1761. 5194

Certidão do Escrivão da ementa, receita e despeza da Casa da arrecadação

do tabaco, Plácido Pereira de Azevedo, em que declara as diversas

occasiões em que os ministros superintendentes e mais officiaes da

mesma casa receberão propinas, em commemoração de casamentos

e nascimentos reaes, etc.

Bahia, 17 de fevereiro de 1761. (Annexo ao n. 5ig4). 5ig5

Duplicados dos documentos n.os 5194 e 5195. 2avia. 5ig6—5197

Cartas (2) do Chanceller Governador Thomaz Roby de Barros, uma para
Francisco Xavier Furtado e a outra para o Conde de Oeiras e ambas

sem importancia.

Bahia, 23 de fevereiro de 1761. 51 gS—5199

Officio da Mesa da Inspecção (para Francisco Xavier Furtado) no qual
expõe as difficuldades que havia para arranjar capellães que embar-

cassem nos navios que iam á Costa da África ao resgate dos escravos

e sem os quaes lhes não era permittida a saida em virtude da portaria
regia de 21 de março de 1759.

Bahia, 5 de fevereiro de 1761. 5200

Portaria regia, na qual se ordena á Mesa da Inspecção da Bahia, que não

permittisse a saida aos navios que faziam o commercio da Costa da

Mina, sem que levassem capellães.

Belem, 21 de março de 1759.

Copia. (Annexa ao n. 5200), 5201

Officio da Mesa da Inspecção dirigido ao Cabido, em que lhe pede provi-
dencias sobre o assumptoa que se referem os anteriores documentos.

Bahia, 6 de março de 1760.

Copia, (Annexo ao n. 52oo). 6202

Officio do Cabido da Bahia em resposta ao officio antecedente.

S. d. Copia. (Annexo ao n. 5200). 52o3

Carta do Commissario Provincial da Ordem deN. S.a do Carmo. Fr. Anto-

nio de Santa Eufrasia Barbosa, respondendo negativamente ào pedido
da Mesa da Inspecção, para que permitisse que os seus Religiosos

podessem ir como Capellães nos navios da Costa da Mina e com os

ordenados arbitrados para os padres seculares.

Bahia, 28 de janeiro de 1761.

Copia. (Annexa ao n. isoo). 5204

Termo lavrado em sessão da Mesa da Inspecção, no qual se consigna a abso-

luta impossibilidade que o Capitão José de. Abreu e Francisco Fer-

nandes Vieira Guimarães tinham de contratar capellães para os navios

que estavam carregados para seguirem viagem para a Costa da Mina.

Bahia, i3 de fevereiro 1761.

Copia. [Annexo ao n. 5200). 52o5
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Officio do Cabido da Bahia, dirigido á Mesa da Inspecção, sobre o mesmo

assumpto dos documentos antecedentes.

Bahia, 21 de fevereiro de 1761. • 
...

Copia. [Annexo ao n. 5200). 5206 •

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual informa ácerca do

pagamento de propinas e vencimentos dos guardas, que o Chanceller

Governador ordenara que- se lhe abonasse e justifica as duvidas que
tivera para cumprir semelhante ordem.

Bahia, 18 de março de 1761.

Tem annexos i3 documentos. za e 2a vias. 5207—r5.234

Portaria regia, na qual se ordena a José Carvalho de Andrade que dè o seu

parecer ácerca da seguinte representação de Fr. Antonio das Chagas.

Ajudá, 21 de abril de 1761.

E' assignada pelo Conde de Oeiras. • 5233

Cakta de Fr. Antonio das Chagas para o Conde de Oeiras, em que se queixa
da perseguição que fizera o Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos

de Noronha, aos Religiosos Carmelitas descalços.

Bahia, 24 de março de 1760.

(Annexa ao n. 5235). 5236

Representação do Prior do Convento de, Santa Thereza dos Religiosds

Carmelitas descalços da Bahia, queixando-se do procedimento do

Vice-Rei Conde dos Arcos para com elle, por causa da execução do

testamento do Sargento mór Raymundo Maciel Soares.

[Annexa ao n. 5235).

« Senhor. Prostrado aos Reaes pés de V. M. reprezenta o Prior do Convento
de Santa Thereza dos Religiosos Carmelitas Descalços da Cidade da Bahia, que
fallecendo 11a mesma Cidade em 20 de julho do anno fjroximo passado o Sar-

gento Mór Raymundo Maciel Soares nomeara por seu universal testamenteiro ao
supplicante, declarando nelle, que satisféitasal^umasdividas e legados, se empre-

gasse o remanescente de todos'seus bens na edificação de hum Recolhimento para
convertidas e no estabelecimento do patrimonio para elle, como consta das verbíts
do testamento junto ¦ '

Teve o edifício do Recolhimento principio.em vida do Testador e por sua
morte ficam carecendo ainda de muitas obras e de todas as alfayas necessarias

para ornato delle, e de todos os paramentos da Igreja e Sachristia. Acceytada pelo
supplicante a testamentoria, cuidou logo em inventariar todos os bens do Testa-
dor para que juridicamente podesse a todo tempo constar, a sua impo-rtancia e

qualidades e dar por elle a sua conta, fazendo descrever os bens com aquella
verdade e pureza, que sempre andou annexa á. sua Religião; tanto assim que
declarando o testador na verba 11" do testamento fidára em dinheiro no Con-
vento do Supplicante i6:8j6$8oo ou o que na verdade fosse, se achou e deu o
Supplicante 27 contos e 3o e tantos mil reis ao inventario, como consta do dí>-
cumentoque offerece. Ecomo o testador na verba 8" eg" ordenava que a direcção
da obra do Recolhimento e o estabelecimento do patrimonio para elle fosse regu-
lado a arbítrio do Reverendo Arcebispo desta Diocese, para o que lheassistiria

o tiupplicantecom dinheiro necessário, noticiou este logo áquelle Prelado a dispo-
siçáo do testador, e não querendo o rpesmo Prelado acceytar, antes dimittindo

aquella direcção, ficou o Supplicante encarregado delia por. força da verba 14"
do testamento e nella se entrou logo a applicar. ' 

'

Obteve o testador em sua vida provisão de V. M. para aquella fundação e

nesta se ordena que o Recolhimento seja governado pelo Vice-Rei deste estado,

por hum Ministro e pelo fundador e quem elle nomear, como delia consta e o

supplicante junta. Fez o supplicante sabedor da mesma provisão ao Conde 1).

Marcos de Noronha, Vice-Rey naquelle tempo do estado; e nomeando este para
adjunto do Governo do Recolhimento fio Desembargador (3ernardino Falcão de

A B. 3l 55
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Gouvèa, Ouvidor do Civel, assentou que lhe competia e direcçáo da obra e esta-
belecimento do patrimonio e todas as mais disposiçoens testamentarius do defun-
Cto . . . ))

5237

Attestado de Luiz Diogo Lobo da Silva, Governador e Capitão General

da Capitania de Pernambuco, em que declara a boa conducta e bons

serviços dos Religiosos do Convento de Santa Thereza de Olinda.

Recife, 24 de fevereiro de 1760.

(.Artnexo ao n. 5235). 5238

Sentença judicial proferida na acção que o Prior do Convento de Santa

Thereza moveu contra o Padre Marcellino Lopes para rehaver a posse,
como testamenteiro, dos bens e rendimentos que constituíam a

herançade Raymundo Maciel Soares.

Bahia, 19 de dezembro 1760.

Certidão. (Annexa ao n. 5235). 5a3g

Directorio em forma de Regra e de Estatutos, porque se hão de governar
as convertidas e mais recolhidas do Recolhimento de S. Raymundo

Nonnato e de Santa Maria Magdalena, fundado em o Bairro das

Mercês, extra-muros da Cidade da Bahia.

(.Annexo ao n. 5235): 5240

Lista do rendimento das casas, foros de terras e dinheiro de juro, que tèiíi

de rendimento annual as convertidas de S. Raymundo Nonnato e

Santa Maria Magdalena.

(.Annexo ao n. 5235).

Rendimento total: 1.5g5$joo rs. 5241

Carta de Vicente de Castro e Abreu para Francisco Xavier de Mendonça,

em que lhe pede para se interessar pelo deferimento do seguinte reque-

rimento.

Jaguaribe, 2 de maio de 1761. 5242

Requer/mento de Vicente de Castro e Abreu, morador no sertão de Jagua-

ribe, em que pede a mercê de lhe ser dada posse por decreto real de

, um engenhq e terras, que herdara de seu tio o P.e Valerio Gomes

de Castro, o qual durante muitos annos as possuirá pela compra

que fizera aos herdeiros do Coronel Antonio Mendes Lobato e

Lira.

(Annexo ao 11. 5242). 5243

Carta do Provedor mòr da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa (para
Francisco Xavier de Mendonça), em que lhe pede para ser ouvido

sempre que haja qualquer queixa contra elle.

Bahia, 3i de março de 1761, 5244

Officio do Provedor rriór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

(para Francisco Xavier de Mendonça), no qual informa sobre as illu-

minações que se fizerão na Bahia, festejando o casamento do Infante

D. Pedro e sobre o paramento de propinas feito, pelo mesmo motivo

a diversos funccionarios.

Bahia, 3i de maio de (761. 5245
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Autos relativos ás propinas que se deram pelo faustissimo motivo do casa-

mento da Princeza do Brasil com o Infante D. Pedro.

(.Annexos ao n. 5245). 5246

Duplicados dos documentos n.os 5245 h 5246. 2a via. 5247—5248

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em que lhe pede instrucções

ácerca da forma como pode proceder nos freqüentes casos de deser-

cão, baixas e pagamentos de soldos de officiaes que residem fora dos

seus districtos, relatando o que se passava com differentes officiaes

que se encontravam n'essas condições.

Bahia, 3 de junho de 1761.

Tem annexos 18 documentos, na sua. maior farte relativos a

Maciel de Magalhães Tourinho, Capitão do Forte de Porto Seguro,

que desertára do seu posto e ao seqüestro dos seus bens; nenhum

porém merece referencia especial. 6249—5267

Carta de Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o Conde de Oeiras, na

qual se refere á chegada da frota commandada pelo Capitão de mar e

guerra Francisco Miguel Ayres, á sua nomeação de Governador inte-

rino, cuja mercê agradece, ao novo Chanceller José Carvalho de

Andrade, etc.

Bahia, 23 de junho de 1761. 5268

Officio do Provedor morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça, ácerca da arrematação do contrato

das aguardentes da terra e vinhos de mel.

Bahia, 27 de junho de 1761. 5269

Certidão do pregão em praça publica para a arrematação do contraio das

aguardentes da terra e vinhos de mel e de ter ficado deserta a mesma

arrematação.

[Annexa ao n. 5s6g). 5270

Provisão regia na qual se manda abrir arrematação por um anno para todos

os contratos, de que tenham terminado os prasos porque tinham sido

arrematados na côrte de Lisboa.

Lisboa, 3 de março de 1736.

Certidão. (Annexa ao n. 5-j6g). 5271

Edital para a arrematação do contrato das aguardentes da terra e vinhos de

mel por espaço de 1 anno.

Bahia, 3 de abril de 1761. Certidão. [Annexo ao n. 526g). 5272

Certidão do preço porque se arrematou no Conselho Ultramarino o con-

trato das aguas ardentes da terra e os vinhos de mel por espaço de 3

annos que principiarão em 24 de abril de 1758 e terminaram em egual

dia de 1761.

Bahia, 7 de maio de 1761. (Annexa ao n.52Õg). 5273

Certidão do preço porque se arrematou em cada anno de 1743, 1744 e 1743,

o contrato das aguardentes da terra e vinhos de mel.

Bahia, 7 de maio de 1761. (Annexa ao n. 52Ôg). 5274

1
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-Attestado do Official'da Fazenda Real João de Piza sobre d vòto que o

Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa dera na

arrematação do contrato das aguardentes e vinhos de mel.

Bahia, 7 de maio de 1761.

(Annexo ao ri.5-269). 5273

DEÇLÀiíAÇÁo do Escrivão da' Fazenda Luiz Pereira Franco, em, que expõe o
: motivo porque o administrador do contrato das aguardentes Jero-

' nymo de Araújo Pimenta só tomara posse mais de um anno depois

de effectuàda a arrematação por Manuel Gil.

Bahia, 27 de junho de 1761.

(.Annexa ao n. 526.9). 5276

Termo da arrematação do contrato das aguardentes da terra e vinhos de

mel, realizada em abril de 1761 e em que foi arrematante Francisco

Vieira da Silva.
•Bahia, 16 de abril de 1761.

Certidão. (Annexo ao n. 5269). 5277

"At 
ro da devassa a que mandou proceder o Provedor da Fazenda, para ave-

rigúar se houvera qualquer irregularidade na arrematação do con-

trato dos Dizimos Reaes, em que fôra arrematante Manuel Dias Fil-

gueira.
1 Bahia, 8 de junho de 1761."

Copia* [Annexo ao 11. 5-2 6 g). 5278

"Duplicados 
dos documentos n.cs 5269—5278.

2a via. 5279—5288

Carta de José Carvalho de Andrade para o Conde de Bobadella, Governador

e Capitão General do Estado dó Rio de Janeiro, em que' participa' a

sua nomeação de Chanceller da Relação da Bahia e de Governador

interino do Estado do Brasil. .

Bahia, 3o de junho de 1761. 5289

Okfíciòs dos Governadores interinas Gonçálo Xavier de Baríos e Alvim e

José Carvalho de Andrade pára>Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da execução do Alvará com .força de lei de 7 de maio ultimo, que

permittia a livre navegação para os portos de Angola e Moçam-

bique.

Bahia, 8 de julho de 1761. 5290

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça, ácerca do destino que. tiveram as

ferragens tiradas da náu N. S.» da Lampadosa, que fôra queimada no

porto do Rio de Janeiro. " •'

Bahia, 20 ide julho de 1761.

Tem annexos 2 documentos, i* e 2a vias. 5291—5296

Carta do tenenté coronel D. José MiraHes para ò Conde de Oeiras, em que
lhe pede para se interessar pelo requerimento que dirigira ao Rei soli-

citãndo a mercê da patente de Coronel honorário e se refere? à.Historia

Militar do Brasil, que diz ter começado a escrever.

Bahia, 20 de julho de 17G1. 5297
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;Sòneto de D. José Miralles, da Academia Brasileira; dòs'Renascidos, dedi-

cado ao Conde de Oeiras (Sebastião José de. Carvalho e Mello,; depois

Marquez de Pombal).

(Annexa ao n. 2jgj).

—Do mais nobre Carvalho Luzitariò • •••

a quem ainda celebra hoje a fama,
Conde de Oeyras, sois illustre rama, . " 

.
e como elie leal ao soberano. •

Desta gloria podeis viver ufano, . , 
• 

:
pois porquanto o Sol gira e luz derrama,
o alado clarim já vos proclama,
que em virtudes brilhaes melhor que dano. -• ... . • ,
Da vossa heroicidade a longa historia, ' 

'

desde o Ártico a Antártico decantada, > ; ,

viverá sempre impressa na memória.
E em laminas de bronze rotulada

para vossa mayor gloria, .
será a vossa fama eternizada. • ' • 1

' 
¦ ¦ - - ; 5298

Carta do Desembargador Fernando José da Cunha Pereira-,-dirigida a El-rei

D. José, na qual lhe participa tér sido falsa a denuncia de Diogo

Pereira"Machado contra o Capitão Anronio Quafte Silva," a que se

referem os documentos seguintes. / '

Bahia, 26-de julho-de-1761. ; h , 5299

Carta do Desembargador Fernanda José da Cunha Perêira,para El-rei

D. José, na qual o informa que, fendo sido mandado á Capitania dos

Ilhsos prender os Jesuítas que alli se :enppntr4vçim e ãequ.éstrar-lhes

os bens, recebera na Villa de S. José,da Barra dq Rio das Contas

uma denuncia, feita particularmente por Diogo Pereira Machado

contra o Capitão Antonio Duarte Silva, accusando-o de ter dito que
os Padres da Companhia se propunham vingar-se da perseguição que
lhe estava fazendo e que eram bastante poderosos- para ocohse-

guir. "' 
Bahia, 10 de abril de 1760.

Copia. (Annexaao n. 5sgg). 53oo

Aito que o Desembargador Fernando José da 
'Cunha 

Pereira mandou
fazer para 

"averiguação 
dos factos a que se,refere a denuncia de que

tratam os documentos antecedentes.

Bahia, 11 de fevereiro de 1760.

Copia. [Ann^xo ao n. 52gg). 53oi

Officio de Lopo de Sousa Coutinho para (Francisco Xavier de Mendonça)
em que lhe participa ter chegado á Bahia e alli ter tido informação do
atrazo em que estavam os funccionarios da Ilha de S. Thomé no

pagamento dos seus ordenados.

Bahia, 28 de julho de 1761. 
•

Crtas (2) de Gonçalo Xavier de Barros e Alvifn, a ia para o Conde de
Ojeiras e 32a para Francisco Xavier de Mendonça, referindo-se em
ambas á sua nomeação de Governador interino, á partida dos navios
da trota, á fabrica do salitre na Serra dos Montes Altos, etc.

Bahia, 28 de 
julho 

de 1761. . V* J , 53.0-3—5304
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Carta de Lopo de Sousa Coutinho para o Conde de Oeiras, em que lhe

participa a sua chegada á Bahia.

Bahia, 29 de julho de 1761. 53o5

Officio dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e

José Carvalho de Andrade para Francisco Xavier de Mendonça, em

que participam a chegada da frota sob o commando do Capitão Fran-

cisco Miguel Ayres e as providencias adoptadas para o seu rápido

regresso ao Reino.

Bahia, 20 de julho de 1761. 53o6

Termo da reunião convocada pelos Governadores interinos para se fixar o

dia da partida da frota.

Bahia, 27 de junho de 1761. Copia. (Annexo aon. 53o6). 5307

Officio dos Governadores interinos para o Conde de Oeiras, no qual infor-

mam ácerca de um emprestimo de 40 contos de reis, futo pe'a
Fazenda Real aos contratadores do tabaco Duarte Lopes Rosa e Anto-

nio Francisco Jorge.

Bahia, 3o de julho de 1761. 53o8

Officio de Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e José Carvalho de Andrade

para Francisco Xavier de Mendonça, no qual lhe participam terem

tomado posse dos seus logares de Governador interino, com as solen-

nidades costumadas.
• Bahia, 3o de julho de 1761. 5309

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

em que participam estar carregada de tabaco e prompta a partir a

Náu Sant' Aiina e Santa Isabel.

Bahia, 3o de julho de 1761. 53io

« Mappa da carga da Náu de licença Sant' Anna e Santa Isabel, que parte
do porto da Bahia para o de Lisboa, sob o commando do Capitão José

Martins».

(Annexo ao n. 531 o). 5311

Cartas (2) do Conselheiro Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos

Barberino para o Conde de Oeiras e Francisco Xavier de Mendonça,

de meros cumprimentos particulares.
Bahia, 3o de julhode 1761. 5312—5313

Carta de Manuel Cardoso de Saldanha para Francisco Xavier de Men-

donça, na qual manifesta o seu desejo de regressar ao Reino e se refere

á commissão de serviço que vae desempenhar á Serra dos Montes

Altos e ás ajudas de custo que pretendia receber.

Bahia, 3o de julho de 1761.

« Esta carta, a honra de que V. M. faz bom conceito do meu serviço e o
augmento de Tenente Coronel me deixam tam satisfeito que devo dar a V.. tx.*
os agradecimentos por concorrer para estas honras; mas devo dizer a V. Ex.* que
naquelle tempo, em que requeri a minha retirada, estava nesta Cidade Nicoláo
de Abreu.e Carvalho Tenente Coronel Engenheiro, o qual com yoannos, e com
hutna nevoa em huin olho assistia a todas as victorias, arremataçoens, medi-
çoens dos reparos das Fortificaçoens e edifícios civis e fazia as contas do que
importavam; e provendo S. M. no emprego de Engenheiro ao meu discípulo
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José Antonio Caldas, guiado daquelle official podia inslruir-se nas praticas e ser-
viços que occorressem. Porém como em março proximo passado sobreveio ao
diio Nicoláo de Abreu e Carvalho, outra nevoa n' olho que tinha sam, e se acha

quazi cego sem poder ler nem escrever e com -jô annos devo dar conta a V. Ex.*
desta novidade, para que pondo-a na Real prezença de S. M. rezolva se esta
Praça hade ficar só com o meu discípulo José Antonio Caldas, Capitam Enge-
nheiro, o qual ainda que bem instruído na Teórica, principia a praticar só; e
muito mais ordenando o mesmo Senhor no Alvará expedido em 7 de fevereiro de
1762, em que dá forma ás despezas das Fortificaçoens, inspeção, arrematacão,
administração e medição das obras a ellas pertencentes, nos §£5°, 6° e 14", que
haja mais de hum Engenheiro e mais de 2 no que nelles se declara.

Tenho outro discípulo chamado Manuel de Oliveira Mendes, soldado Infante
no Regimento de que he Coronel Manuel Xavier Ala, que depois de graduado
em tilozoâa, dispensado para os postos subalternos, vivendo com muita honra
foi á minha aula e escreveu todas as matérias, que dictei instructivas para hum

perfeito Official Engenheiro e com intelligencia dellas e risca sofrivelmente. as

plantas; mas nas praticas de conhecer as obras e seus materiaes, nas mediçoens
conforme a geometria pratica ensina, em fazer as contas dos seus valores, err.
avaliar projectos e os edifícios já construídos, como verificaram as avaliaçoens,

que fez no inventario das fazendas dos Padres denominados da Companhia, o

julgo perfeitíssimo; por exercer o emprego de medidor das obras do Senado da
Gamara desta Cidade. A este homem poáe S. M. prover no posto de Ajudante de
Infantaria com o exercício d' Engenheiro e com o soldo que costumam ter os
Ajudantes de Infantaria dos Regimentos desta Praça poupará a maior despeza

que fazer com outro official Engenheiro de maior patente que mandar para esta
Praça e este não pôde ser mais util ao serviço de S. M. do que o que proponho...»

53l4

Requerimento do Tenente Coronel Manuel Cardoso de Saldanha e Capitão

Francisco da Cunha e Araújo, dirigido ao Rei, pedindo ajudas de custo

pelas commissões de serviço que tinham prestado na exploração do

salitre na Serra dos Montes Altos.

(.Annexo ao n. 5314). 5315

Requerimento de Cardoso de Saldanha e Francisco da Cunha e Araújo,

dirigido ao Governo interino do Estado do Brasil, sobre o mesmo

assumpto do requerimento anterior.

(.Annexo ao n. 5314). 5316

Informações (2) do Escrivão da Fazenda Luiz Pereira Franco edo Provedor

mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, sobre o reque-

rimento antecedente.

Bahia, 20 de julho de 1761. 5317—5318

Carta do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, na qual se refere ao estado de

ruína em que se encontrava a Sé e á falta de paramentos e pede para se

fazerem as obras de separação ou que se mudasse a Cathedral para a

Egreja do Collegio que fôra dos Jesuítas.

Bahia, 3o de julho de 1761. Ia e 2a vias. 5319—5320

Officio do ex-chanceller e Governador interino Thomaz Roby de Barros

Barreto, em que participa ter dado posse ao seu successor o Chan-

celler José de Carvalho de Andrade.

Bahia, 3i de julho de 1761. 53a 1

Ca^ta regia, na qual se ordena ao Chanceller da Relação Thomaz Roby de

Barros Barreto, que desse posse ao seu successor, José Carvalho de

Andrade e depois de entregar o Governo do Estado aos novos Gover-

nadores interinos, immediatamente partisse para o Reino.

N. S.3 da Ajuda, 28 de abril de 1761. 5322
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Officio cios Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

em que participam ter recebido noticia deter arribado a Angola a

Náu da índia N. S.d da Caridade e S. Francisco de Paula e de não

haver naquelle Reino qualquer novidade.

Bahia, 3i de julho de 1761. 53-23

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

em que se referem á suspensão e prisão de Joaquim Antonio Pereira

da Ser.ra Monteiro Corrêa, Capitão mór da Capitania de Sergipe

d' El-rèi, e á nomeação para este logar de José Gomes Borges, ex-

governador da Capitania do Espirito Santo.

Bahia, 5i dé julho de 1761. 5324

Carta de Antonto de Azevedo Coutinho para o Conde de Oeiras, em que
mostra o seu reconhecimento por ter sido nomeado Deputado da

Junta da administração da Real Fazenda,

Bahia, 3i de julho de 1761. 5325

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Fráncisco Xavier de Mendonça, communicando-ihe que o Provin-

ciai dos Carmelitas calçados, Fr. José dos Reis, não quizera receber

a importância do cofre que mandara fazer para naquelle convento
¦ se guardarem as vias da successão do Governo do Estado do

Brasil. 
'¦

Bahia, i3 de julho de 1761. 5326

Portaria em que se ordena que as vias da successão do Governo do Estado

do Brasil se guardassem n'uni cofre, que ficaria depositado no Con-

vento dos Religiosos Carmelitas calçados da Bahia.

N. S.a da Ajuda, 16 de abril de 1761.

Copia. [Annexa ao n. 5326). 5327

Carta do referido P.c Provincial^ Fr. José dos Reis, para o Provedor

mór da Fazenda, sobre o assumpto a que se refere o officio antece-

dente.

. Bahia, 17 de julho de 1761.

[Annexa ao n. 5326). 5328

Duplicados dos documentos n.os 5326 a 5328.

2a via. • 
532g—5331

Carta de Thomaz Roby de Barros Barreto (para Francisco Xavier de Men-

donça) na qual se refere á sua próxima partida para o Reino, aos ser-

viços que prestara no Brasil durante 21 annos, á posse do novo Chan-

celler e Governador interino, agradecendo por ultimo o ter sido

reembolsado das despezas que fizera com o pagamento das dividas e

contas do funeral do Vice-Rei Marquez do Lavradio.

Bahia, 3i de julho de 1761. 5332

Carta de Thomaz Roby de B. Barreto ( para Francisco Xavier de Men-

donça], ácerca dos papeis de serviço que encontrara no espolio do

Vice-Rei Marquez do Lavradio. .

Bahia, 3i de julho .1761. 5333
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Portaria regia na qual se ordena a Thomaz Roby de B. Barreto que remetta

á Secretaria cfEstado dos Negocios do Ultramar os documentos a que
se refere a carta antecedente.

N. S. da Ajuda, 20 de abril de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 5333). 53,34

Carta de Thomaz Roby de B. Barreto para Francisco Xavier de Mendonça

sobre o.reembolso das despezas que fizera com o pagamento das

dividas e funeral do Vice-Rei Marquez do Lavradio e a restituição

dos ordenados que este havia recebido adiantadamente.

Bahia, 3i de julho de 1761. 5335

Officio de Francisco Xavier de Mendonça Furtado para Thomaz Roby de

Barros Barreto, sobre o assumpto a que refere o documento antece-

dente.

N. S.4 da Ajuda, 21 de abril de 1761.

(.Annexo ao n. 5333). 5336

Carta de Antonio de Azevedo Coutinho para Francisco Xavier de Men-

donça, em que participa ter-se realisado no dia 4 de julho a primeira
sessão do nova Junta da administração da Fazenda Real, informa

acerca de Luiz da Fonseca Ribeiro e recommenda o Desembargador

Fernando José da Cunha para Superintendente das fabricas de sali.tre.

Bahia, 4 de julho de 1761. 5337

Carta particular de Thomaz Roby de Barros Barreto (para o Conde de

Oeiras) de meros cumprimentos. ,

Bahia, 3i de julho de 1761. 5338

Carta de João Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier de Mendonça)

ácerca da partida e carregamento dos navios da frota,

Bahia, 3i de julho de 1761. 5339

Carta do Intendente Geral João Bernardo Gonzaga, na qual informa ácerca

do carregamento dos navios da frota e pede licença regia para casar

com D. Magdalena Thomazia, natural e residente em Pernam-

buco.

Bahia, 3i de julho de 1761. 5340

Carta de D. Manuel Alvares Barua para Francisco Xavier de Mendonça,

em que refere os seus conhecimentos, de engenharia naval e lhe pede

para, por intermedio do Conde de Oeiras, fazer presente ao Rei

a seguinte proposta.
Bahia, S. d. julho de 1761. Em hespanhol. 5341

Proposta de D. Manuel Alvares Barua, dirigida ao Rei, na qual se offerece

para dirigir a construcção dos navios que se fabricassem na. Ribeira

das náusda Bahia, garantindo com a sua administracção a economia

de 5o mil cruzados.

(Annexa ao n. S34i). 5342

Carta dos Governadores interinos dirigida ao Rei, na qual participam a

installação da Nova Junta da Administração da Fazenda Real, com-

posta do Governo, Chanceller da Relação, Provedor Mór da Fazenda

a. B. 3i 56
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e Procurador da Fazenda, e ter resolvido rèalisar as suas sessões

duas vezes por semana..

Bahia, i de agosto de 1761. 5343

Officio do Provedor mór da Fazenda para o Ministro do Ultramar, em que
lhe participa ter recebido noticia de ter arribado a Angola a Nau da

índia N. S.a da Caridade e S. Francisco de Paula.

Bahia, 1 de agosto de 1761. 5344

Termo das informações prestadas pelo Capitão da Sumaca Santa There\a

de Jesus, Pedro de Vi lias Boas, ácerca da Náu N. S.* da Caridade e

S. Francisco de Paula e das noticias que tivera da índia.

Bahia, 1 de agosto de 1761).

(Annexo ao n. 5344). 53^5

Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Ministro do Ultra-

mar Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em que lhe dá uma

larga informação sobre os preparativos da nova expedição, enviada

á Serra dos Montes Altos, para exploração do salitre e montagem.de

uma fabrica para a sua preparação.
Bahia, 1 de agosto de 1761. 5346

Termo da resolução tomada em çonferencia dos Governadores interinos

com outros funccionarios superiores, sobre os salarios e vencimentos

do pessoal enviado á Serra dos Montes Altos.

Bahia, 17 de julho de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 5346) 5347

InstrucçÃo para o Superintendente das Fabricas reaes do salitre da Serra

dos Montes Altos,

(.Annexa ao n. 5346). 5348

InstrucçÃo em forma de regimento para se observar nos serviços das fabri-

cas e exploração do salitre na Serra dos Montes Altos.

(Annexa ao n. 5346). 5349

Carta dos Desembargadores Manuel Estevão de Almeida de V. Barberino,

Antonio de Azevedo Coutinhoe José Carvalho de Andrade, dirigida

ao Rei, na qual se referem á creação da nova Junta de Administração

da Fazenda Real e a extincção do Conselho Ultramarino e Tribunal

da Meza da Consciência que funccionavam na Bahia, e informam

ácerca de diversas resoluções tomadas pela Junta relativas aos bens

seqüestrados aos Padres da Companhia de Jesus, á venda das pro-

priedades dos officios, á cobrança das dividas ,á Fazenda Real, etc.

Bahia, 1 de agosto de 1761.

«Foi V. M. eguálmente servido mandar por carta de 21 de abril do mesmo
anno (1761)., que extinctos os Conselhos Ultramarino e Tribunal da Meza da
Consciência, que tinhão exercício nesta Cidade, que as reaes ordens expedidas
antes sobre os sequestros dos bens dos Jesuítas, a arrecadação da Fazenda Real
e sobre as vendas das propriedades dos oíEcios se executassem dahi por diante

pela dita Junta...»

535o

Casta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de Oeiras,

na qual lhe dá informações sobre os ciganos residentes na Bahia e se
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refere ã nova expédição enviada á Serra dos Montes Altos para a con-

strucção da fabrica para salitre e ás barbaridades que os Padres Capu-

chos Barbadinhos praticavam com os índios do Sertão.

Bahia, i de agosto de 1761. -

« Somente os ciganos, tendo antes de chegar a frota noticia da ley, que lhe
dava regularidade, por navios das Ilhas, e de alguns,que da frota se adiantarão,
forão insensivelmente desertando, o que lhes foi fácil por morar em bairros apar-
tados; e por ser gente, que costumava muitas vezes deixar as cazas para hirem
tazer trocas e vendas pelos certoens. Ficarão poucos na Cidade: logo mandamos
ordens a todos os ouvidores, capitaens móres, juizes de fóra e ordinários, que
prendessem todos, os que não fossem dessas terras moradores, e ainda a esses os
obrigassem á regularidade da dita ley. Escrevemos logo ao Governador do Rio
de Janeiro e ao de Pernambuco, para que os não deixassem viver nos matos.
Alguns que nos vierão falar, e são velhos e cazados os mais delles, nos requerem

que lhe deixemos arrendar fazendas e viver da lavoira, o que lhe facultamc s;
com tanto que os filhos adultos os entreguem para soldados e os pequenos para
se porem aos officios. As filhas será mais difficil acommodalas, porque na Bahia
não se querem servir com brancas e menos com filhas de ciganos, temendo que
alguma noite se ajustem com os paes para roubar as cazas e sobretudo quererem só
servir-se com mulatas e pretas. Mas como agora está este negocio no principio,
vamos considerando o mais útil e seguro, para que os ciganos se não juntem e
dêm o trabalho de os ir procurar. Elles se se juntarem serão alguns mil em toda
a Capitania, além dos escravos que possuem, taes como elles, e de alguns índios,

que poderão coadunar. Por isso lhe temos proposto aos que nos falão, que delles
se não procuro outra cousa mais, do que viver como portueuezes, vassallos de
S. M.; que elles mesmos escolhão mestres e officios para os filhos de menor edade
e aos adultos que os tragão para se lhe assentar praça, donde elles elegerem, que
os velhos e cazados e as mulheres se firmem em lojas de venda nesta cidade
donde lhe parecer, para o que se lhe darão despachos e guias para as justiças
das terras. Com isto alguns tem vindo e entregue os filhos para os officios e outros
se lhes destina sitio perto desta Cidade para lavoiras, depois de trazerem arren-
damentos dos senhorios...

Remetemos huma carta escripta e assinada pelo Sargento mór de Artilharia
da Capitania de Pernambuco Jeronymo Mendes da Pa% e me da conta das tira-
nias, crueldades e insolencias dos Padres Capuchos Barbadinhos italianos, com-
metidas no districto de Pernambuco, athe fazerem morrer os Índios ás pancadas
de páos, arrastados e queimados com o pretexto de feiticeiros. Mandou duas rela-

çoens destas tiranias e de factos, mas as relaçoens não trazem assinatura nem
certidoens do que exprtem. Nós temos sabido que daquellas missoens estão 

já
expulsos-pelo dito Sargento mór e no que respeita á jurisdicção da Bahia, da
mesma forma se retirarão por aviso do Chanceller meu antecessor...»

5351

« Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para Francisco Xavier de

Mendonça, na qual se refere á licença que o Vigário Geral do Bispado

lhe pedira para usar de uma delegação que o Arcebispo. D. José

Botelho de Mattos lhe fizera depois de ter resignado e ás atrocidades

praticadas pelos Padres Capuchos italianos, com os índios do Ser-

tão ».

Bahia, 1 de agosto de 1761 .. 5?:,2

Cartas (2)do Vigário Geral Gonçalo de Souza Falcão, a' ia dirigida ao Chan-

celler da Relação e a 2a ao Arcebispo resignatario D. José Botelho de

Mattos, sobre o assumpto referido no documento anterior..

Bahia, i3 e 16 de julho de 1761.

(Annexas ao n 5352.) 5353—5354

Cartas (2) do Sargento mór de Pernambuco Jeronymo Mendes da Paz para
o Chanceller da Relação da Bahia, nas quaes relata os actos de perver-
sidade commettidos pelos Padres Capuchos Barbadinhos italianos,

a que já se referem os documentos, anteriores.. ,
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Ilha d'Assumpção do Rio de S. Francisco, 3 e 8 de abril de

1761. (Annexas ao n. 5352). 5355—5356

« Teor de vários termos e assentos dos obitos dos índios da Missão do

Pambu, o qual é livro intitulado 
" 

Liber secundus mortuorum. Anno

Domini 1717 »...;

(Annexo ao n. 5352.) 5357

«Parallelos dos Missionários Gupuxinhos e Jesuitas do Bispado e Capitania

de Pernambuco ou relação breviada em que se mostra a semelhança

das praticas e maximas dos Missionários Jesuitas com as dos Padres

Gapuxinhos na administração, das Missões que tinha no Bispado e

Governo de Pernambuco.»

(Por Jeronymo Mendes da Pa\.) (Annexo ao n. 5352.)

PARALLELO Io

Tão ricas erão as povoaçóes dos índios emfruitos e cabedaes para os jesui-
tas como infetices para os indios.— A pobreza, miséria, neccessidade, desnudez
e dezemparo das índios destas missões dos Padres Capuxinhos é tão notoria e
inegável, que nos não é necessário mais prova do que offerecel-os a vista de

quem quizer vir ver. A fartura, regalo, e abundancia em que vivem os missio-
narios, que não são avarentos e mesquinhos é maior que a de quantos ricos, rega-
lões e liberaes temos sertões. O missionário do Pambú era dos mais modernos
neste emprego e ainda entregou cento e doze mil reis em dinheiro aos inventa-
riantes, e apenas havia dous annos, que era missionário ; em farinha dezoito
surrões grandes que continham mais de 80 alqueires, neste paiz onde o alqueire
vale'quatro patacas, dezaseis egoas, seis cavallos mansos, oito poltros, cento e
oitenta etres cabeças de gados vacum femeas, oitenta e seis maxos, quatrocentas
cabecas de gado miúdo ; isto é o que ao fazer o inventario se achou a este mis-
sionario. O missionário do Axará deo apenas ao inventario quarenta cabeças de

gado vaccu.cn, quatro egoas, um potro, na ilha do Curralinho deo conta de cinco
bois apenas e de quatro cabeças de gado em poder de um preto chamado Simião
da parte da Bahia, trinta e oito ovelhas, noventa e cinco cabras, e isto é do que
deo a inventario. O mais que tinha a missão, tinha posto o padre a bom salva-
mento, tanto de gados vacuns como de cavalares, como meudo; do que consta
com toda a certeza, em dinheiro deo apenas quarenta mil reis, subnegando o mais

que tinha por outras mãos, em uma das quaes ainda se achou cento e trinta mil
reis que se apiehenderão, e do mais ainda não pude saber o rumo O missiona-
rio da Varge tão bem subnegou tudo quanto pode, e não soube dar a conta certa
dos gados vacuns que tinha a missão, porem os indios d'ella dam noticia dos
lotes de que foi passador o preto Symeão, o de que foi passador o padre Fran-
cisco Cardoso, o ae que foi passador Francisco Aranha, e de trez de que foi passa-
dor Pedro Gonçalves, e é publico e o padre m'o não pode negar, porem ainda
deo a inventario mais de duzentas cabeças de gado meudo, e o gado vacum que
tinha da parte da Bahia com o ferro de Pearo Gonçalves, só declarou quatro
cavalos, e duas egoas, ocultou o lote de egoas que tinha na fazenda grande da
Ribeira do Pajati que foi aprehendido, e ocultou os mais cavallos e gados que
tinha da parte da Bahia,, como taobem occultoü o dinheiro que até hoje lhe pude
dar alcance. Ao padre do Aracapá se acharam sincoenta cabeças de gado vacum ,
cabras, ovelhas, porcos, goas, pouco dinheiro em seo poder porem fora mais de
trezentos mil reis. O missionário do Irapua não tinna qad& vacum mais que
poucas rezes porque o tinha vendido toda a um José ôonçalves de Negreivos
em numero de mais de duzentas cabeças, deu a-inventario mais de quarenta
cavalgaduras tãobem deo a invertario muitas cabras e ovelhas porque o P.° Fr.
Ângelo de Onelia missionário de São Felix vendeo todas as criações meudas da
missão do Irapua durante a auzencia que pouco antes do inventario tinha feito
o seo missionário Fr. Miguel Ângelo de Mendovim á Bahia, porém ainda deu a
inventario em dinheiro mais de cento e quarenta mil reis. O missionário de São
Felix tinha cabras, ovelhas, gado vacum como se declara no inventario. Todos
tinham farinhas, mantimentos frutos e outros generos para seo passadio abun-
dante de que nos inventários se não fez mensão. Na missão da Varge faleceo um
missionário chamado Fr. Vitaliano, a quem ainda se lhe. achou em dinheiro fora
o que se julga com bom fundamento já teria impozto, dous mil e tantos cruzados
em dobrões de vinte e quatro mil reis que arrecadou o padre Fr. Bernabé hoje

prefeito do Ospicio da Bahia. A um Fr. Apolinario missionário mais antigo no
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Aracapá lhe furtarão em uma occasião novecentos mil reis em dinheiro, segundo
elle se queixava. A grande somma que trazia do Pambú o R. P. Prefeito Fr.
Bernabé e seo antecessor na mesma missão Fr. Ângelo Maria de Gênova, pru-
dentemente se conjectura dos seos grandes tráficos, economicos, semelhan-
mente do padre Fr. Prospero de Milão o que é bem notorio a quantos conhe-
ceram e conhecem estes padres nas missões. E isto bem mostra que as missões
nào são tão miseráveis e estereles para os missionários como são para os indios.

PARALLELO 2o

Nas aldeyas dos jesuítas não entravam bispos, justiça nem ministros eccle-

pasticos, ou seculares a fa\er suas obrigações. — Também em tom de exercitar

jurisdicção em coiza que não fosse em proveito dos P.e" Capuxinhos não se mos-
trará exemplo de um só caso nas missões deste bispado e Capitania de Per-
nambuco, antecedente as deligencias que eu n'ella executei. Nenhüa subordinação
nem dependencia dos bispos já mais quizeram admittir estes padres a auctoridade
dos sagrados prelados, e a sua jurisdicção fundada em Direito Divino e Canonico
era nestes sertões tão abatida por elles que quando muito favor lhes faziam era

porem-nos emigoaldade com a jurisdicção de missionários apostolicos, que não
só para com os indios, se não para com o povo da gente rústica, engrandeciam
de tal maneira, que a dos bispos lhe ficava sendo muito inferior. Nunca toram
vizitados pelos vizitadores dos bispados, nunca lhes deram parte do estado das

parochias dos indios, e curadas suas almas, nem do numero dos bautisados, dos
mortos, dos que morreram com Sacramento ou sem elles, e dos que compriam
com os preceitos da Igreja de se confessarem, commungarem todos os annos, e o

que mais é que muitos vinhão da Bahia sem intervenção nem noticia do Snr.
Bispo de Pernambuco, tanto assim que na occasião que vim a estas diligencias,

por ocazião d'ellas escreveo dando suas ordens o referido prelado ao vigário do
Cabrabó falando no padre Fr: Bernabé na supoziçáo de que elle era ainda mis-
sionario do Parnbu, a tempo que havia mais de dous annos era alli missionário
o padre Nicolau de Banhara,e o primeiro já não estava no bispado o mesmo
exm. Prelado foi avisado que já não estava no seu bispado o padre Fr. João
Baptista de Caramanico a quem o dito prelado não queria no seo bispado empre-

gado em parochiar a suas ovelhas pelas informações que tinha dos desturbios

que cauzava nos indios este padre, e ao mesmo tempo era elle missionário no
Araxá, missão do mesmo bispado de Pernambuco.

E quando soubesse que eram este ou outros padres, os missionários e qui-
zessem saber o como eram as suas ovelhas administradas, nem por isso teria
esse gosto salvo fossem muito amigos e quizessem os missionários fazer-lhe essa

galantaria, porem por obrigação isso não. Pois visitadorque saiba se os padres
ensinão a doutrinda christan se açode com os Sacramentos necessários a tempo

ue se caresse, ou se morrem por culpa dos missionários alguns Irdios sem os
acramentos necessariospara a salvação; isso é zombaria. Dirão que todos os mais

Regulares fazem o mesmo de se pretenderem eximir da jurisdicção dos bispos
em matéria de administração dos Sacramentos aos indios que como seculares
são da sua jurisdicção, no que obram tãobem injustamente contra a disposição
dos Sagrados Cânones, Concilio de Trento, Sec. 25. Cap. u.

Porem os bons dos meus padres Barbadinhos nesta parte excedem até os
mesmos jesuítas, porque passão alguns a se quererem mostrar independentes
dos bispos e parochos na administração dos Sacramentos parochiaes até com os
freguezes de tora das missões e que não são indios. Na freguezia do Cabrabó se
acha uma pastoral passada pelo Snr. D. José Fialho quando foi bispo de Per-
nambuco contra os padres Capuxinhos nesta matéria por occasião do que obrava
o padre Fr. Simpliciano de Breja, missionário do Aracapá aliaz tido por homem
virtuoso. Fr. Joaquim Veneza, missionário do Miranda tem feito vários casa-
mentos, dado benção nupciaes dispensado em banhos e outros impedimentos
entre os contrahentes sem atenção aos parochos dos Inhamuny e Cairiri novos
de quem erão freguezes, e muito menos do R.™0 Ex.m<> Snr. Bispo que estava mais
longe, e o que mais é que sendo admoestado sobre os primeiros excessos tem
feito orelhas de mercador e foi continuando. O padre Fr. Juvenal: prefeito dos
Capuxinhos do hospício de Pernambuco fez o mesmo no Rio Grande, e sobre
isto são bem celebres as historias d'este padre.

Nunca as justiças seculares tiveram authoridade de entrar nem ainda sequer
a devassar dos delictos mais atrozes que se cometeram nas missões dos Capu-
xinhos, quanto mais a fazer outras deligencias que não fossem do seo gosto e
conveniência. Muitas mortes e sevicies se tem feito nos indios d'estas missões do
rio de S. Francisco de que todos se escandalizarão, porem nunca já mais houve
official de justiça ou militar que se atrevesse a formar corpo de delicto, a devas-
sar, nem- ainda a boquejar para informar aos Snr." Vice Reys ou generaes para
lhe porem algum remedio. Tanto era em todos o medo, e respeito com que se
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goardavam dos Capuxinhos. Sendo missionário no Pámbu o pádre Fr. Pocidonio
âe Mirandula no anno de 1717, morreo de açoutes, e capassão ou castração que
se lhe fez em o tronco (que estava sempre na casa dos missionários) o índio João
da Costa, como referem os indios Pambu que ainda vivem, e o seo cadaver foi
levado a rastos como o de um cão e lançado em um lugar em que estava lenha

prompta para a fogueira e depois de reduzido a cinzas foi coberto de terra. D'este
tez memória o referido missionário no livro dos obitos a foi. 1 por estas formaes

palavras:
Die 3 Octobris Joanes da Costa hujus misionis animam redidit in compedibus

cujus corpus po){teã et feiticeirus in médio Al dece [sic)fuit combustum. Oindio
Fernando Monteiro conhecido mais pelo sobrenome que pelo nome na mesma
aldeia foi morto á espingarda por fugir de ser preso e teve as mesmas exéquias.

O indio Antonio Barbosa foi remetido pelo mesmo padre ao governador dos
indios chamado Matarauhá que diziam os padres tinham júris iicçâo para dego-
lar, e esquartejar quantos indios lhe parecesse, e entre o fambu e Aracapá foi
degolado e esquartejado. A india Theodosia mulher do indio chamado João Va-

queiro morreo de açoutes, e o seo cadaver foi arrastado para o cainpo e quei-
mado, a mesma fortuna tiverão a velha chamada Narciqa mulher do indio Paulo,
a india Francisca, a india Andreia e a india Isabel solteiras, outra do mesmo
nome teve só a diferença de não ser o seo cadaver queimado. D'estes não acho
memórias nos assentos dos mortos, porem ainda alguns indios vivos que presen-
ciarão estas tragédias, e eu tive d'ellas noticias ha perto de trinta annos quando
a primeira vez em serviço de Sua Magestade vim ao Kio de S. Francisco, ainda

que não tive então curiosidade de especular esta matéria com a individuação que
tive agora. E' certo que já desde então me admirava dos grandes prcvilegios d'estes

padres e da paz d'aquellas santas almas, que nunca lhes remordeo a consiencia
sobre tantas irregularidades em que cahião. Desde o tempo do padre Possidonio
não houve mais aquelle santo, piedoso e louvável costume de assim sacrificarem
as vidas destes miseráveis indivíduos da natureza humana até o anno de 1753 em

que com muita edificação de todos o renovou o R. P. Fr Bernabé de Tedaldo
na mesma missão do Pambu onde era missionário e hoje é o prefeito dos missio-
narios do ospicio da Bahia. Porque a pobre india Grimone\a n'esse anno foi
cruelmente açoutada, e ou fosse dos açoutes que levou nos dias antecedentes á sua
morte, ou de fome e desamparo ( porque lhe não deram mais de comer ) em 19
de agosto amanheceo morta em o tronco em que se conservava presa. O seo ca-
daver foi arrastado para o campo, e lançado na cova cheia de lenha para a fo-

queira, e depois de reduzido a cinzas foi coberto d terra; d'esta acho memória
no livro dos mortos em um termo feito por letra do mesmo padre, que diz assim:
Eodem anno ac mense ( era o mezdeagosto ) die vero ig dicti mensis Crimanica
uxor Antonii Gomes plus quam 6o reaidit animam in compedibus et quia obuid
impaenitens corpus ejus tumulatum fuit in saltu et venefica qua; erat. Em i3 de
Março de 1754. amanheceo morta na golia em que estava presa depois de levar
muitos açoutes a velha Theodosia: D' esta fez o mesmo padre memória no mesmo
livro do teor seguinte: Eodem anno 1754 die vero 1 < Martii Theodosia vidua

quondam Francisci Pereira plus quam 60 impaenitens decesit e vita,, cujus cot pus
tumulatum fuit in saltu et venefica quae erat e multis criminibus obnoxia. Asepul-
tura, exequias e honras fúnebres, desta miserável foram em tudo semelhantes as
da antecedente e de sua filha Maria Magdalena, que seguio pouco depois d'ella
a quem a porretadas lhe lançaram os miolos fóra d. pois de a terem consumido
com açoites, o assento do seo óbito e tuneral da mesma letra é o seguinte: Eodem
anno die 12 Augusti Maria Madalena uxor Narcisi de Campos morte violenta
decessit e vita cujus corpus eodem die sepultum fuit in eodem loco qiio mater illius
in eodem saltu et venefica quae erat et sua mater altamen sici pridie ante suam
mortem mihi Fr. Bernabé qui supra confesa die 11 dicti mensis aetatis 20 a.norum.

No alpendre da igreja da mesma missão por ordem do se<> padr_- ueram
tantas pancadas em uma velha de 70 annos chamada Joanna de Oliveira que d'ahi
a poucos dias amanheceo m^rta, e por ser murmuradora das acções do padre
nas casas dos brancos, teve esta boa esmola, e a de um enterro e sufrágios pela
alma como as antecedentes, o seo assento diz assim: Eodem anno (corria então
o de 1756) nocte vero diei 14 Junii Joanis de Oliveira fere 70 decessit e vita
cujus corpus sequenti die sepultum est in saltu cum nolujrit recipere ecclesias-
tica sacramenta ex odio quo officiebatur contra pairem, suum gubernatorem,
et capitan mor. Aldece (sic) quo^ gravitei- lingua laesit. As Índias Maria da Roxa e
Catherina da Costa ambas morrerão em suas casas das chagas que abrirão com
açoutes, segundo referem indios e algumas pessoas de fóra que pres enciarão a
lastima do espectaculo em que virão pouco antes de expirar uma destas mizera-
veis que padecerão aquelles horrorosos castigos, por terem communicação, contra-
vindo assim as ordens dos missionários, com casas ainda que honradas de fóra

da aldeia. No Aracapá tenho noticia succederão semelhantes casos que. ainda não
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posso individuar; o padre Fr. João Baptista de Cramanico sendo missionário das
missões d<> Axará e Rodelas ao mesmo tempo mandou degolar dous indios ao
Aracapa e que lhe mandassem as cabeças, e não podendo estas por podres já
serem aturadas pelos condictores lhes cortaram as orelhas das quaes sendo entre-

gues, com ellas a vista correo a rua da missão, e depois as mandou pendurar
junto da porta da igreja, com o que horrorisados os indios de ambas as missões

que administrava o dito padre tugirain para as partes dos Caririz novos, e de-
rão me então motivo para dar parte ao general de Pernambuco que me ordenou
os mandassem para a missão do Sorobabé de religiosos Pranciscanos com ordem
de os não deixar oprimir pelo padre Fr. João Baptista e para os não impedir se
elles quizesaem voltar voluntariamente para a suas aldeias. E sendo estes casos
tão públicos e escandalosos não houve justiça que se atrevesse a entrar a devas-
sar d'elh's nas missões de Capuxinhos, quanto mais a reprimir ecastigar estas inso-
lendas. Ao indio Bernardino da Cru\ capitão-mór que toi do Axará á seis ou sete
annos tomou violentamente este padre Fr. João Baptista sendo missionário no
Axará sessenta cabeças de gado e quatro egoas. Tem este pobre homem buscado
todos os meios que se lhe propuzeram convenientes, recorreo ao Sr. General

que então era de Pernambuco, ao ouvidor geral, ao gorvernador do bispado, ao

prefeito da Bahia, e finalmente ao Sr. Conde dos Arcos que feramente se escan-
dalisou do espolio que este padre fazia a aqpielle pobre homem, e escrcveo uma
carta cheia de expressões bem sensitivas ao R.m° Fr. Bernabé já prefeito da Bahia

porem ainda assistente na sua missão do Pambu onde antes se queria missio-
nario do que em outra parte Geral de sua Religião. Porém nada teve effeito e ficou
o,pobre homem perdendo de mais a mais as passadas e o tempo que gastou em
viagens a Pernambuco e Bahia porque o padre estava zombando de todos, mas
não negava o facto e dava d'elle uma desculpa que era peior do que a culpa,

porque dizia que se fizera aquella era porque aquelle homem e sua mulher mur-
murava de suas misérias, e as descobria e assim ficava uma por outra. E era costu-
mado a dizer que elle na sua missão era Papa, Cardeal e Bispo, Imperador, Rey,
Governador, Ouvidor; Juiz e Carrasco. O padre Fr. Juvenal prefeito dos Capu-
xinhos de Pernambuco, tratou com tantas petulancias a um official do ouvidor
da Parahiba Fulano Monteiro na presença do mesmo ministro porque tivera a
ouzadia de na sua aldeia do Mepibu fazer uma deligencia em execução de um
mandado do ouvidor que deo occasião a ser falado este caso em Pernambuco, e
o Ex.™ e R.™° Prelado foi de quem ouvi relação de suas circumstancias Que des-

presos não experimentarão os despachos e ordens que deo o mesmo ministro
acerca deuns curraes, que fizerão derrubar e queimar o padre Fr. Prospero, senJo
missionário no Corema, e nunca os ditos mandados tiverão execução. Isto não
são historias de que já náo haja memória, são cousas á seis annos pouco mais ou
menos acontecidas nas missões de Barbadinhos das capitanias do governo gene-
ral de Pernambuco e sabidas dos senhores que o governam. D'estes e de outros
muitos casos semelhantes acontecidos nas missões de que tenho experiencia, e
conhecidos os padres missionários Capuxinhos que n'elles fizeram o principal
papel, alem dos que terão acontecidos nas mais missões onde nunca fui; se pude
ver se é ajustado o parallelo dos jesuítas com os dos padres Barbadinhos n'estas
missões de Pernambuco, e se uns e outros permitião o ingresso ás justiças nas
suas missões.

PARALLELO .3 °

Os jesuítas cathiquisando os indios a seo modo lhes imprimido uma cega obe-
diencia aos preceitos aos seos missionários ainda que duros e intoleráveis. — Os
Capuxinhos também trabalharão sempre por in(roduzir uma cega obediencia aos
seos preceitos nos indios das suas missões ainda que fossem duros, e das faltas
mais leves d'estes no cumprimento d'elles quando já não podiam proceder com
os castigos, como fazião antes de eu entrar nas suas missões cuidavão de perder
a paciência.

O padre Fr. Ângelo Onelia bem o deo a conhecer em uma occasião que era
esta a sua pratica na missão de S. Felix, na qual assistindo por minha recomen-
dação uns dias o alferes Joaquim Lopes para afervorar os indios a se conduzirem
lhe representarão uns dous outros que não podião trabalhar porque não tinhão
n'esse dia que comer, ao que suprio o dito alferes mandando que dos capados
da missão matassem dous. D'ahi a pouco tempo advertindo o padre que os indios
seguiram a voz do alferes, e não tinhão morto mais que um capado, entrou em
uma impaciência e furor contra os indios, porque já obedeciam a outra voz mais

que as suas ordens, como já não podia passar a obras, desabafou em profecia
dos grandes males que padecerião n'aquella mudança em que andavam, e pela
falta de obediencia que lhes tinhão mostrado em não matarem mais que um
capado. Tanta foi a opressão da liberdade que experimentarão os indios e indias
,n'estes seos missionários .com o pretexto do serviço de Deus que chegaram
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muitos a terem varias mulheres clauzuradas debaixo de chaves e a não lhe dar
lugar, nem para as indispensáveis necessidades da natureza, os mais asinalados
n'este chamado zelo erão de presente o padre Fr. Nicolau de Banhara, no Pambu,
Fr. Ângelo de Onelia em S. Felix, e Fr. Miguel Ângelo de Menduvy no Irapuá.

Que desconsolações náo teve este ultimo missionário commigo por livrar dR dureza
d'esta ou de semelhante opressão a moça Josefa mulher do indio Crisostomo

que ainda na minha presença pretendeo conservar no mesmo estado. Sendo
alias este bom padre tão santo, e tão assistido da graça de Deus que, (louvado
seja o mesmo Senhor) entre tantas occasiões de tropesso conserva (se é certo o

que elle diz) a sua virgindade. Por faltarem aos preceitos dos reverendos missio-
narios em matéria leves quantos não forão punidos com açoutes, e entre muitos

que por semelhante culpa tiveram aquella pena, falleceram deles as que refe-
rimos no parallelo antecedente. E tão cega era esta obediencia que fazendo-se
estas execusões na presença dos paes e mães dos filhos e filhas, irmãos e parentes
se mostravão estes tão conformes que nem a dar mostras da dor que era impôs-
sivel deixar de os penetrar se atreverão, nem jamais se queixaram, chegando a
ser tam cega a obediencia, e os preceitos delas tão tiranos que alguas vezes em
seu proprio pae chegou algum filho a ser executor dos castigos, merecendo por
isto um grande louvor do P. Fr Bernabé seo missionário, que um barbaro sihes-
tre reprehenderia, quanto mais um pregador evangelico, que devia abominar uma
acçáo tão contraria aos dictames da rezão e aos Mandamentos da Lei de Deus.

PARALLELO 4®

Os jesuítas capitaneaváo os índios das suas missões nas emprexas militares"'
—Tãobem nisto os imitarão os padres Capuxinhos nas missões de Pernambuco-
o P ' Fr. Francisco Maria é no Rio de S. Francisco mais que pelo nome conhe-
cido pela alcunha do Peito de Estanho. Deo occasião a este apelido um goarda
peito, ou saia de malha que fez de uns pratos de estanho para com elle se defer.»
der das balas que no conflicto que meditava ter com um morador a qu em aco-
ineteo com os índios da sua missão do Irapua receava o despachassem para o
outro mundo, sem lhe dar tempo de se preparar para a viagem. Seo sucessor na
mesma missão o P. Fr. Miguel Ângelo Mendovim tãobem foi por commandante
dos índios dela e dos da missão de Sam Feliz que lhe deo o seo missionário o
P. Fr. Ângelo de Onelia para hir acometer aos moradores que plantavão em uma
ilha chamada do Serrote tres legoas distantes da sua aldeia e suposto conseguio
recolher-se com a canoa cheia de mandioca, custou a expedição bastante sangue
dos Índios que commandava, a que se seguio a morte de um.

PARALLELO 5.°

Os jesuítas com as suas simulações e com o pretexto do \elo do serviço de

Deos troxerão a nossa Corte apartada de todas as verdadeiras informações sobre

os seos abusos.—Não sãorapozas menos simuladas nem maiores santões os jesui-
tas que muitos Capuxinhos, todos os que não são virtuosos entre os padres
simulam e afectam uma exterioridade de devoção tal que quem os não conhecer
bem os tem por uns santos e ainda os que experimentão a deformidade de suas

acções lhe será preciso trabalhar em convencer com rezões o seu juizo e ter

vivas as especies dellas para senão enganar com as especies materiaes dos senti-

dos. A nossa côrte de ordinário recebe as informações do estado das cousas que
acontecem nos Domínios Ultramarinos pelos governadores, ministros e prelados
das suas respectivas jurisdições edistrictos. E como estes estejam apartados das

verdadeiras noticias dos descon certos e absurdo que se cometem nas aldeias
tão remotas, já por negligencia de quem interessa no remedio dos damnos já por
astucia ou meio dos mesmos Capuxinhos, consequentemente é privada a nossa

côrte das individuaes noticias de que se estivera certa, não ha duvida lhe tivera

dado o rgmedio conveniente. E tanto é o credito em que estão não só com o

vulgo, senão ainda com os que não são vulgo, que qualquer pessoa que referir

algúa parte dos desconcertos destes padres se arrisca náo só a não ser acreditado,

ainda que se tenha aliunde dele até ali bom conceito, senão de ficar d'ahi por
diante tido por um fabuloso calumniador da vertude mais qualificada. Na occa-

sião que o governador que então era dos indios da parte da Bahia degolou por
mandado do P. Fr. João Baptista os dous indios da sua missão do Rodelas e lhes

remeteo as cabeças e o padre lhes pôz as orelhas junto da porta da igreja.

Dei parte ao Snr. General que então era de Pernambuco da chegada dos

indios desta aldeia e da do Axará aos Caiririz novos e da ocazião^_da sua fogida,

e esta parte a remeti por alguns dos mesmos indios que referirão como teste-

munhas de vista todas as circunstancias daquellas tiranias e então me escreveo

admirado das noticias que lhe eu dava rendendo-me por demonstração do grande
conceito que tinha da minha verdade, o acreditar semelhante noticia, dizendo-me

que suposto o grande conceito que se tinha na côrte da grande, santidade e
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virtude dos Capuxinhos, que se expunha ao desaire de não ser acreditado quem
desse conta de semelhantes excessos.

Esta carta a conservo; com que bem se vê que fazem parallelo nas praticas
de com capa de virtude afastarem da côrte as noticias das suas desordens os
capuxinhos e jesuítas. Tam germanados são os procedimentos dos Capuxinhos
com o dos padres da Companhia que ao mesmo tempo que na tôrte se tirou a

mascara a estes e os deram a conhecer ao publico pelo que verdadeiramente eram,
tãobem se descobrio que dous destes santinhos Capuxinhos erão tão participantes
de suas maximas machiavelicas, que entre as sementes do trigo da palavra de
Deos semeavão a sizania diabólica não só na côrte, senão dentro do mesmo Paço,
e nos santuarios mais recatados e sagrados dele, de sorte que senão fora tão

grande a coinprehensão de Sua Magestade e a sua constancia tam insuparavel
experimentaria o Reino as maiores ruinas, e se veria acabado o supremo poder,
sendo o principal instromenio destas dezordens dous inculcados santinhos destes
Capuxinhos. Ora creiam nas exterioridades da virtude, olhem para a brandura
das palavras para a humildade e pobreza do habito, para a penitencia das barbas

para a modéstia dos olhos baixos, para a gravidade das genuflexões,' para o
estrondo como de cascavéis, ou de castanhetas que fazem as diciplinas com que
se açoutão, e não atendão para obras que procedem de sólidas virtudes, e verão
como se enganão. Todos velhacos refinados se disfarçam na mascara da virtude
e os que se não encobrem com ella, nunca podem adiantar muito as suas velha-
carias e trapassas. Porem já hoje na capitania cie Pernambuco estam a de muitos
missionários Capuxinhos tão sabidas pelos Exmos. Snrs. Bispos e General, pelos
ministros que com facilidade os não enganarão mais. Tenham por ora paciência
os bons padres, ou proceder como devem ou recorrão (que lhes é mais fácil

pela pratica que teeml ás maximas de seos mestres ou amigos Jesuítas, metam
em praxe o seo moral relaxado digam por toda a parte, mintão, calumniem, e
levantem quantos falsos testemunhos lhes parecer contra quantos lhes não forem
favoraveis para se manterem nos seus abusos que sempre hão de achar alguns

piedosos inocentes de ânimos tão cândidos que lhes parece impossível que taes
absurdos que acha neles, em quanto os não conhecerem senão pela casca.

PARALLELO 6."

Os jesuítas usurpavam as terras aos índios.— Agora demos o seo a seo dono.

Os Capuxinhos nunca uzurparão os indios as suas terras, mas antes sempre as

conservavam em titulo do domínio e senhorio dos indios, e quando muito os pri-
vavão só da posse, uzo, fructo, e utilidades delas, emquanto esta segunda parte
não temos que falar em Fr. Fulano nem Fr. Belthrano todos são delinqüentes.

Porque nas terras dos indios criavam os seos gados e egoas e engordavam os seos

cavalos, e se era precizo, óu de seo gosto obrigavam os indios a despejar as terras

em que criava algum pouco gado, ou plantava alguma pouca rossa. Na ilha da

Caxoeira dos içdios do Prapuá criava umas poucás vaccas e algumas cabras suas

um bom indio chamado Manuel Coelho e foi pelo seo missionário Fr. Francisco

Peito de Estanho obrigado a retirar d'ahi o gado e criações meudas porque o

padre cobiçou para si aquella ilha, e reclamando o homem que aquella e as mais

ilhas as dera El Rey aos indios para nelas plantarem e criarem o que podessem,
lhe respondeu o pobresinho do missionário que ele não negava serem as terras

dos indios, porém que ele era o que os governava, e como não queria ali outro

gado nem criações mais que as suas mandava que in continente despejasse da

ilha, e o indio não teve mais remedio que vender tudo por pouco mais de nada.

Se os padres viam que algumas rossas dos seos indios eram mais fíorentes que
as outras, e que a terra parecia mais fecunda ou lhe tomavam logo, ou os noti-

ficava ao menos para que.ali não tornasse a plantar e tomava aquella rossa para si.

As rendas nas ilhas das missões excepto as do Irapuá emquanto toi ali mis-

sionario Fr. Domingos de Panicocolo, sempre foram patrimonio dos padres, e

nunca tiverão os indios interesse algum; os arrendamentos sim eram passados

pelo padre em nome dos indios, porem só o padre é o que cobrava as rendas, e

dava os recibos. Vários destes arrendamentos e recibos estão em meo poder, uns

passodos, pelo P.° Fr. João Baptista das ilhas da missão do Axará, outros pelos

padres Fr. Miguel Ângelo, Fr. Francisco e Fr. Domingos de Panicocolo das ilhas

do Irapuá andava arrendada a um morador chamado Manuel Delgado desde o

tempo de Fr. Domingos Panicocolo e succedeo que ao tempo que se venceo a

renda não estivesse na missão o missionário que já era Fr. Francisco Peito de

Estanho, e pagou o rendeiro a importancia das rendas aos indios, em cujo nome

se lhe tinha arrendado, como costumava no tempo do antecessor, porem o bom

do meu Fr. Francisco tanto fez, que o homem não teve mais remedio que tornar-

lhe a pagar a elle, e ficou perdendo o que satisfizera aos indios. Isto não será

uzurpação das terras dos indios porem que é equivalente senão pode duvidar.

A. B. 3l 57
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PARALLELO 7"

Os jesuítas não só uçurpavão o que extrahiam das terras senão também o
seo suor e trabalho.— Não ha quem conheça os missionários Capuxinhos das
missões de Pernambuco, que duvide da grande analogia e semelhança que neste

ponto tem com eles os jesuítas. Qual e o Gapuxinho que deo tempo aos Índios

para trabalharem nas suas próprias rossas para sustentarem as suas pessoas e
asde suas famílias, emquanto tiveráo trabalho de rossas ou de convenivencia dos

padres que fazer. As farinhas feijões, milhos que tinhão e vendião, os missio-
narios, alguns couros cortidos, o gado os pannos de algodam as redes de dormir
as tarrafas para pescarem tudo era trabalho e suor dós indios e indias das suas
missões. Isto não foi o trafico commum destes padres, já mais deste genero eram
notados uns, outros gosta-vam.de se utilisarem de outros generos porem sempre
á custa do suor dos indios. Dos inventários consta das tease fios de algodam aos
teares que havia nas missões, e o tempo que elles se fizeram, e contudo disto
houve também sonegados, que eu ainda depois colhi alguma pouca cousa na
missão da Varge e do tear de uma das missões até hoje puae saber o rumo. Todos
os missionários Capuxinhos se utilizarão do suor dos indios, porem entre todos
são distinctos o Rev.™° Padre Prefeito da Bahia Fr. Bernabé de Tedaldo, seo
antecessor Fr. Ângelo Maria de Gênova na missão do Pambu, Fr. Vitaliano nas
missões do Rodelas e Várge, Fr. José de Monticeli, e sobre todos o P.° Fr. Pros-

pero de Milam nas missões do Enxu, do Miranda, Curema e Apodi. Isto é publico
e notorio a todos os indios e moradores das visinhanças das missões em que forão
missionários estes p.adres. Não ha algum visinho das missões, em que foi missio-
nario o P.° Fr. Prospero de Milam, a quem seja oculto, que era pratica inalteravel
do dito padre depois de plantar os milhos e feijões e de os pôr em termos de
darem fruto mandar para os matos todos os indios e não consentir que lhe po-
zesse algum pes na aldeia, até amadurecerem os grãos, e de os ter. Recolhidos
nos celeiros, a fim de que lhe não podessem tirar uma espiga de milho, ou umas
bages de feijão que lhe plantarão os mesmos indios, também não é oculto lhe
apanhava a cera que estes tiravão dos matos, não obstante plantarem e, ficarem

para o 
padre muito algodam que o padre mandava tecer, andavão nas missões

todos nus como suas maes os pariram assim homens como mulheres. Nas missões
as mulheres que fiavão os algodões não passavam de ter por única compostura
uma fralda, e isto alem de ser contrario á modéstia e civilidade, não era só ma-
xima de economia dos missionários senão recomendação do seo prefeito, se fôr

preciso eu mostrarei nas intrucções do P.' Fr. Pocidonio. Ainda nos annos passa-
dos uzavão as mulheres de uma fralda tão comprida a que chamavão em umas

partes coruta, e em outro Tocó que as cobria do pescoço até os pés, vestimenta
supposto que rústica mais composta e modesta, porém a economia dos modernos
achou n'aquella moda de vestir muito gasto, e mais embaraço para o serviço,

pelo que se usa hoje da mesma vestimenta, porém tão curta que não sóbe acima
da cintura nem desse muito abaixo dos joelhos, uma cousa e outra vi então e
vejo hoje. E assim conservarão estas mulheres sem pejo fiem brio, pouco menos
desimilhantes das indias silvestres que nunca tiveram cultura para as manterem
na servidão e sujeição mais que servil. O P.* Fr. João Baptista não pode negar
as queixas que dele formarão indias que no Axará me buscarão e ao Rev. Viga-
rio do Cabrabó para que por nosso meio fossem réstituidas dos cabeções e outras
cousas que este padre lhes havia tomado e ele não negava e promettendo-nos
dar-lhes satisfação que já mais^comprio e só por ele o P.° Fr. Carlos de São
Secundo satisfez com ameaças »aos indios e inaias do Rodelas que com some-
lhantes queixas feitas a mim me deram a conhecer o que era o P.' Fr, João
Baptista, que com isso se amofinava muito. Se isto não é uzurpar o suor e o
trabalho corporal dos indibs, eu não sei o que possa ser.

PARALLELO 8*
j* 

' -

Prohibião os jesuítas todo o ingresso aos portugueses nas aldeias que admi-
nistravão debaixo do pretexto de que os seculares hirião preverter a inocência dos
costumes dos índios.—Não havera quem tenha andado pelas aldeias dos Capu-
xinhos desta Capitania que não saiba que os padres Capuxinhos fiizeram todo o
esforço para reduzir a praxe esta maxima. Nas missões de São Feliz do Ira-

puá, e do Corema estavam tão cercadas as cazas dos indios que não havia para
eles mais entradas nem sahidas que não fosse á vista dos padres missionários.
Para este fim situaram ás missões em partes taes das ilhas do rio de S. Francisco,

que se não podesse ir a elas sem dificuldade e risco de subir ou descer dificul-
tosas e perigozas caxoeiras tendo nas mesmas ilhas lugares mais commodos, e
livres de tantos embaraços. Nas ilhas em que estavão situadas as missões não
consentião morador algum, querendo antes as terras devolutas por as não
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poderem os indios occupar. Quantos moradores não despejaram violencta-
mente das ilhas do Pambu e Aracapá. E não só não consentiáo moradores nas
mesmas ilhas em que estavão as missões senão ainda nas outras distantes os não
admitião, ainda que fossem de nenhuma serventia para os indios. O P.' Fr. João
Baptista sendo missionário do Rodelas não despejou da ilha de Canatraba mais
de duas legoas distante das suas missões a um morador honrado e de grande
familia que nela tinha as suas lavouras, e único remedio de sua casa, introdu-
zindo nelas os indios a arrancar, decepar e destruir tudo o que nela havia e isto
em um dos annos de mais seca e esterilidade que se tem experimentado nestes
sertões, sem os indios receberem incommodo d'aquelle morador, nem utiüidade
do seo despejo, porque nunca ali plantarão antes nem depois, o que na occazião
cauzou um excessivo escandalo e ainda hoje a sua memória escandaliza, e isto
só pelo gosto de incommodar aquelle homem e arruinar aquella familia pela
compaixão que elle mostrou ter do indio Bernardino da Cruç e de sua familia
recolhendo-os e agasalhando-os quando o mesmo padre os despojou com notória
usurpação dos seos bens e os perseguio com um odio e impiedade alheia de toda
a rezão, semelhante facto era o que intentava Fr. Miguel Ângelo que deixo refe-
rido no Parallelo 4". O mesmo Fr. Miguel Ângelo fez despejar de outra ilha que
os antecessores trazião arrendada a João Delgado porque era visinha da ilha da
missão, e esta visinhança lhe poderia facilitar o commercio com os indios. E
outros muitos casos que pela identidade e semelhança deixo de referir. O mesmo
Fr. João Baptista de Caramanico que cauzou os escandalos que deixo referidos
era um que sempre receou que chegasse algum dia o clamor dos vassalos aos
ouvidos do Soberano nesta matéria, e assim escrevendo ao mssionario da Varge
lhe dizia algumas cousas a respeito das ordens 

q,ue 
lhe avizava sabia se vinha

nestas missões executar. E esta carta se não para ainda em poder do Exm.
General de Pernambuco ao menos sei com certeza que teve em suas mãos. E
tudo isto era coberto com pretexto do serviço de Deos, e debaixo deste pretexto
era recomendado pelo Rev. Prefeito da Bahia'. Em uma carta circular monitoria
ou pastoral que escreveo o R. P. Fr. Romualdo no hospício da Piedade da Bahia
com data de 24 de novembro de 1744 aos Rev. P." missionários apostolicos Capu-
xinhos da prefeitura da Bahia e no de S. Francisco diz assim:

Mais que pereça obra de misericórdia concederem os missionários terras das
missões a pessoas pobres de fóra para seos domicílios, rossas ou pastos na reali-
dade não é assim. Antes tal falsa misericórdia se opoem a justiça por isso or-
deno que a nenhnm missionário debaixo de qualquer pretexto de caridade ou neces-
sidaae arrenda ou conceda com qualquer outro titulo terras, ilhas, ilhotas dos
indios a pessoas de fóra da aldeia, por pobres que sejam.—Porem ainda assim fez
aquelle padre algumas excepções a esta regra geral porque mais abaixo diz:—Me
declaro porem que não entendo obrigar por esta aos Rev. P." missionários a que
corrão com aquelles moradores que foram admitidos por seos antecessores, especial-
mente ficando distante da missão vivendo em socego e pagando aos indios annual
tributo em reconhecimento do senhorio delas.— A regra geral do padre prefeito se
observou á risca sem atenção á limitação, excepção que dela fez o mesmo padre
excepto nas missões do Axará, elrapuá emquanto a consentir moradores nas ilhas
longe da missão porem emquanto a serem os indios senhores das rendas isso era

uma curriola em que não cahião os padres missionários excepto Fr. Domingos de
Panicocolo emquanto foi missionário do Irapuá. Tornando ao nosso proposito,
o padre Fr. Miguel Ângelo no Irapuá, e Fr. Ângelo de Onelia em São Feliz foram
entre todos os que mais se asinalaram no impedir o ingresso nas suas missões
aos portuguezes. O primeiro só afim de que eles não fossem á sua missão por
occazião de ouvir missa e dizia nos domingos, e dias santos tão cedo que ninguém

tivesse tempo de chegara horas de a poder ouvir, porque antes de ser dia claro

já elle tinha dito—fte missa est—o pretexto que tomava era a commodidade de
ficar os indios todo o dia desempedido para o seo trabalho como se nesses dias

principalmente nos domingos (a respeito de cuja satisfação não teem os indios

privilegio algum de a poder omitir, por ser de preceito Divino) não tivesse o

mesmo padre obrigação de os persuadir a cessar do trabalho corporal. Dizia mais

que fazia todo por evitar ofensas de Deos que se cometiam pelos moradores que
vinham á missão, e para sustentar este seo acerto, ideou taes chimeras, fantasiou

taes factos tão alheios não só da verdade, senão de verosimilidade, que só se pode-
rão encaixar em uns miolos de tão boas crendeira como de uma creança, e para
o confirmar deo muitos açoutes em algumas indias, que quanto que as largava

protestavam ser tudo mentira quanto disseram oprimidas dos açoutes e obrigadas

do medo. Também tudo isto é publico, e por isto bem se vê o quanto os padres
Capuxinhos eram imitadores dos jesuítas no embaraçarem os portuguezes irem

as suas missões com pretextos de piedade e religião. Mas se não poderão os Capu-

xinhos como desejavam impedir a entrada nas suas aldeias aos portuguezes ao

menos prôhibirão aos indios, e indias o commercio com elles com tanto rigor que
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se se descobria que algum índio, ou india com o pretexto de irem ácaça, ou de
colher as fruitas agrestes sahindo da aldeia hia a casa de algum morador ainda

que fosse de honesto e honrado procedimento, e dos de mais respeito do logar,
eram tão severamente castigados como fica referido n,os antecedentes parallelos

PARALLELO 9°

Os jesuítas passaram da usurpação da liberdade dos indios á agricultura
e commercio—Não viverão nas missões dos jesuitas os seus indios em mais servil
sujeição do que nas aldeias dos Gapuxinhos vivião os seos indios, os padres jesui-
tas lhes davão vinte e cinco açoutes que levavam com tanta conformidade e resi-

gnação que em findando o Miserere hião tomar a benção ao seo padre, os indios
dos Capuchinhos tinhão semelhante ceremonia; os multiplicados castigos passa-
rão a ser tão excessivos que chegarão a prival-os com elles da vida como fica refe-
rido no parallelo 1° e 3° o mesmo fica referido acerca da uzurpação da agricultura.

O Commercio de alguns Capuxinhos em bens havidos da agricultura e
trabalho dos indios bastantemente também fica dito.

Nenhuma pessoa, que conheceu ao padre Fr. Prospero de Milão, que não
saiba que ali foi um grande negociante; na sua casa alem da farinha, milho,
feijões, melancias, aboboras ou gerimús se vendia fumo, rapaduras, sal, coiros
cortidos, tarrafas já feitas,redes de dormir, mel de abelhas, cera, sabão, e outras
drogas. Em quasi todas as missões do Rio se vendia farinha, feijões, milho,

panno de algoaam nas casas dos missionários, e loiça feita pelos indios.
Em uma casa de terra firme no Aracapápor conta dos missionários se ven-

derão destas drogas. No Pambú se acharam perto de noventa alqueires de fari-
nha que se tomaram. O missionário do Irapuá vendeo em uma occazião a João
Delgado uma rossa só plantada por trinta e. dois mil reis dos quaes apenas
viram os índios em gado que lhe dei para seo sustento doze mil reis que achei;

que ainda restava. Ainda deve o negro José de Mello dez alqueires do resto da

que mandou ocultar em sua caza o P. Fr. Miguel Ângelo na occazião que se
esperava nas missões do Rio de S. Francisco o Snr. Chanceller e governador da
Bahia. O mesmo preto era obrigado a1 fazer em sabões todo o cebo que o dito

padre lhe desse alem de dez mil reis que pagava annualmente pela ilha chamada
do Giqui, dos indios do Irapuá alem do' que curtia para o padre e todos os annos
uma boa quantidade de coiros meudos.

Domingos Antunes alem de oito mil reis por cada um anno de renda que
pagava ao padre por outra ilhota era obrigado a cortir vinte e quatro meyos de
sóla. Isto consta dos arrendamentos passados pela letra do mesmo padre. Em o
anno de 1756 atravessando eu as Ribeiras das Piranhas, Espinharas, Piancó, e
Rio Peixe dos Carifiz novos a Pernambuco, e de Pernambuco aos Caririz novos
sube que um padre Barbadinho andara poraquella ribeiras tirando esmolas para
a igreja da sua missão do Rio de S. Francisco e vendendo uma carregação de
redes e outrass cousas a troco de poldras. Agora sube que aste padre era o
missiouario da Varge, e que as poldras, egoas que o padre subnegou ao inven-
tario eram as de que constava o lote que o padre tinha na fazenda grande do
Pa jaú e o gado era do que tinha com ferro de Pedro Gonçalves da parte da
Bahia na Fazenda do mesmo. Estas redes foram fiadas pelas indias, Cristina,
Leonor Pereira, e outras que ainda se acham na mesma povoaçao, e ainda se
achão nela os índios qjie o acompanharão nela e os tangedores do gado. e o pas-
sador, e tudo isto são factos públicos e notorios.

PARALLELO 10°

Os padres jesuítas pelo interior do Estado do Grão Pará e Maranhão insul-
taram os ministros e officiaes de Sua Magestade Fidellissima ameaçando-os com
o poder da Religião aa Companhia no Reino e com sublevaçóes naquelle Estado

para não observarem as ordens de que eram executores. —O mesmo pelos mes-
mos fios estou actualmente experimentando nos padres missionários Capuxinhos
do Rio de S. Fradcisco. Não só me ameação com o grande credito que tem na
Bahia (no que não duvido emquanto não chega a noticia do que obram nas
missões) com as mayores pessoas e ministros do governo, senão com o valimento-
e graça que logram para com o Soberano, do que estam certos pelas noticias

que lhes communica o snr. chanceler governador do Estado, isto não só o diz
a quem o quer ouvir çara me trazerem as novas senão que me escreveo o P.
Fr. João Baptista em o de março deste presente anno de 1761. O P.° Fr. Carlos
de São Segundo, missionário do Rodelas me profetiza desgraças porque me não
sacrifício á sua vontade. E assim o escreveo ao tenente Francisco Alves Pugas
em uma carta que pára em meo poder em 3 de janeiro deste preze,nte anno de
1761, que até tãobem são profetas das infelicidades dos que cumprindo com a
sua obrigaçam se opoem á torrente de suas trapaças e velhacarias; o que agora
falta é qüe se cumpra a profecia por algum dos modos semelhantes aos com que
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se compriráo a daqueles profetas jesuítas para termos mais essèparallelo. Tam-
bem os Capuxinhos são sublevadores de índios para que eu não possa observar
as ordens do meo general. O P. Fr. Ângelo de Onelia fez uma pratica sedicioza
aos seos índios agourando-lhes as muitas infelicidades que lhes aconteceria na
companhia dos outros indios com quem se havião de ajuntar na povoação da ilha
Santa Maria, para onde eu os mandava reduzir. Os P.' Fr. José de Monticeli e
Fr. João Baptista de Caramanico por occasião de poderem inspirar nos indios
e moradores maximas sideciosas e de desobediencia, e perturbar-me na execução
das ordens que se me cometem, se passarão á parte da Bahia e se meterão, um
em uma caza de uns pretos na ltaburana, outro entre as fazendas do Ibó, e varge,
e ambos nas vizinhanças da povoação da Assumpção para onde reduzi os
indios do Sorobabé^ Axará, e Pambu, e os silvestres Óés, Xocos e Pipipans donde
tem como bloqueado esta povoação, e aos indios que passam por uma e outra

parte dam os seos couselnos todos encaminhados a perturbarem-me na exe-
cusão das ordens que me cometeo o Ex.- SnrGeneral de Pernambuco, e de facto
dezertarão. Os Índios do Axará por indução do P." Fr. João Baptista de Cara-
manico, e a estes defende o padre Fr. Carlos de São Secundo, missionário do
Rodelas para que não voltem para esta povoação, chegando a amotinar não só
indios da sua missão senão aos moradores portuguezes contra o capitão mór
d'aquela aldeia, que com meios suaves, e brandura os pretendia reconduzir á
povoação de que fugiram. O mesmo padre amotinou os mesmos indios em o
primeiro de abril d'este prezente anno de 1761 e os moveu a pegar em armas e
a oporem-se á deligencia que mandei fazer por reconduzir á povoação da Assum-

pção uns escravos pertencentes ás missões em execução de uma expressa ordem
do Ex.mo General de Pernambuco nesta matéria. O padre Fr. Xavier Maria de
Gênova depois de se despedir em dias de novembro do logar do Aracajá onde
tinha sido missionário e de chegar ao Rodellas tornou a voltar sem negocio
algum ao lugar da sua habitação antiga ; e se situou na povoação da freguezia
do Pambú cfonde mandou ao governador dos indios assistente na povoação de
Santa Maria que lhe mandasse à aquelle logar os indios do Aracapá para nova-
mente se despedir d'elles os indios do Pambú depois de darem principio a se
situarem na povoação da Assumpção abandonaram tudo o que já tinham ali

principiado, e se metteram outra vez no Pambú negando obediencia ao seu
Capitão mór, e mais cabos que os obrigavam com repetidas ordens a despejarem
de todo, e este só por condescenderem com o seu missionário que ainda ali se
conserva. Estes e outros factos são provas do quanto são semelhantes os Capu-
xinhos aos jesuiias nas maximas de se oporem ao executores das oirdens de
Sua Magestade

PARALLELO II.0

Os padres da Companhia intentaram persuadir que o general que então era
do Grão Pará o Illm. Exm. Snr. Francisco Xavier de Mendonça intentara a via-

fem 
do Rio Negro sem ordem de Sua Magestade, e só por sua alta recreação.—

ambem os padres Capuxinhos não cessam.de clamar que o Exm. Snr. Gene-
ral de Pernambuco, sem ordem alguma de Sua Magestade, e só por um acto
meramente voluntário me mandara fazer as diligencias qòé me cometeo nas suas
aldeias do sertão do Rio de S. Francisco, e não só o intentarão persuadir senão

que o-tem'conseguido encaixar a muita gente não só nos sertões, senão.ainda na

praça da Bahia se é que também não mentem em dizer que o Snr. governador
d'aquella Capitania estranha o que se obra no de Pernambuco, pois n'aquella
Capitania não ha mais ordens sobre missões que as que respeitavam as missões
dos jesuítas, e que antes Sua Magestade se agradava muito da boa administração
dos Capuxinhos nas suas aldeias. E quando seja verdade que ali se estranhe o

procedimento que se tem com os padres Capuxinhos nãc> é de admirar, não tendo
aquelle governo mais noticias do qüe são'os Capuxinhos, mais que as que dão os
mesmos Capuxinhos, que se.ínculcam uns homens de zelo apostolico, e de umas
simplicidades columbina. Não é também novidade que se persuada das suas
rezões a gente do sertão que é ordinariamente ediota, material e rústica que não
sabem nem procuram saber que ordens nem leis imanam da Corte; que bullas
nem Constituições Apostolicas faliam a respeito de indios, e missões. Admiro
sim à pouca cerimonia cóm quê estes padres sabendo das leis, e ordens que res-

peitam as missões e das determinações apostolicas que andam impressas, e correm
em portuguez, e sabendo que os seos procedimentos os poem nas circumstancias
de se dever pôr-lhes aquellas ordenações ás costas, para enganarem a uns, e
outros encobrem o que é manifesto; e chamam insolencias a execuções das consti-
tuições pontifícias, e leis regias postas em praxe com toda a bandeira, mode-
ração, e cortezia; só porque os não deixam continuamos seos abusos e usurpações.
"Quando 

bastão só as constituições apostolicas, e as leis seculares para não poder
qualquer prelado, e governador deixar de acudir com os remedios proporcionados
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a impedir a torrente impetuosa dos escandalos, e a vèxações que oprimem os
indios seos subditos miseráveis sem éncargo de suas Consciências e omissão
reprehendivel da sua obrigação, e nota de pusilanimidade, e de falta de intei-
reza, e execução das ordens do Soberano. Não é notorio não só a toda a nação

portugueza, senão a todo o mundo que o nosso Rei e Senhor D. José que Deos
guarde, igualmente é successor de seo augusto pae o Senhor D. João V de sau-
dosa memória no Reino que nas heróicas e reaes virtudes, fidelidade á Sè Apos-
tolica e religiosa observancia das constituições e bullas dos Summos Pontífices;
não são públicos os decretos com que o mesmo Senhor com sabia providencia
ocorrendo aos abusos dos missionários e acudindo com paternal amor ás cala-
midades dos indios das suas administrações, renova muitas leis antigas de seus
regios avós e predecesssores, e faz outras todas em favor dos indios da restituição
de sua liberdade, terras, e bens e em observancia da bulla do Summo Pontífice
Benedicto IV de 21 de Dezembro de 1741 pelos alvarás com força de lei de 6 e 7
de Junho de 1735 e de 8 de Maio de 1758 que andam impressos do livro intitulado
Collecção dos Breves Pontifícios, e leis regias que forão expedidas e publicadas
desde o anno de 1741 sobre a liberdade das pessoas, bens e commercio dos indios
do Brazil &. impressas na secretaria cie Estado por expressa ordem de SuaMages-
tade. Estes alvarás são dirigidos aos vice-reis do Estado do Brazil, governadores
e capitães generaes, chanceleres da Bahia, e Rio de Janeiro, officiaes de justiça,
e guerra, e das Camaras do Brasil, Ouvidores e mais pessoas deles para que
cumpram e guardem como nelles se contem principalmente de 8 de Maio de 1758,
também anda impressa a pastoral do Exm. Cardeal de Saldanha como reformado
dos jesuítas no qual se veem as clauzulas de varias bullas, e constituições apostoiicas,
em que se mostra o poder autoridade e obrigação que tem os senhores bispos de
occorer aos delictos dos ecclesiasticos negociantes, por si, e por seos delegados, e
usurpadores dos bens dos indios sem que se possam eximir com o pretexto de ser
regulares medicantes missionários apostólicos mandados pela Santa Sé, e Sagrada
Congregação. Também anda publico impresso um papel, intitulado — Pontos

principaes a que se reduzem os abusos com que os religiosos da Companhia de
Jesus teem usurpado os Domínios da America portugueza, e hespanhola.— Todos
estes e outros papeis nos informam dos erros, abusos, e injustiças praticadas nas
missões e dos meios com que em semelhante caso se lhe deve ocorrer. E sendo

já inteirado os Sr. general e bispo de Pernambuco de que semelhantes abusos
se praticava nas missões do seo bispado pelos padres Capuxinhos, e outros,
não podiam deixar de lhes pôr o remedio que a semelhantes desordens se appli-
cou em virtude das constituições apostoiicas, e dos alvarás regios que não fazem
excepção de lugar, governo, nem capitania, ainda que não tivessem ordem parti-
cular que respeitassem os Capuxinhos, pois elles não veem expressamente exce-

ptuados das regras universaes nem mostram algum privilegio que os exceptue
de serem comprehendidos na regra geral que se deve observar no governo das
missões e na extirpação dos abusos dos seos missionários, em que estãc compre-
hendidos, e outros portuguezes ainda que com mais excesso asquelles princi-
palmente na usurpação da liberdade, bens e commercios dos indios.»

5358

Officio do Provedor mór da Fazenda para Francisco Xavier de Mendonça,

em que participa ter sido paga ao Desembargador Thomaz Roby de

Barros Barreto a quantia 3:7948475 rs. pafa pagamento das dividas,

contas de funeral e adeantamentos de ordenados do Vice-Rei Marquez

do Lavradio.

Bahia, i3 de agosto de 1761.

Tem annexos 2 documentos, o decreto regio que ordena o paga-
mento e o respectivo recibo. 5359—5361

Officio do Provedor mdr da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça, em que lhe dá diversas informações

ácerca dos trabalhos da nova náu que se estava construindo no esta-

leiro da Ribeira.

Bahia, 20 de agosto de 1761.

Tem annexos 4 documentos relativos a requisições de mate-

riaes. ' 5362—5366
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Carta de Luiz Antonio de Almeida Pimentel para o Conde de Oeiras, em

que lhe dá noticias da expedição á Serra dos Montes Altos.

S. Pedro da Moritiba, 28 de agosto de 1761. 5367

Carta de Manuel Estevão Barberino para o Conde de Oeiras, em que lhe

apresenta os seus cumprimentos e se queixa do seu máu estade de

saúde.

Bahia, 1 de agosto de 1761. 5368

Officio do Chanceller José Carvalho de Andrade (para o Conde de Oeiras),

no qual informa ácerca das propinas que receberam os membros da

Mesa da Inspecção pela chegada do Vice-Rei Marquez do Lavradio,

por decisão da mesma Junta, sem lei ou ordem regia em que se fun-

dasse.

Bahia, 1 de setembro de 1761.

Tem annexos 8 documentos todos relativos ao pagamento das

propinas. 5369—5377

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

no qual informa ácerca da representação do Thesoureiro mór da Sé,

João Borges de Barros, sobre as reparações de que carecia o edifício

da Cathedral e participando que o Tenente Coronel Manuel Car-

doso de Saldanha e o Capitáo José Antonio Caldas haviam elaborado

o projecto das obras a fazer.

Bahia, 4 dé setembro de 1761. 5378

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

sobre a execução de uma ordem regia, que tinham recebido, para
mandar dar baixa e supprimir as patentes de Ajudantes de Orde-

nanças, que se tinham illegalmente passado.
Bahia, 7 de setembro de 1761. 5379

Carta do Desembargadador João Pedro Henriques da Silva para o Conde

de Oeiras, em que lhe pede para ser nomeado para a Casa da Suppli-

cação, em recompensa dos serviços que prestara no Brasil.

Bahia, 7 de setembro de 1761.

«... a quem rogo epeço me queira despachar em hum dos lugares da Caza
da Suplicação em remuneração da dita diligencia (á Serra dos Montes Altos na
exploração do Salitre), pois que em attenção desta forão des pachados por decreto
Manuel Cardoso de Saldanha, Engenheiro em Tenente Coronel, o Tenente de
Infantaria Francisco da Cunha e Araújo em Capitão de infantaria e o Mestre de
Campo Pedro Leolino Mari\ em coronel ...»

538o

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para o Ministro do Ultramar Francisco Xavier de Mendonça, inlor-

mando ácerca das precauções tomadas para evitar que as triploações

dos navios estrangeiros fizessem contrabando.

Bahia, 7 de setembro de 1761. 5381

Officio do Ministro do Ultramar Francisco Xavier de Mendonça Furtado

para o Provedor mór da Fazenda da Bahia, sobre o mesmo assumpto

de que trata o documento antecedente.

N. S. da Ajuda, 21 de abril de 1761.

Copia. Annexo aon. 5381). 5382
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InformaçÁo do Escrivão dos Armazéns dós materiaes da Coroa da Bahia,

Manuel Bento José, acerca das diligencias a que se procedia a bordo

dos navios estrangeiros que arribavam ao porto d'aquella Cidade.

Bahia, 16 de agosto de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 5381). 5383

Duplicados dos documentos n.os 5381 a 5383. 2a via. 5384—5386

Carta do Desembargador João Pedro Henriques da Silva para o Ministro

do Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça, em que lhe pede parar
se interessar pelo deferimento do requerimento que lhe envia e no

qual solicita a mercê de ,hum logar da Casa da Supplicação, em

recompensa dos seus serviços.

Bahia, 7 de setembro de 1761. 5387

Officio do Intendente geral e Presidente da Mesa da Inspecção João Benardo

Gonzaga (para Francisco Xavier de Mendonça), sobre a classificação

dos assucares e as difficuldades que oíferecia.

Bahia, 9 de setembro de 1761. 5388

Copia de parte de uma carta do Conde de Oeiras para o Desembargador

João Bernardo Gonzaga, sendo Presidente da Mesa da Inspecção de

Pernambuco, relativa aos assucares.

Lisboa, 27 de janeiro de 1755.

(Annexa ao n. 5388). 5389

Carta dos Governadores interinos para El-rei D. José, na qual o informam

ácerca do assumpto a que se referem os seguintes documentos.

Bahia, 10 de setembro de 1761. 5390

Requerimento do Marquez do Louriçal, no qual pede que seja difinitiva-

mente fixado o praso de 6 mezes para se ultimar o processo judicial

que os foreiros de suá filha a Marqueza de Càscaes tinham pendente
contra os Padres da Ordem de S. Bento da Bahia.

(Annexo ao n. 53go).

Diz o Marquez do Louriçal como pae e administrador de sua filha a Mar-

queza de Cascaes: Que esta he donataria da Ribeira do Rio Vermelho no Recon-
cavo da Bahia e possuindo a Religião de S. Bento, da mesma a terra eonfinante

que houve de Garcia de Ávila, se foi introduzindo pelas terras da filha do suppli-
cante, sobre o que se formou demanda, entre os foreiros da Donataria e os ditos
Padres; sendo tão notoria a sua introducção, pela Doação, tombo e marcos, que
se tem proferido todas as sentenças a favor dos foreiros, mas estes se achão can-

çados de litigar porque a cauza pende ha mais de 3o annos e acabados huns
embargos já estão outros apparelhadosecom manifesta injustiça, como mostrão
as sentenças...»

5391

Officio do Ouvidor geral do Civel Bernardino Falcão de Gouvêa para o

o Chanceller da Relação, no qual informa ácerca do requerimento

antecedente.

Bahia, 1 deagostode 1761. [Annexo ao n. 53go). 5392

Officio do Desembargador Juiz dos feitos da Corôa e Fazenda, Joaquim

José de Andrada, para o Chanceller dá Relação, informando sobre

o mesmo requerimento.

.... Bahia, 26 de agosto de 1761. [Annexo ao n. 53gi\. ,
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Carta do Provincial da Ordem de S. Bento do Brasil, Fr. João de Santa

Maria, para o Chanceller da Relação, na qual informa também ácerca

do requerimento do Marquez do Louriçal, negando a existencia da

referida demanda e veracidade dos factos imputados aos Religiosos

da sua Ordem.

Bahia, 5 de setembro de 1761. 5394

Carta do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, na qual participa ter sido con-

vocada a Mesa Capitular a reunir no Palacio do Governo para se

estabelecer a congrua do Padre José da Silveira, Vigário da nova fre-

guezia, erecta nas Aldeias da Pedra Branca e Caranguejo.

Bahia, 10 de setembro de 1761. 5395

Carta do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, em que lhe participa ter rece-

bido os diversos diplomas que lhe tinham sido remettidos, ácerca da

prohibição dos recursos á Cúria Romana e á suspensão de todos os

rescriptos e papeis que d'ella emanassem.

Bahia, iode setembro de 1761. 53g6

Officio do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, em que communica ter rece-

bido as copias da Carta e Ordem regia enviada aos Desembargadores

Antonio de Azevedo Coutinho, Manuel Estevão de A. V. Barberino

e José de Carvalho de Andrade, sobre a arrecadação e applicação dos

bens vacantes pela expulsão dos P.P. Jesuítas.

Bahia, 11 de setembro de 1760. 5397

Carta do Cabido da Bahia (para Francisco Xavier de Mendonça), em que
lhe communica ter recebido aviso da nomeação do Padre José da

Silveira para vigário das duas Aldeias Pedra Branca e Caranguejo e

da qual tinha dado conhecimento ao interessado.

Bahia, 12 de setembro de 1761. 5398

Carta do Cabido da Bahia (para Francisco Xavier de Mendonça), na

qual accusa a recepção da collecção de Breves Pontifícios, leis

regias e outros documentos trocados entre as Cortes de Lisboa e

Roma.

Bahia, 12 de setembro de 1761. 5399

Carta do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, em que expõe os motivos porque
os donos dos navios que faziam o commercio para os portos da África,

encontravam dificuldades em obter capellães para as suas embar-

cações, sem os quaes não alcançavam liçença para sahir.

Bahia, 12 de setembro de 1761. 5400

Carta de D. Manuel Alvares Barua para Francisco Xavier de Mendonça,

em que se offeiece para dirigir e administrar o fabrico das náus que
se construírem nos estaleiros da Ribeira da Bahia.

Bahia, 12 de setembro de 1761.

(Em hespanhol). 5401

« Motivos porque as náus fabricadas no Arsenal da Cidade da Bahia

fazem sensível despeza á Real Fazenda e se demoram no Esta-

leiro.»

[Annexo ao n. 54.01). 3402

a. B. 3i 58
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Proposta de D. Manuel Alvares Barua para dirigir e administrar o fabrico

das náus no estaleiro da Bahia, garantindo em cada uma a economia

de 5o mil cruzados.

(Annexa ao n. 5401). 5403

Duplicados dos documentos n.os 5401 a 5406.

2as vias. 5404—5406

Officio do Intendente Geral João Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier

de Mendonça), em que participa a prisão de alguns passageiros dos

navios da frota, por não estarem os seus nomes incluídos nas respe-

ctivas relações de bordo.

Bahia, i3 de setembro de 1761. 5407

Certidão dos nomes dos presos a que se refere o documento antecedente

que erão Antonio Alvares Vianna, Alexandre Francisco, Antonio

Vieira Ferreira e Manuel da Silva Lopes.

Bahia, 20 de setembro de 1761.

(Annexa ao n. 540-7). 5408

Carta de Fr. Francisco de S. Thomaz, Bispo de Angola, para Francisco

Xavier de Mendonça, na qual agradece os vencimentos e abonos que
lhe foram concedidos.

Bahia, i3 de setembro de 1761. 5409

Representação do Desembargador João Pedro Henriques da Silva, diri-

gida ao Rei, na qual pede para ser nomeado para um dos logares da

Casa da Supplicação.

Bahi^i, i3 de setembro de 1761. 5410

Requerimento do Desembargador João Pedro Henriques da Silva, em que

pede a seguinte certidão.

(Annexo ao n. 5410). 5411

Carta regia promovendo ao Posto de Tenente Coronel o Engenheiro Ma-

nuel Cardoso de Saldanha e -ao de Capitão o Tenente Francisco da

Cunha e Araújo, em recompensa dos serviços nas explorações do

salitre na Serra dos Montes Altos.

N. S.a da Ajuda, 19 de abril de 1761. *

Certidão (Annexa ao n. 5410). $412

Requerimento do Desembargador João Pedro Henriques da Silva, em que

pede a certidão seguinte.

(Annexo ao n. 5410).

Portaria do Vice-p.d Conde dos Arcos nomeando o Desembargador João

Pedro Henriques da Silva para as explorações do salitre na Serra dos

Montes Altos.

Bahia, 22 de agosto de ijSj.

Certidão. [Annexa ao n. 5410.) 5414

Requerimento do Desembargador João Pedro Henriques da Silva em que

pede a seguinte certidão.

[Annexo ao n. 5410). 5415
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Casta regia louvando os serviços prestados por João Pedro Henriques da
Silva, Manuel Cardoso de Saldanha e Francisco da Cunlfade Araújo,
na commissão que desempenharam na Serra dos Montes Altos.

N. S.a da Ajuda, 18 de abril de 1761.

Certidão. (Anttexa ao n. 5410). 5416

Officio do Desembargador Ouvidor Geraldo Crime, Cyriaco Antonio de
Moura Tavares, para o Governo interino, no qual o informa acerca
da devassa, a que se refere o documento seguinte.

Bahi"a, 14 de setembro de 1761. 5417

Auto da devassa a que mandou proceder o Ouvidor Geral do crime da Bahia
sobre a fuga de i3 marinheiros e soldados desertores, que se achavam
a bordo da Náu da índia Antonio e Justiça.

Bahia, i3 de julho de 1761. '

(Annexo ao n. 5417). 5418

Officio do Governador da Ilha de S. Thomé, Lopo de Sousa CoutiÉihô

(para Francisco Xavier de Mendonça), em que participa ter chegado

á Bahia e estar diligenciando arranjar navio que o conduzisse, com a
fatnilia, á séde do seu governo e ter José Monteiro de Sousa mudado
a sua residencia de S. Thomé. para a Bahia, pedindo licença para
renunciar ao Habito que lhe fôra concedido.

Bahia, i5 de setembro de 1761.

«Também faço presente a V. Ex.* que da Sobredita Ilha (de S. Thomé) se
transportou para esta Cidade José Monteiro de Sousa, com sua mulher Juliana
da Costa Corrêa, e 2 filhos seus, com a maior parte da sua escravatura e nella
tem comprado hum Engenho e pretende comprar algumas fazendas mais: nestes
termos brevemente se acabará de despovoar a Ilha, pois era a casa mais avultada
que nella havia. Nâo me foi possível saber a licença com que se transportarão
sendo moradores delia; e prohibido aos Governadores lha darem.... Como V. Ex.»
se exime de fallar a S. M. para dispensar na folha corrida para poder tomar o
habito nesta Cidade ou em S. Thomé, espero me consiga a licença para o poder
renunciar e huma tença de 6o$ooo rs. que devo no Paço da Madeira, que para
honra basta-mej a que tenho adquirido no serviço do dito Senhor....»

3419

Officio de Lopo de Sousa Coutinho (para o Conde de Oeiras), em que lhe
communica as noticias já referidas no officio antecedente e em termos

perfeitamente idênticos.

Bahia, 16 de setembro de 1761. 5420

Officio do Cabido da Bahia (para Francisco Xavier de Mendonça), em que
se refere á creação de Villas em todas as Aldeias de índios, que tives-
sem numero sufficiente de habitantes e á nomeação dos respectivos

parochos.
Bahia, 16 de setembro de 1761. 5421

Officio de Gonçalo Xavier de Barros e Alviín para Francisco Xavier de
Mendonça, em que lhe dá diversas informações ácerca das tropas da

guarnição.
Bahia, 16 de setembro de 1761. 5422

Carta do Coronel e Governador interino Gonçalo Xavier de Barros e Alvim

para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca do carregamento de
madeiras a bordo da náu de guerra N. S.a da Conceição e S. Vicente
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Ferver, commandada pelo Capitão de mar e guerra José Rolem Van-

dekt e das obras da náu, em construcção no estaleiro da Ribeira.

Bahia, 16 de setembro de 1761. 5423

Officios (2) dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

accusando no i° a recepção de correspondência dirigida a diversas

autoridades de Angola e participando 110 20 o embarque de lenhas,

para o serviço das náus da Corôa.

Bahia, 17 de setembro de 1761. 5424—5425

Carta particular do P.e Ignacio Rodrigues para Francisco Xavier de Men-

donça, na qual se refere á sua recente chegada á Bahia.

Bahia, 17 de setembro de 1761. 5426

Officio do Provedor mórda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, communicando diversas

informações a respeito da náu de guerra N. S. da Conceição e S. Vi-

cente Ferrer e do carregamento de madeira para o Reino.

Bahia, 17 de setembro de 1761.

Tem annexos 5 documentos relativos ao embarque das madeiras

e relações de materiaes recebidos. 5427—5432

Officio dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e

José Carvalho de Andrade para Francisco Xavier de Mendonça,

ácerca da pretensão do Capitão mórda Villa de Jacobina, Bento José

de Sá e Abreu, de occupar o primeiro logar em todos os actos publi-
cos a que assistia com a Camara.

Bahia, 18 de setembro de 1761.

«Em carta de 22 ie maio do anuo que corre, nos mandou V. Ex. declarar

que sendo prezente a Sua Magestade por parte do capitão mor da villa da Jaco-
bina, Bento José de Sá e Abreu pertencer-lhe o primeiro lugar nas occaziões
em que concorre com a Camara assim na casa delia como fóra, nas procissões
regias, festividades, e mais actos na forma que se pratica em todas aquellas

partes onde não ha governadores, se tem preterido esta attenção e costume dando
occazião a que faltem os capitães mores com a sua assistência nos actos a que
são obrigados; por não chegarem a diminuir a regalia dos seos postos, nem dar
ocaziáo a discórdias.

Pela ordem que fizemos expedir a este capitão mór em observancia da real
declaração de Sua Magestade a semelhante respeito o mandamos advertir, que
só devia ter preferencia á Camara indo a ella por motivo de fazer as eleições
das.pessoas para postos da or-denança, que lhe são subordinados, ficando na
intehgencia ae que em todos os mais actos não devia interromper, nem preferir
ao Corpo da Camara, a que não pertence figurar nas procissões e funcçÕes da
igreja, onde ella assistir, ou se achar congregada em Corpo, o que da parte de
Sua Magestade lhe fazemos advertir, e o fazemos igualmente a todos os mais
Capitães móres, não obstante que estes athé o presente por modo algum reque-
ressem semelhante pretensão, porque estão certos, de que em parte alguma
deste Estado se não practica a vaidosa preferencia, que pretendia obrogar a si o,
referido Capitão mór da Jacobiha, com o qual, e com aquelles que o pretendão
imitar, fazemos inviolavelmente observar o que Sua Magestade determina.»

5433

Officio de. Lopo de Sousa Coutinho para Francisco Xavier de Mendonça,

em que participa ter-se-lhe apresentado o Secretario que fôra do

Governador de S. Thomé, Luiz Henriques da Motta e Mello, o qual
não poderia continuar a exercer aquelle logar, sem que lhe fosse

garantido um certo vencimento,

Bahia, 18 de setembro de 1761. 5434
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Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

informando que havia falta de polvora para municiamento das tropas

e das fortalezas e queixando-se da falta de dinheiro para pagamento
de despezas.

Bahia, 18 de setembro de 1761. 5435

Certidão da quantidade de polvora existente nos armazéns, passada pelo
Escrivão do Almoxarife, Antonio Alberto Duarte de Brito e Camara.

Bahia, 18 de setembro de 1761.

(Antiexa ao n. 5435). 5436

Mappa das Fortalezas que guarnecem a Praça da Bahia, do numero e cali-

bres das peças que tem cada uma, da polvora necessaria para o seu

municiamento, etc.

Bahia, 20 de setembro de 1761.

(Annexo ao n. 543b).

Nomes das 18 fortalezas: Reducto do Rio Vermelho; Castellos

das portas de S. Bento e Portas do Carmo; Fortalezas de Santo

Antonio da Barra, Santa Maria, S. Diogo, S. Pedro, S. Paulo,

Ribeira, Mar, S. Francisco, S. Antonio do Carmo, Barbalho, N. S.

de Monserrate, Passagem, Itaparica, Peroasú e Morro de S. Paulo.

5437

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

de um conflicto que se dera com D. Leonor Alvares, filha do Desem-

bargador Christovam Alvares, acompanhada de creadas e escravas, e

o Condestavel e um soldado de um navio da frota, por causa da

fuga de um artilheiro preso á ordem do commandante o capitão de

mar e guerra Francisco Miguel Lopes.

Bahia, 18 de setembro de 1761. 5438

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

em que se referem ã prisão do Capitão Francisco Antonio Ferreira-

da Cunha e participam ter sido entregue a bordo da Náu N. S. da

Conceição e S. Vicente Ferrer, sob a guarda e responsabilidade do

commandante José Rolem Vandeckt.

Bahia, 18 de setembro de 1761. 5439

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

ácerca do Alvará com força de lei, de 7 de maio de 1761, que aboliu,

o estanque ou monopolio do velorio ou missanga, estabelecido

no porto de Moçambique, concedendo o livre commercio desse

genero.
Bahia, 18 de setembro de 1761. 5440

Representação do Provedor da Misericórdia da Bahia, Jeronymo Sodré

Pereira, em que relata a decadencia em que se encontrava aquella

casa e expõe os motivos que contrariavam o seu desenvolvimento,

indicando os meios para a levantar.

Bahia, 18 de setembro de 1761. 5441

Requerimento do Provedor da Misericórdia Jeronymo Sodré Pereira, pe-
dindo a seguinte certidão.

(Annexo ao 5441). 5442



462

Decreto que mandou o Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho

proceder á cobrança das dividas á Fazenda Real.

Belem, 20 de abril de 1758.

Certidão. (Annexo ao n. 5441). 5443

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça ácerca da

execução da carta regia de 19 de junho de 1761, que prohibiu a

entrada ou sahida de machos e de mulas em todas as cidades, villas

e aldeias do Governo do Estado do Brasil.

Bahia, 19 de setembro de 1761.

«Em carta de 19 de junho do anno que corre, firmada pela real mão de Sua
Magestade nos ordena o mesmo Senhor, que em nenhüa cidade, villa, ou lugar
do territorio deste governo se possa dar despacho algum a machos ou mulas, e

que mais antes pelo contrario todos, e todas as que se introduzirem depois de

publicada esta total prohibição delles sejáo irremissivelmente perdidos, e mortos

pagando as pessoas, ém cujo poder se acharem, a metade do seu valor para os
denunciarem da clandestina introducção delles e que nas mesmas penas incor-
rerão as pessoas, que uzarem de semelhantes cavalgaduras passado o anno, que
para o consumo das que tiverem, se lhes concede.

Sem mora algüa mandamos publicar esta ordem a som de caixas, fazendo-a

participar igualmente ás justiças ordinarias das villas de todas as comarcas deste

governo para a sua indefectível observancia, encarregando ao Juiz de fóra desta
cidade a deligencia do inventario dos machos e mullasque houver no continente
delia, e a mesma se hade praticar pelas justiças das villas nos seos respectivos
destrictos. Da mesma sorte mandamos participar ao conde de Bobadela a copia
do real decreto para o fazer executar naquella cidade, e principalmente nas
Minas Geraes, cuja Capitania abunda de semelhantes cavalgaduras, o que
V. Ex." fará prezente a Sua Magestade.»

5444

Officio da Mesa da Inspecção (para Francisco Xavier de Mendonça], no

qual se refere ao carregamenta dos navios da frota, commandada pelo
capitão Francisco Miguel Ayres, expondo os motivos que determi-

naram a longa demora que tiveram no porto da Bahia e indicando as

quantidades de tabaco e assucar exportados para o Reino.

Bahia, 19 de setembro de 1761.

Tem annexos 11 documentos comprehendendo representações

dos commerciantes pedindo que a partida da frota fosse adiada,

correspondência trocada com os governadores e resoluções da Junta

a tal respeito e certidões da quantidade de caixas de assucar e rolos

de tabaco que se embarcaram. 5445—5456

Officio do Chanceller da Relação José Carvalho de Andrade para Fran-

cisco Xavier de Mendonça, informando ácerca da fundação e rendi-

mento do Convento e Hospital da Villa da Cachoeira, pertencente á

Província de S. João de Deus.

Bahia, 20 de setembro de 1761.

« Por carta de V. Ex." com data de 17 de Abril do prezente anno me deter-
mina V. Ex." da parte de Sua Magestade Fedelissima que Deus guarde, que pro-
curasse eu informar-me com toda a individuação do tempo em que se fez a tun-
daçáo do Convento e Hospital pertencente á Província de S. João de Deos sitto
na villa da Caxoeira, como também do rendimento que tem; dos padres que
occupa ou em que se empregam, e a necessidade que ha delles, declarando tudo

para ser prezente a Sua Magestade.
Este Convento e Hospital teve o principio no citio de Paraguassu distante

da Caxoeira quatro leçoas edeficado com esmolas dos fieis e pelo zelo e deligencia
de Fr. Bernardo da Lonceypção religioso leigo da Província de S. Antonio, tendo
sido derector, enfermeiro e cirurgião do ditto hospital intitulado Nossa Senhora
de Bellem de Paraguassu. O Capitão Manoel Alvareç Barjão lhe deixou i:6oo$ooo
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dos rendimentos dos quaes se haviáo sustentai os infermos: Com este dinheiro
se comprou hüa fazenda de cannas no Iguape a retro e perto a Manoel Alvareç
Seixas por escriptura com a clauzula de que estinguindo-se o hospital passasse o
legado ao da Bahia. Deixou mais Antonio Machado Velho, hoje religioso de S.
João de Deus chamando-se Fr. Antonio de Nossa Senhora de Bellem, toda a sua
terça, com a clauzula que os religiosos Franciscanos ou de Sancto Antonio que
administrava o dito hospital, de nenhüa forma pudesse administrar os ditos seos
bens doados, e que se por algum acontecimento o hospital não recolhesse pobres
ou se extinguisse, que neste caso a metade dos seus bons passassem para a Caza
de Jerusalem, e a outra metade para Caza orphans brancas a 200$ reis cada
huma, reservando só 400S reis para testar.

No anno de 1728, fallecido o primeiro chamado fundador, Fr. Bernardo da
Conceição relligioso franciscano, ficou administrando o verdadeiro fundador o
ditto Antonio Machado, hoje Fr. Antonio de Nossa Senhora de Bellem, religioso
de S. João de Deus, demoliu o hospital de Paraguassu e mudou para a villa da
Caxoeira populosa e de porto de mar a ditta caza com todos os moveis, orna-
mentos, botica, ropas, escravos, e ainda o material de pedra, tijolo, telhas, caliças,
madeyras, portas, &. Por motivo de que os Reverendos Franciscanos lhe puze-
rão litigio contra elles na ouvidoria geral da Bahia.

Comtudo o ditto padre erigio o dito convento e hospital na villa da Caxoeira

que he o que hoje existe. Os rendimentos daquella fazenda de cannas que ren-
derá noventa mil reis livres, como também os rendimentos que doou o ditto
Antonio. Machado aliás Fr. Antonio de Nossa Senhora de Bellem que orçou o

principal em tres contos e duzentos mil reis e então revogou a primeira doação
fazendo outra com a condição e clauzula de que havendo algum letigio por donde
se queyra desfazer o que elle determina neste caso que revoga tudo ficando aquella

quantia para seus herdeiros, a qual fundação na Caxoeira foy no anno de 1731,
mas em 17 de Junho de 1734 o mesmo Antonio Machado hoje Fr. Antonio de
Nossa Senhora de Bellem tez doação aos Reverendos de S. João de Deus deste
hospital e sua administração em escriptura publica. Depois de ser religioso no
anno do noviciado doou mais por escriptura quatro moradas de cazas de adobo

pequenas, com obrigação dos priorés mandarem dizer cada anno pelos defuntos as
tres missas da noute de Natal.

Passado algum tempo falleceo o dr. Ignacia de Affonseca Leal, deixando ao
dito hospital a terra de Iaguipe, e alguns escravos, como também o gado que
tinha, tudo para sustentação dos pobres enfermos. Sabendo os padres de S. João
de Deus desta caza e hospital que lhe doara o ditto Antonio Machado, alias Fr.
Antonio de Nossa de Bellem, mandarão para o Brazil religiosos com faculdade
de S. M. chegando em Setembro no anno de 1735 e só tomarão posse em 29 de
Junho de 1736. Os quaes alem dos rendimentos da caza pedem esmolas pela villa
e reconcavo.

Os que de prezente estão no hospital fa^em o numero de quatro com tres
donatos. O prior Fr. João de S. Thoma\ se occupa no governo, e nas dependencias
do hospital, Fr. I^idorio José do Rosário sacerdotte em dizer missa adminstrar
os sacramehtos aos enfermos e hir aos peditorios, o doador Fr. Antonio de Nossa

¦ Senhora de Bellem em servir os enfermos com muita caridade e a pedir esmollas
na villa e no porto de S. Felix que fica defronte passado o rio, Fr. José S. Anna
em andar pedindo esmollas pelo reconcavo, e he procurador da caza. Os donatos
vão aos peditorios de gados, tabacos e de outros generos. A necessidade que ha
dos dittos padres para a villa e seus moradores, he pouco atendivel porque só
hum diz missa e administra sacramento, porem são úteis aos pobres doentes
dezemparados; da villa ou de fóra 011 passageiros por ser a villa da Caxoeira
hum porto donde vem parar todos os viageiros das Minas e outras villas. Mas
esta utilidade se conseguio na mesma fôrma antes dos padres de S. João de Deos
entrarem de posse no ditto hospital e só pode haver a diferença de que o executem
com mais caridade, mas também fica o receyo de que não chegando as esmollas

que os padres 
tirão para seus sustentos e vestuários, se valhão para o suprir das

rendas ao hospital. Comtudo pode-se considerar que a empregar-se administrador
e infermeyro e serventes de fóra, estes em sallarios consumirão major parte
daquella que os padres tirarão do que lhe faltar para suprir donde nao chegão
as esmollas que tirão. O ditto doador Antonio Machado hoje Fr. Antonio de
Nossa Senhora de Bellem he muito util naquelle hospital pela sua caridade veri-
ficada com a doação de seus bens que chegou a doze mil cruzados, que elle não
administra vivendo sujeito a seu prelado.»

5457

Officio do Ministro do Ultramar Francisco Xavier de Mendonça Fur-

tado para o Chanceller da Bahia, órdenando-Ihe que informasse
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sobre a fundação do referido Convento e Hospital da Villa da Ca-

choeira.

N. S.a da Ajuda, 17 de abril de 1761.

(Annexo ao n. 545j). 5458

Copia de diversos documentos relativos á doação do Hospital da Villa da

Cachoeira aos P.P. da Ordem de S. João de Deus.

(Annexa ao n. 5457).

«O Juiz de fora da Villa da Caxoeira mande logo registar nos livros da
Camara e do Hospital delia a própria carta do Illm. e Exm. Secretario do Estado
Diogo de Mendonça Corte Real de 3i de março do anno corrente que se lhe
remette com as copias juntas da carta de 8 do dito mês e anno, escrita ao Visi-
tador Geral da Ordem de S. João de Deos e do termo assignado pelo Provincial
e^Definidor da mesma ordem a respeito das condiçõens com que aceitarão a doa-

ção da administração do Hospital dessa Villa e depois de registada em huma
e outra parte mandará com segurança os proprios a esta Secretaria de Estado
com toda a brevidade. Bahia, de novembro 14 de 1755 annos. — Estavão as rubri-
cas do governo Geral deste Estado o sr. Arcebispo e Chanceler.—

Carta do Secretario de Estado Diogo de Mendonça Corte Real para o go-
ver no geral. Illm. eExm. Sr. —S. M. he servido ordenar-me remetia a V. Ex.a a
copia do termo que assignarão o Vizitador Provincial e Definidores da Ordem de
S. João de Deos, em que se conhecem as condiçõens a que se sujeitarão para se
lhes entregar o Hospital da Villa do Caxoeira, e ha por bem o mesmo Sr. que
V. Ex.a faça registrar o mesmo termo com este aviso nos livros do mesmo Hos-

pitai e nos da Camara da dita Villa e participa ao Ouvidor para que saiba a
obrigação que tem a respeito deste Hospital, recommendando-se-lhe o cuidado

que deve ter em que os seos bens sejão juntamente administrados conforme a
instituição e fim para que se fez esta fundação. Deos guarde a V. Ex.' Lisboa
3i de março de 1/55 — Diogo de Mendonça Corte Real—Sr. Conde Vice-Rei.—»

Termo assignado pelo Provincial e Úefinitorio da Ordem de S. João de Deos.
Aos 21 dias do mês de março deste prezente ando de i*755 neste Convento do Nosso
Padre S. João de Deos d'esta Côrie e Cidade de Lisboa, estando legitimamente
congregados o Revmo. Padre João Evangelista, conego secular e ex-Procurador
Geral da Congregação de S.João Evangelista, examinador das tres ordens militares
e Vizitador geral apostolico desta Província de N. Padre S. João de Deos e o Revm.
Padre Fr. Bartholomeu da Conceição, Provincial apostolico delia, como seu reve-
rçndo Definidor mandou o Revm. Padre Vizitador ler huma carta da Secretaria do
Estado dos negocios ultramarinos do theor seguinte:—S. M.he servido ordenar-me

participe a V. Paternidade Revm. que havendo respeito á representação que lhe fez
o Procurador Geral da Ordem de S. João de Deos e ater V. P. Revm. declarado

que a Província da mesma ordem se sujeita neste Reyno ás condiçoens que eu
lhe communiquei da ordem do mesmo Sr.: Ha por bem conceder-lhe a licença

pedida para assistirem no Hospital da Villa da Caxoeira 4 Religiosos, permittindo
que emquanto viver o doador do mesmo Hospital que foy recebido na mesma
ordem, possa nelle assistir alem dos ditos 4 que somente se concedem, e que se
não excederão por modo algum, depois da morte do dito doador e para que e
todo tempo conste da forma da licença e das condiçoens delia a que a Província
se sujeita ; ordena S. M. que V. P. Revm. mande registrar nos livros do seu
Convento esta carta e nelles abaixo dela se declare por termo que no referido
Hospital assistirão só 4 religiosos, que terão hido deste Reyno com passaporte
expedido pela Secretaria doÈstado e que achando-se algum que não fôr com esta
solemnidade ou que exceda o numero permittido, o Arcebispo o faça embarcar
na primeira frota sem falta alguma. Que os ditos religiosos vivirão na conformi-
dade da sua regra è estatutos, mas como não tem Prelado mayor no Brasil serão
sujeitos no espiritual ao Arcebispo da Bahia, para conhecer se elles satisfazem
o que devem e para ter contra elles, no caso de falta ou de culpa, o procedimento
que por direito lhe fôr permittido. Que o mesmo Hospital no que toca ào tem-

poral, administração ou destruição dos bens fica sujeito as justiças seculares, e
o Ouvidor da Comarca quando fôr em correição o vizitará e examinará o estado
e forma da administração para que achando alguma desordem dê conta a S. M.,
e que este termo com a declaração de que a Provincsa acceita estas condiçoens,
se assigne por V. P. Revm. , pelo Provincial e Definidor e se remettão a esta
Secretaria 4 copias authenticas delle para ficarem nesta e se remetterem ao
Brazil. Deos guarde a V. P. Revm. Paço 20 de março de 1755 .—Diogo de Men-
donça Corte Real. — Sr. Vizitador Geral da ordem de S. João de Deos.—
E sendo lida e bem entendida dita carta, todos uniformemente disserão que



465

aceita vão todas as condiçoens nella expressadas, em fé do que eu Fr. Thoma% de
Aquino Xavier, Secretario da Província fiz este termo, que todos assignamos,
dia, mês e anno, ad supra. —João Evangelista, Fr. Bartholomeu da Conceição
Fr. Thoma\ Aquino Xavier, Fr. João de Deos e Fr. João Filippe de Figueiredo.

Carta do Secretario do Estado ao Vistador Geral da Ordem de S. João
de Deos sobre as 4 condiçoens. —Fazendo 

prezente a S. M. a resposta de V. P.
Revm. sobre as 4 condiçoens com que o dito Sr. permijtia, que os Religiosos de
S. João de Deos aceitassem a doação da administração do Hospital da Villa da
Caxoeira, que eu communiquei a V. P. Revm. em 2 de fevereiro deste prezente
anno: Foy o dito Sr. servido resolver, convir em tudo o que V. P. Revm. repre-
zentou, menos que os Religiosos deixassem de ficar sujeitos á jurisdição do Arce-
bispo e que o Ouvidor da Comarca possa examinar os livros do mesmo Hospital,

para poaer dar conta ao dito Sr., pelo Conselho Ultramarino, da boa ou má
administração. Aceitando a Religião estas 2 condiçoens não haverá duvida em se
dar passaporte aos 3 religiosos que agora pretendem ir, com a declaração tão
bem que morrendo o Fundador e Doador se não poderão conservar mais que
4 religiosos no dito Hospital, hum para Prelado e os óutros 3 para o ministério
do mesmo Hospital... Paço, 8 de março de ip5. Diogo Mendonça Corte Real.n

5459

Procuração do Provincial da Ordem de S. João de Deus nos Reinos de

Portugal e Algarves. Fr. Bartholomeu da Conceição, conferindo a

Fr. João de S. Thomaz, Religioso da mesma ordem, os poderes
bastantes para acceitar a doação do Hospital da Villa da Cachoeira.

Lisboa, 20 de fevereiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 5457).

«Nós Fr. Bartholomeu da Conceição, Provincial desta Província de nosso
P.e S. Joam de Deos nestes reinos de Portugal, Algarves por nomeação e prero-
gaçam pontifícia e administrador geral dos hospitaes reaes da mesma Província

por S. Magestade que Deus guarde. 
— Porquanto o S.° Ir. Antonio Machado de

JV. S.» de Bellem nos reprezentou que elle tem fundado á sua custa hú hospital
na villa de N. S.' do Rosário do porto da Caxoeira, Comarca da Bahia e o tem
dottado em 8 mil cruzados e quatro escravos alem de outros 2 mil cruzados que
para elle deixou hü devoto, e quer fazer doação ao mesmo hospital com mais 2
mil cruzados que são precizos para algumas obras delle a esta Província; pela
presente ilido por nós assignada e sellada com o sello mayor do nosso officio e
referendada de nosso secretario, nomeamos e constituímos nosso procurador da
dita nossa Província e damos todos nossos poderes em Direito necessários ao
R. P. Fr. Joam de S. Thoma\ e Castro, religioso da nossa obediencia e assistente
no dito hospital para que por nós e em nosso nome e da dita nossa Província ac-
ceite a dita doacção com as condições seguintes, i.' que desde a datta da escri-

ptura dellas ficará o dito hospital sendo proprio da Religião e debaixo somente da
immediata protecção de S. Magestade Fidelissima que Deus guarde, com todos
os ditos 14 mil cruzados, escravos e mais bens assim moveis, como de raiz que
de qualquer modo pertencerem ao dito hospital ao tempo em que se firmar a
escriptura ou no futuro lhe poderem pertencer sem que esta doação se possa revo-

gar em tempo algum por qualquer motivo que pcssa acontecer e de qualquer
qualidade que seja, e sendo que seja tal que requeira especial menção a qual aqui
havemos por feita. 2' Que tomando o habito de nossa sagrada Religião e profes-
sando nella o dito S.e ír. Antonió Machado de N. S.' ae Bellem administrará
debaixo da obediencia e direcçáo do Prelado que for do dito hospital emquanto
elle fundador viver todos os bens doados e esrhollas delles, e por fallecimento

delle dito Snr. Ir. Fundador, se também tiver tomado o habito e professado na

nossa religião seo sobrinho o Snr. Baltesar da Costa Bolhão os administrará este
da mesma fôrma e com as mesmas condições por todo o tempo ,de sua vida e
debaixo de todas as expressadas condições acceitamos a dita doação e obrigamos

a Província a receber e curar todos os pobres enfermos que conforme as rendas

e esmollas se poderem curar no dito hospital, e damos todos os nossos poderes
ao dito padre para acceitar e obrigar a Província e assignar a escriptura de doa-

ção, acceitação e obrigação da qual escriptura nos remeterá o traslado authen-

tico em fôrma que faça fé para com elle supplicarmos a S. Magestade Fidelis-

sima se digne tomar o dito hospital na sua immediata protecção, è feita a dita

aceitação e obrigação com as referidas condições em virtude desta nossa pro-
curação em que havemos por expressas e declaradas as clauzulas necessarias para

A. B. 3l 59
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o seo valor e tudo o mais que para o mesmo fim for feito pelo dito nosso pro-
curador como tãobem para tomar posse do dito hospital ou qualquer outra pessoa
em que elle substabelecer os mesmos poderes o poderá fazer frèando esta sempre
nelle em sua força cvigor para os revogar e substabelecer em outros havemos
sempre por bom firme e valiozo- exceptuando qualquer citóção porque offerecen-
do-se cazo em que se deva fazer queremos se faça em líossa pessoa ou na dos
nossos sucessores ao que obrigamos os bens e rendas da dita nossa Província.
Dada neste convento hospital ae nosso P.° S. Joam de Deos desta cArte e cidade
de Lisboa aos 20 de Fevereiro de 1754.) Fr. Bartliolomeu da Conceição.»

5460

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

informando ácerca das obras da náu que se estava construindo nos

estaleiros da Ribeira.

Bahia, 20 de setembro de 1761. 5461

Informação do Mestre Constructor Antonio da Silva e do Inspector Manuel

da Silva Machado, ácerca do estado em que se encontrava a con-

strucção da nova náu.

Bahia, 8 de setembro dè 1761.

(Annexa ao n. 5461). 5462

Carta do Chaticeller Governador José Carvalho de Andrade para Francisco

Xavier de Mendonça, em que dá varias informações relativas á expe-

dição á Serra dos Montes Altos e participa ter sido nomeado Antonio

Luiz deAlmeida, Ajudante do Intendente das fabricas do salitre.

Bahia, 20 de setembro de 1761. 5463

Carta do Intendente geral João Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier

de Mendonça), em que se refere á classificação dos assucares, á prisão
de uns passageiros dos navios da frota, á escolha dos tabacos, ao paga-
mento de propinas, á partida do Governador de S. Thomé Lopo de

Sousa Coutinho, etc.

Bahia, 2ode setembrode 1761. 5464

Requerimento de Antonio Pereira da Silva Porto, examinador dos Tabacos

na Bahia, pedindo o pagamento de vencimentos.

(Annexo ao n. 5464). 5465

Attestado dos negociantes da Bahia, affirmando o zelo e excessivo trabalho

que o examinador. Antonio Pereira da Silva Porto tinha na escolha

dos tabacos.

Bahia, 3 de outubro de 1761.

[Annexo ao n. 5465). 5466

Duplicado do documento n.° 5464.

2a via. 5467

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
'em 

que dá diversas informações acerca dos motivos que retardaram

a.partida dos navios da frota. —

Bahia, 20 de setembro de 1761.

Tem atinexos 16 documentos, comprehendendo requerimentos

dos capitães dos navios e dos negociantes, copias de resoluções da

Junta da Inspecção e da correspondência d'esta com o Governo Geral.

5468—5484
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Ôfficio do Governo interino para Fràncisco Xavier de Mendonça, no qual
se refere á arrematação das obras da torre e adro da Sé e ao incidente

que se dera com o engenheiro Antonio José Caldas, que se escanda-

lisára com a nomeação de João de Abreu de Carvalho para adjunto

nesta arrematação, por falta de cathegoria.

Bahia, 20 de setembro de 1761. 5485

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

participa a remessa de 93 arrobas desalitre, procedentes da Serra dos

Montes Altos.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 5486

Certidão da quantidade de salitre enviada da Serra dos Montes Altos pelo
Mestre de Campo Pedro Leolino Mariz, da despeza do frete e preço
do custo.

Bahia, 14 de setembro de 1761.

(Annexa ao n. S486). 5487

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, infor-

mando que a maior parte dos Capitães de Infantaria da guarnição se

achavam incapazes para o serviço, referindo-se também ás patentes
e soldos dos que exerciam o posto de Ajudantes d'Ordens do Governo.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 5488

Officios (2} do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em

que participa o carregamento de madeiras na náu N. S.a da Concei-

cão e S. Vicente Ferrer e a partida deste navio para o Reino.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 5489—5490

Officio do Provedor mór da Fazenda para Francisco Xavier de Mendonça,

áçerca dos materiaes necessários para a construcção da nau que se

estava fabricando no estaleiro da Ribeira e do adeantamento dos re-

spectivos trabalhos.

Bahia, 21 de setembro de 1761.

Tem annexos 2 documentos. H9ls—5493

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade para Francisco

Xavier de Andrade, em que se refere á partida da frota, á falta de pol-
vora, ao carregamento da náu N. S.a da Conceição e S. Vicente Fer-

\t~er, ao excessivo trabalho que lhe dava o desempenho dos differentes

logarês que occupava, etc.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 5494

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade para o Conde

de Oeiras, em que lhe transmitte diversas informações sobre a expe-

dição á Serra dos Montes Altos e a construcção das fabricas do sali-

tre, e participa a nomeação de Antonio Luiz de Almeida para Aju-

dante do Intendente Luiz Antonio d'Almeida Pimentel.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 3495

Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade (para Francisco Xavier de

Mendonça), na qual se refere ao carregamento e partida dos navios

da frota e aos P. P. Gapuchos Barbadinhos italianos, a respeito d.os

quaes dá diversas informações sobre os abusos e atrocidades que
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praticavam no sertão e a noticia de ter enlouquecido Fr. Carlos de

S. Secundo, missionário da mesma ordem.

Bahia, 21 de setembro de 1761. 5496

Lista dos índios da missão de S. João Baptista do Rodellas, declarados

publicamente por excommungados de excommunhão maior, pelo
Missionário Capuchinho Fr. Carlos de S. Secundo.

[Annexaao n. 54g6). 5497

Editaes (2) mandados affixarpelo Missionário Capuchinho italiano Fr. Car-

los de S. Segundo, sobre a excommunhão de diversos indios e amea-

çando outros com a mesma pena.

(.Annexos ao n. 54g6). 5498—5499

Cartas (2) do Prefeito dos Missionários Capuchinhos italianos Fr. Bernabé

de Tedaldo, dirigidas aos Governadores interinos do Estado do

Brasil e Capitania da Bahia, em lhes communica os nomes dos Reli-

giosos da sua ordem, que se encontravam no Hospício de N. S.a da

Piedade da Bahia, na Prefeitura de S. Thomé e nas diversas missões

do Brasil.

Bahia, 19 de fevereiro e i3 de agosto de 1761.

[Annexas ao n. 54g6/. 55oo—55ci

Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça,

em que participam o fallecimento do Padre Manuel Luiz de Freitas e

a prisão do Capitão Leandro Ferreira Couto, contra os quaes tinham

apresentado queixa os officiaes da Camara da Villa de Jaguaripe.

Bahia, 23 de setembro de 1761. 55o2

Officio do Vigário Geral Gonçalo de Sousa Falcão, para os Governadores

interinos da Bahia, remettendo-lhes a seguinte certidão.

Bahia, 3o de julho de 1761.

(.Annexo ao n. 55o2.) 55o3

Certidão do debito do Padre Manuel Luiz de Freitas Eça, passada pelo
Vigário da Freguezia de Santo Amaro de Itaparica, João Vieira de

Barros.

Itaparica, 28 de julho de 1761.

(Annexa ao n. 55o2.)

«Aos 14 dias do mes de maio de 1760 falleceo desta vida presente com todos
os sacramentos o R. Padre Manuel Lui\ de Freitas e Eça Sacerdote do habito
de S. Pedro e morador nesta freguezia de Santo Amaro 3e Itaparica, filho legi-
timo do Tenente Coronel Miguel Freitas Ferieira Bittencourt e de D. Antonia
de Sousa Eça, natural desta mesma freguezia...»

5504

- Officio do Ouvidor Luiz Freire de Veras, informando ácerca da queixa que
houvera contra o Capitão Leandro Ferreira do Couto e o Padre

Manuel Luiz de Freitas.

Bahia, 10 de setembro de 1761.

Copia. (Annexó aó n, 55o2). 55o5

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, mos-

trándo a repugnancia que geralmente havia para a vida militar e os
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inconvenientes que na pratica produzia o direito concedido ás praças
de terem baixa, depois de 10 annos de serviço.

Bahia, 2 5 de setembro de 1761.

«Em execução do avizo de V. Ex\ de 20 de Abril de 1761 mandamos logo
suspendera execução da determinação de Sua Magestade em 22 de novembro de
1758 pósta em consulta do Conselho Ultramarino de 25 de Agosto do dito anno

para que passados dez annos todo o soldado podesse dar baixa sem lho ninguém

poder embaraçar.
A experiencia e averiguações, que temos feito nos faz pôr na prezença de

V. Ex., que esta graça hé muito contra o serviço de Sua Magestade Fidelissima,

por quanto em todo o districto, desta capital he muito abominavel o nome de
soldado, e por este motivo não ha ninguém que por seu gosto queira sentar praça
e todo aquelle que foi obrigado o seu maior empenho e diligencia he o livrar-se
de soldado, para o que buscão quantos meyos lhes são possíveis, e quando o não
conseguem togem e não apparecem mais ficando por este modo muitos capitães
obrigados a pagar as armas, que levão, e as fardas a que se obrigão em quanto
a não tem vencido, e como he um paiz aberto e com taes distancias não se

podem reconduzir de nenfiüa sorte, e assim he continua a deserção da praça.
Não foi bastante aquella grande graça que Sua Magestade Fidellissima lhe

fez de em passando dez annos poderem largar o serviço para que atrahisse a
outros a quererem assentar praça, e desde que se fez publica são muito poucos
os que tem vindo assentar praça, e estes que o tem teito são quasi todos crianças
filhos de gente tão pcbre, que andam pelas ruas nús só com a camiza, que che-

gando á idade que já se envergonhão de andar assim, vem assentar piaça por
terem que vestir, e com que se alimentarem, e como são muito crianças não
servem, e quando chegam a ter dez annos de praça he que estão capazes de
servir e como neste tempo tomão como todos aborrecimento ao serviço dão
baixa e buscão outro modo de vida, sem que Sua Magestade se utilize do pres-
timo que lhe podião ter depois de estarem capazes de o servir. E para com mais
clareza podermos informar a V. Ex." mandamos tirar da Vedoria a certidão junta,
pela aual se vê desde que teve principio aquela permissão tem dado baixa 64
soldados e onze artilheiros, sendo estes os melhores dos regimentos, e livrando-
se com patentes de ajudantes quarenta, e do batalhão cia artilharia onze, e
assenta.do praça por sua vontade 7q nos regimentos, e sete no batalhão da arti-
lharia. E para que melhor veja V. Ex." o estado em que estão os regimentos, por
não haver quem nelles queira assentar praça, vai o mappa das tropas desta Praça,
e assim parece que será util a Sua Magestadp suspenda esta graça, e que os
soldados que assentarem praça ou obrigados ou por sua vontade deem fiador,
como se practica nas vedorias dessa Corte, por ser o único meio de evitar
esta continua deserção, e ser tão impracticavel a recondução quando he hum dos

grandes embaraços a este governo o levantar soldados, sendo innumeraveis os

privilégios, empenhos para que se não fação soldados, e de não ser mayor o
numero dos que tem dado baixa he por não haver muito mais, que tenhão já os
dez annos de serviço, e nos consta que muitos estavão esperando, que se fizesse
o pagamento para o darem, e o não fizerão pela suspensão da ordem, com que
O faziãO.» r r r

5300

Certidão do numero dé praças que tinham pedido baixa com 10 annos de

serviço e dos soldados que depois de estabelecida esta concessão,

tinham voluntariamente assentado praça.
Bahia, i3 de agosto de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 55o6.) 55oy

«Mappa geral do estado em que se acham as tropas da guarnição da Cidade

da Bahia, em 20 de agosto de 1761.» (Annexe ao n. 55o6).

Compunha-se a guarnição do Batalhão de Artilharia e 2 Regi-

mentos de Infantaria. 55o8

OFFiciodo Governo interino para FranciscoXavierde Mendonça, accusando

a remessa de materiaes destinadosá construcção da nova náu e infor-

mando que a falta de madeiras impedia o adeantamento dos traba-

lhos.

Bahia, 25 de setembro de 1761. 5Sog
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Officio do Governo interino dà Bahia para Francisco Xavièr de Mendonça,

no qual participa as diligencias que se fizeram para capturar uns pas-
sageiros da nau S. José, que se tinham evadido da índia.

Bahia, 25 de setembro de 1761. 55io

Officio do Ouvidor Geral do crime Cyriaco Antonio de Moura Tavares,

informando ácerca dos factos a que se refere o documento antece-

dente.

Bahia, 5 de setembro de 1761.

(Annexo ao n. 55io). 5511

Summario de testemunhas inquiridas sobre a evasão dos referidos passa-

geiros da náu S. José.

Bahia, 1 de setembro de 1761.

(Annexo ao n. 55io). 55i2

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da Ordem regia que prohibia a permanencia no Estado do Brasil aos

Religiosos de quaesquer Ordens, que não fossem conventuaes e não

apresentassem passaportes authenticos.

Bahia, 26 de setembro de 1761. 5513

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, relativo á licença supe-

riormente concedida a D. José Miralles, para consultar os livros da

Vedoria e delles extrahir os elementos que desejasse, para a Historia

militar do Estado do Brasil, que estava elaborando.

Bahia, 26 de setembro de 1761. 5514

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere á questão levantada pelos Desembargadores da Relação por
lhes terem sido prestadas por um Capellãò as honras do incenso-,

na missa solemne que se celebrou na Bahia por occasião do despo-

sorioda Princeza do Brasil com o Infante D. Pedro.

Bahia, 27 df,setembro de 1761. 55i5

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da autorisaçãodada á Mesada Inspecção para conceder licença ás

embarcações de maior arqueação, para n'ellas se transportarem os

Bispos e Governadores das Ilhas de S. Thomé e Príncipe para as sédes

dos seus governos.
Bahia 27 de setembro de 1761. 5516

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere á demora que deverião ter no porto da Bahia os navios da

frota, commandada por Francisco Miguel Ayres e o abono das quan-
tias necessarias ao apresto e custeamento da nau N. S." do Carmo.

Bahia, 27 de setembro 1761. 5517

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca da

applicação dos bensi por sua natureza seculares, que ficarão vacantes

pela expulsão dos Jesuítas e sobre as guardas e sentinellas que era

preciso estabelecer para segurança dos Collegios, Egrejas e Alfaias,

que tinham pertencido aos mesmos padres. 7
Bahia, 27 de setembro de 1761. 5518
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Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere ás promoções do Sargento mór Engenheiro Manuel Cardoso

de Saldanha e Tenente de Infantaria Francisco da Cunha e Araújo,

em recompensa dos serviços na exploração do salitre.

Bahia, 27 de setembro de 1761. 5519

Officio do Provedor morda Fazenda para o Governo interino, em que lhe

communica a duvida que se offerecia á Vedoria na referida promoção
do Tenente de Infantaria Francisco da Cunha e Araújo.

Bahia, 27 de junho de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 551 g). 5520

Informação do Escrivão da Vedoria Luiz Pereira Franco, sobre a duvida

que se lhe offerecia na promoção do Tenente Francisco da Cunha e

Araújo.

Bahia, 27 de junho de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 55 ig). 5521

Officio do Intendente Geral Bernardo Gonzaga, para o Ministro, do Ultra-

mar, remettendo a seguinte devassa.

Bahia, 27 de setembro de 1761. 5522

Auto da devassa a que mandou proceder o Desembargador Presidente da

Mesa da Inspecção João-Bernado Gonzaga, em cumprimento do

Alvará de 5 de janeiro de 1761 ácerca da fiscalisação do carregamento

dos navios das frotas.

Bahia, 27 de junho de 1761.

(Annexo ao n. 5522). 5523

OfFicio do Provedor mór da Fazenda para Francisco Xavier de Mendonça

no qual informa circumstanciadamente acerca da arrematação do

contracto da pesca das baleias.

Bahia, 27 de setembro de 1761.

Alem dos 3 seguintes documentos, tem anpexos 5 termos de diver-

sas arremataçôes e editaes. 5524—5529

Assento que se tomou no Conselho da Fazenda do Estado da Bahia á

respeito de se administrar o contracto das baleias por conta da Fa-

zenda Real.

Bahia, 23 de maio de 1761.

(.Annexo ao n. 5524). 553o

Termo de entrega a José Vieira Torres de todos os bens da Fazenda

Real, existentes na Feitorja da pescaria das baleias na Ilha de Ita-

parica.
Bahia, 23 de junho de 1761. .

Copia. (Annexo ao n. 5224). 5531

Auto de devassa a que mandou proceder o Provedor mór da Fazenda

Manuel de Mattos Pegado Serpa, para se averiguar se houvera con-

luio ou qualquer irregularidade na arrematação do contracto dos Dizi-

mos Reaes, dado a Manuel Dias Filgueira.

Bahia, 8 de junho de 1761.

(Annexo ao n. 5524), 553a
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Officio do Intendente geral do ouro João Bernardo Gonzaga parà o Minis-

tro do Ultramar, no qual informa ácerca de um requerimento da

Camara da Villa de Jacobina, pedindo que ali se conservasse a Casa

de Fundição. j

Bahia, 27 de setembro, de 1761. 5533

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça no qual

participa a creação da Villa de Nossa Senhora de Nazareth.

Bahia, 28 de setembro de 1761.

Fica erecta em villa com a denominação de Villa de N:. S. tj.e Nazareth a
Aldêa da Pedra Branca, comprehensiva da outra Aldêa cónfinànje vulgar-
menie chamada Caranguejo e também estabelecida a congrua ao 'Padre 

José da
Silveira, a quem S. M. houve por bem nomear Vigário na nova ígf^ja, que se
deve fundar nella, ao qual se lhe impoz a obrigação de administrar' saeifafneptQs
aos índios, tanto de huma, como de outra Aldêa...» 553^.

Acta da reunião convocada pelo Governo interino, para arbitramento da

congrua do Vigário da nova freguezia de N. S. de Nazareth.

Bahia, 8 de julho de 1761. Copia. (Annexa ao n. 5534). 5535

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, relativo

á fiscalisação que lhe era imposta nas Fragatas da Armada Real,

para evitar que os respectivos capitães n'ellas introduzissem carga,

que lhes era prohibido carregar.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5536

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, relativo

ás diligencias a que se devia proceder com as embarcações estran-

geiras
Bahia 28 de setembro de 1761. 5537

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da resolução regia a respeito do que devem praticar os Governadores

das Praças maritimas do Estado do Brasil com as náus de guerra
estrangeiras que arribarem aos seus portos.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5538

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

se refere aos cofres que se deviam mandar abrir em todas as Náus de

guerra para transporte de ouro e de dinheiro.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5539

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça relativo

ás precauções que se deviam tomar com os navios extrangeiros.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5540

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

participa ter offerecido ao Bispo eleito de Angola, Fr. Francisco

de Santo Thomaz, todo o auxilio de que necessitasse por esse governo,

para obter transporte para a sua Diocese.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5541

Carta do Bispo Francisco de Santo Thomaz, dirigida aos Governadores

interinos, ácerca da partida para a sua Diocese de Angola.

Bahia, s. d. (Annexa ao n. 55^/1. 5542
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Officio do Goveriro interino para Francisco Xayier de Mendonça, .partici-

pando ter encarregado o Desembargador Bernardino Falcão de proce-
der á revista das equipageais dos navios mercantes da frota.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5543

Officio da Mesa da Inspecção, dirigida ao Ministro do Ultranrar no qual
informa ácerca do requerimento que Bento Dias de Aragão fizera

sobre o pagamento e preço de uma porção de tatiaco, que vendera

a Manuel Marques de Queiroz.
Bahia, 28 de setembro de 1761. 5544

Alvará regio que manda cassar e annular todas e quesquer compras, vendas

e arrematações, que se fizessem de assucares e tabacos no Estado

do Brasil, assim judicial como extra-judicial, por preços menores

que o mais commura porque se venderem ao tempo da frota mais

próxima.
Lisboa, 2 de abril de 1736.

KAnnexo ao n. 554/). 5545

Termo das declarações de--M-anuel Marques de Queiroz sobre a compra de

tabaco que fizera a Bento Dias de Aragão.

Bahia, 28 de setembro de 1761. ,

Copia. (Annexo ao n 5544). 5546

Acta da sessão da Mesa da Inspecção em que foi apreciado e deferido o

requerimento de Bento Dias de Aragão.

Bahia, 28 de setembro de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 5544). 5547

Representação da Mesa da Inspecção, dirigida ao Rei, em que mostra a

necessidade das frotas serem annuaes e regulares e a conveniência

que chegassem em prinçipios de agosto á Bahia e partissem em

janeiro.
Bahia, 28 de setembro de 1761. 5548

Carta da Junta da arrecadação e administração da Fazenda Real, dirigida

ao Rei, em que participa ter sido arrematada por José de Sousa Reis

a propriedade do Officio de Guarda mór do tabaco, pela quantia de

i3ooo cruzados.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5549

Auto da arrematação do officio de Guarda mór do tabaco, a que se refere o

documento antecedente.
- Bahia, 28 de agosto de 1761.

Copia. [Annexo ao n. 554g). 555o
• «

Carta do Cabido da Bahia, dirigida ao Rei eta que participa ter vagado a

Vigararia de N. Senhora da Assumpção da Villa do Camamú, por
ter fallecido no dia 12 de setembro o Vigário collado Antonio Viegas

de Carvalho.

Bahia, 28de setembro de 1761. 5551

Officio da Junta da Administração da Fazenda Realpara Francisco Xavier

de Mendonça, em que participa a remessa da primeira prestação do

A B. 3i 60
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preço porque fôra arrematada por José de Sousa Reis a propriedade
do officio de Guarda mór do tabaco,

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5552

Carta do Coronel e Governador interino Gonçalo Xavier de Barros e Alvim

para Francisco Xavier de Mendonça, em que se refere ao carrega-

mento dos navios da frota, á construcção da nova náu, manifestando

o desejo de que chegasse breve um Governador effectivo e lhe fosse

dada a 
patente 

de Brigadeiro.

Bahia, 28 de setembro de 1761. 5553

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere á remessa do documento seguinte.

Bahia, 29 de setembro de 1761. 5554

Auto da conferencia que fez o Desembargador Intendente geral, dr. João

Bernardo Gonzaga, com os livros dos registos das guias que entraram

na Casa da Moeda da Bahia com as barras de ouro que acompa-

nharam, vindas das fundições das minas

Bahia, 3o de junho de 1761. (Annexo ao n. 5554). 5555

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça em que

participa a remessa do orçamento geral de todas as receitas e despezas

da Capitania da Bahia, organisado por Francisco Massil Sainger,

em cumprimento da ordem regia, expedida em carta de 18 de julho
de 1760, dirigida ao Vice-Rei Marquez do Lavradio.

Bahia, 29 de setembro de 1761. 5556

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, relativo

ás providencias tomadas para evitar a grande demora que havia no

julgamento das causas, pendentes na Relação.

Bahia, 29 de setembro de 1761. 5557

¦Officio dos Governadores interinos para Francisco Xavier de Mendonça, em

que participam que, como lhes cumpria, passavam revista ás tropas

da gUarnição e assistiam aos exercícios cTestas e dos regimentos de

milicias.

Bahia, 29 de setembro de 1761. 5558

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere á competencia privativa da Mesa da Inspecção para conceder

as licenças para o porto de Moçambique, por serem estas da nave-

gação da Costa de África.

Bahia, 29 de setembro de 1761. 5559

Officio da Junta da Administração da Fazenda para Francisco Xavier de'

Mendonça, no qual se refere ao arrendamento triennal dos officios

vagos. .

Bahia, 29 de setembro de 1761. 556o

Officio da Junta da Administração da Fazenda, para Francisco Xavier de

Mendonça, ácerca das execuções intentadas contra os devedores á

Fazenda Real.

Bahia, 29de setembro de 1761. 5561
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Relação das executorias que se passarão pela Junta cia Administração da

Fazenda e Fisco Real contra diversos devedores.

Bahia, 25 de setembro de 1761. (Annexa ao n. 556i). 5562

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da controvérsia que houvera entre o J uiz Conservador dos Moedeiros

e o Provedor mór da Fazenda sobre as formalidades que o i° devia

observar nas precatórias que dirigisse ao Provedor mór e á prefe-
rencia entre elles quando concorriam ambos.

Bahia, Bode setembro de 1761. 5563

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, relativo

á Carta regia de 22 de abril de 1761, que prohibia os recursos á Corôa

de Roma e mandava suspender todos os escriptos e mais diplomas

emanados d'ella.

Bahia, 3o de setembro de 1761.

Tem annexas 2 certidões de terem sido ajjixados editaes publi-
cando a referida carta regia. 5564—5566

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, infor-

mando que o Ajudante Director da Fortaleza Cezarea de Ajudá, Theo-

dosio Rodrigues da Costa, não tivera culpa alguma em largar a direc-

ção e governo daquella fortaleza, pois que o Rei Dahomé o obrigára

á força, a que não poderá resistir, a entregar o governo ao Almoxarife

Antonio Nunes de Gouvèa.

Bahia, 3o de setembro de 1761. 5567

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
informa ácerca da fuga de dois Padres Agostinhos descalços, Fr.

Manuel de S. Joaquim e Fr. João Baptista, que tinham chegado na

náu de licença de passagem para as Missões das Ilhas do Principe e

S. Thomé.

Bahia, 3o de setembro de 1761. 5568

Officio do Ouvidor Geral do Crime, Cyriaco Antonio de Moura Tavares,

para os Governadores interinos, informando-os ácerca da fuga dos

referidos padres.
Bahia, 12 de setembro de 1761. 5569

Officio da Mesa da Inspecção para o Ministro do Ultramar, no qual infor-

ma ácerca de uns requerimentos do Governador das Ilhas do Principe

e S. Thomé, relativos ao seu transporte para aquellas Ilhas na Galera

Nossa Senhora da Penha de Franca, pertencente a João Cardoso de

Miranda, de lotação superior á que era permittida pela Provisão regia

de 3o de março de 1756, sobre a navegação e commercio da Costa

d'Africa, nos quaes requerimentos pedia autorisação para o proprie-
tario do referido navio poder carregar tabaco para negociar nos portos
em que tocasse.

Bahia, 3o de setembro de 1761.

Além dos documentos seguintes tem mais annexas as copias de

quatro requerimentos e dois officios sobre o assumpto. 5470—5576

Provisão regia, autorisando os transportes dos Bispos e Governadores das

Ilhas do.Principe e S. Thomé para as sédes da sua jurisdicção, em
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navios de lotação superior áquella que é permittida aos que fazem a

navegação dos portos d'aquellas Ilhas e da Costa da Mina.

N. S.a da Ajuda, 20 de abril de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 55jo).

de S. Thomé e do Príncipe de se transportarem desse porto (da Bahia) para as
mesmas Ilhas com as suas famílias e moveis, em enlbarcaçoens de mayor arquea-

ção, do que aquellâ que fui servido estabelecer para os que navegão para os

portos das referidas Ilhas e Costa da Mina, com o destino de transportarem escra-
vos: sou servido declarar-vos que em casos semelhantes poderá essa Mesa con-
ceder as licenças iiecessarias, para que possáo ir aos referidos portos embarca-
çoens de maior arqueação  as quaes não poderão levar mayor carga que a de

3 mil rôlos de tarbaco, determinada para as outras embarcaçoens que vão fazer
o commercio do resgate dos escravos naquelles portos...... 5577

Decreto em que se determina que as embarcações que fizerem a navegação

para os portos da África, sejam pequenas e que não levem de carga

mais de 3 mil rôlos de tabaco,

Lisboa, 3o de março de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 55jo). 5578

Okficio do Ministro do Ultramar Thomé Joaquim da Costa Côrte Real

para o Vice Rei Conde dos Arcos, em que se refere á exclusiva compe-

tencia da Mesa da Inspecção para a concessão de licença aos navios

que fizessem commercio para os portos de África.

Belem, 3 de maio de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 55-jo).. 5579

Okficio da Junta especial para a venda e administração dos Bens dos Jesui-

tas, para o Ministro do Ultramar Francisco Xavier de Mendonça,

em que se refere á remessa do Inventario dos bens que os P. P. da

Companhia possuíam na Capitania e Comarca do Piauhy e Rio de

S. Francisco.

Bahia, 3o de setembro de 1761.

E' assignado por Antonio ae Azevedo Coutinho, José Carvalho

de Andrade e Manuel Estevão Barberiho. 558o

Officio da mesma Junta para Francisco Xavier de Mendonça, em que lhe

participa a remessa de 34:768$ooo rs. producto dos bens seqüestrados

aos Jesuítas.

Bahia, 3o de setembro de 1761. 558i

Carta da mesma Junta, dirigida ao Rei, remettendo a seguinte relação.

Bahia, 3o de setembro de 1761. 5582

Relação das quantias annualmente abonadas aos Padres da Companhia de

Jesus pela Fazenda Real e que voltaram para Corôa por direito de

reversão.

[Annexa ao n. 5582).

Por decreto de S. M. F. de i3 julho de 1730 e Alvará de 2 de março de 1731
alcançando a instancias de Gabriel de Malagrida lhe foy concedida a ordinaria
de 3oo$ooo rs. em cada hum anno, applicada para sustentação dos Seminaristas
do Seminário da Bahia e principiou o seu vencimento em 3 de agosto de 1752.»

¦ 5583
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Carta da Junta da administração dos bens dos Padres da Companhia de

Jesus, dirigida ao Rei, informando acerca das obrigações e legados

pios que estavam a cargo dos mesmos Padres e especialmente aos

dotes legados por Domingos Affonso Certão.

Bahia, 3o de setembrode 1761. 5584

Carta de Ordem da mesma Junta para o Provedor da Comarca de Torres

Vedras, ácerca do cumprimento do referido legado de Domingos

Certão.

Bahia, 3o de setembro de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 5584).

«Logo que V. Mercê receber esta carta mandará V. M. afixar editaes nos
lugares públicos da cabeça da sua comarca e mais terras, que julgar necessário,

pelos quaes faça saber a todos, que pela Junta de S. M. foy servido mandar eri-

gir nesta Cidade da Bahya, para a venda, administração e cumprimento de
encargos pios dos bens, que forão dos Regulares da Companhia denominada de
Jesv, se hão de prover annualmente 2 dotes de 200S000 reis cada hum em moças

parentas dentro do 4° gráo do Capitão Domingos Affonso Certão, para estas caza-
rem ou para tomarem o estado de religiosas apresentando-se na mesma Junta

por parte das pretendentes sentenças proferidas por V. M. nas quaes se julgue e
declare eom distinção o gráo de parentesco...» 5585

RklaçÃo dos bens seqüestrados aos Regulares proscriptos e expulsos da

Companhia denominada de Jesus, onerados com encargos pios, com

declaração dos nomes dos Instituidores, dos titulos, porque dispo-

serão, das obras pias que ordenarão, dos bens e rendas, que para este

effeito deixarão e do que estes annualmente produzem em rendi-

mentos certos e incertos, averiguando-se por esta forma o que lalta

ou cresce da administração annual de cada huma das Capellas, tudo

na conformidade da Real Ordem de ,S. M. de 19 de abril de 1761.

(Annexa ao n. 5584).

Comprehende: A relação dos encargos pios do Collegio da Bahia.

—Encargos 
pios do Collegio e noticia dos bens, que a elles são

obrigados.—Bens pertencentes á Casa do Noviciado de N. S." da

Annunciada, no sitio da Giquitaia e noticia dos encargos, a que os

ditos bens estão obrigádos.—Bens pertencentes a Casa da Residencia

de N. S.* do Soccorro dos Ilheos.—Bens pertencentes d Casa dó

Seminário de N. S.a de Belem da Villa de N. S.a do Rosário do

do Porto da Cachoeira.—Residencia dos Engenhos do Conde e

SanfAnna.—Bens pertencentes ao Seminário de N. S.a da Conceição

da Bahia. 5586

Officio do Provedor mór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa

para Francisco Xavier de Mendonça, communicando diversas infor-

mações relativas ao estabelecimento da. nova fabrica para a prepa-
ração do salitre na Serrados Montes Altos

Bahia, 3o de setembro de 1761.

Alem dos documentos seguintes, tem mais annexas 2 relações

de instrumentos e 2 certidões relativas a despejas. 5587—5591

Carta regia communicando ao Provedor mór da Bahia, o embarque e ven-

cimentos de dois refinadores, contractados para a nova Fabrica do

Salitre na Serra dos Montes Altos.

N. S. da Ajuda, i5 de abril de 1761.

Copia. [Annexa ao n. 558y). 5592
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Relação dosofficiaes que foram para o novo estabelecimento da Fabrica do' 
salitre dos Montes Altos e dos respectivos vencimentos.

Bahia, 16 de setembro de 1761.

(.Annexa ao n. 558j). 55g3

Officio da Junta da Administração da Fazenda Real para Francisco Xavier

de Mendonça, acerca do alcance do ex-thesoureiro Domingos Car-

doso dos Santos e do seqüestro de seus bens.

Bahia, 1 de outubro de 1761.

Tem annexos 3 documentos. 5594—5597

Officio do Governo interino para Francisco Xaxier de Mendonça, infor-

mando ácerca da fuga de i3 soldados e marinheiros que vinham

presos da índia, a bordo da nau Santo Antonio e Justiça.

Bahia, 1 de outubro 1761. 5598

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Men.donça, em que
se refere á ordem regia que determina «se não interesse o Governo

como corretor de negocios pecuniários, de que na mesma se faz

menção, deixando livre aos mercantes emprestarem ou não o seu

dinheiro como bem lhes parecer e convencionarem».

Bahia, 1 de outubro de 1761. 5599

Officio do Provedor morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça, em que communica varias infor-

mações sobre a arrematação das obras do adro e torre da Sé, refe-

rindo-se á grande falta que havia de engenheiros para dirigir qual-

quer obra.

Bahia 1 de outubro de 1761.

Tem annexos g documentos relativos a ambos os assumptos.

5609—5609

Officio do Governo interinos para Francisco Xavier de Mendonça rela-

tivo a arrematação das obras do adro e torre da Sé.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 56io

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, no qual
informa ácerca do rendimento do officio de Sellador da Alfandega.

Bahia, 2 de outubro de 1761.

Tem annexas certidões demonstrativas desse rendimento.

6611—6ói3i

Carta do Cabido da Bahia dirigida ao Rei, na qual participa ter nomeado

o Padre Ignacio Rodrigues do Valle Vigário encomendado da Aldeia

de I^odellas, situada no sertão de cima, e o Padre José Magnard,

Vigário da Aldeia de S. Fidelis das Villas do Sul.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 5614

Carta do Coronel e Governador interino Gonçalo Xavier de Barros e Alvim

para o Conde de Oeiras, na qual faz as melhores referencias ao

Chanceller e seu collega no Governo, o Desembargador José Carva-

lho de Andrade e recommenda de novo a sua pretenção, \de que lhe

seja dada a patente de brigadeiro.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 5615
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Carta do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para o Conde de

Oeiras, em que se refere a educação de seus filhos e os recommenda

para a sua collocação.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 5616

Officio do Provedor morda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa, rela-

tivo á remessa de madeiras, destinadas ás obras do Paço Real.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 5617

Officio do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para Francisco

Xavier de Mendonça, no qual informa que Luiz da Fonseca Ribeiro

se achava impossibilitado por doença de exercer a commissão de ser-

viço para que fôra nomeado e que por esse motivo embarcava para
o Reino.

Bahia, 2 de outubro de 1761. 5618

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, infor-

mando ácerca da exportação de madeiras para o Reino.

Bahia, 3 de outubro de 1761.

Tem annexa a relação das madeiras carregadas a bordo da

náu de guerra N. ò\a do Monte do Carmo e náu S. José.

5619—5620

Carta da Mesa da Inspecção dirigida ao Rei, na qual informa ácerca dos

fundamentos que tivera a mesma mesa para suspender os Mestres

Examinadores dos tabacos, Antonio Pereira da Silva Porto e Felix

Amorim, do exercício das suas funcções e o pagamento dos respe-

ctivos vencimentos.

Bahia, 3 de outubro de 1761. 5621

Certidão do Escrivão da Mesa da Inspecção, João da Fonseca, em que de-

clara que o Mestre examinador .Antonio Pereira da Costa deixára de

fazer serviço desde i5 de julho de 1757.

Bahia, 3 de outubro de 1761.

{Annexa ao n. 5621). 5622

Provisão regia na qual se ordena que os Mestres examinadores do ta-

baco, Antonio Pereira da Costa e Miguel Domingues 
"Braga, 

só

vencerão salarios nos dias em que trabalharem, segundo o estylo da

terra.

Lisboa, 3i de janeiro de 1754.

Copia. (Annexa ao n. 5621). 5623

Provisão regia pela qual foram creados doislogares de Mestres examina-

dores dos assucares e tabacos, pagos pela Fazenda Real e eleitos de 3

em 3 annos por 12 commerciantes da praça, 6 proprietários de enge-,

nhos de assucar e 6 lavradores de tabaco.

Lisboa, 3o de março de 1756.

Copia. (Annexa ao n. S621). 5624

Requerimento de Antonio Pereira da Silva Porto e Feliz Alvares de Amo-

rim, Mestres examinadores do tabaco, pedindo para serem reinte-

grados nos seus logares e abonados os respectivos vencimentos.

[Annexo ao n. 5621). 5625
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Instrumento em publica-forma com o theor de varias petições, despachos e

réplicas, passado a requerimento de Antonio Pereira da Silva Porto

e Felix Alvares de Amorim.

Bahia, 3i de março de 1760.

(.Annexo ao n. 5621). 5626

Okficio do Cabido para o Ministro do Ultramar, participando ter embar-

cado num dos navios da frota e sob prisão o Padre João de S. Alberto.

Bahia, 3 de outrubro de 1761. 5627

Declaração de Antonio Corrêa de Oliveira, Capitão da Galera Família Sacra

e João Gomes Alcantara, contra-mestre, de terem recebido a bordo

e á sua guarda o referido padre. \

Bahia, 3 de outubro de 1761.

(Annexo ao n. 5627). $628

Carta dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e José

Carvalhode Andrade, em que dão informações acerca do bom compor-

tamento e serviços do Desembargador Thomaz Roby de Barros Bar-

reto, ex-chanceller da Relação.

Bahia, 3 de outubro de 1761. 5629

Auto da devassa a que se procedeu para se averiguar o procedimento do

Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, durante o tempo

que exerceu o logar de Chanceller da Relação da Bahia. 1761

(Annexo ao n. 5Ô2g). 563o

Carta do Cabido da Bahia, dirigida ao Rei, na qual informa ácerca do reque-

rimento do Provedor e Irmãosda Santa Casa da Misericórdia, pedindo

que fosse retirada daquella Casa D. Theresa de Jesus Maria, casada

com Francisco Manuel da Silva, e que alli se achava depositada por
ordem regia.

Bahia, 3 de outubro de 1761. 5631

Traslado de vários documentos relativos ao mesmo assumpto referido no

documento antecedente.

(.Annexo ao n. 5631). 5632

Officio do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para Francisco

Xavier de Mendonça, em que se refere ao provimento dos officios,^á

partida dos navios da frota, á execução das dividas á fazenda e remes-

sas de dinheiro cobrado, etc.

Bahia, 3 de outubro de 1761.

Tem annexo um documento relativo ás contas da Fazenda.

5633—5634

Carta de D. Manuel Alvares de Barua para Francisco Xavier de Mendonça,

ácerca da proposta para dirigir e administrar a construcção das náus,

a que outros documentos já se referiram.

Bahia, 3 de outubro ae 1761. Em hespanhol. 5635

Carta do Chanceller e Governador interino José Carvalho de Andrade (para
. Francisco Xavier de Mendonça), agradecendo-lhe favores dispensa-

dos a pessoas da sua familia e fazendo as mais lisongeiras referencias



481

do Coronel' Gonçalo Xavier de B. e Alvim e do Desembargador

Manuel Estevão Barberino.

Bahia, 4 de outubro de 1761. 5636

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando a partida da frota, composta da náu de guerra N. S.*do Carmo

e de 32 navios mercantes com carga para Lisboa e 9 para o Porto.

Bahia, 4 de outubro de 1761. 5637

Resumo da quantidade de tabaco que se carregou nos navios da frota que
largou da Bahia em outubro de 1761.

(Annexo ao n. 563y). Contém os nomes dos 41 navios mercantes

que compunham a frota. 5638

Officio do Governador das Ilhas de Príncipe e S. Thomé, Lopo de Sousa

Coutinho, para o Ministro da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier

de Mendonça Furtado, ácerca dos seus vencimentos e da sua partida

para a Ilha do Príncipe, referindo-se também ao Secretario do seu

governo, Luiz Henriques da Motta e Mello e á mudança de residen-

cia de S. Thomé para a Bahia, de José Monteiro de Sousa e família.

Bahia, 4 deoutubro de 1761. 5639

Carta do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para Francisco

Xavier de Mendonça, na qual participa não poder fazer remessa de

dinheiro por causa das despezas que se fizeram com a expedição á

Serra dos Montes Altos, referindo-se também á construcção da nova

náu e á prisão do Escrivão da Fazenda João Dias da Costa.

Bahia, 4 de outubro de 1761. 5640

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando a suspensão e prisão do Capitão mór de Sergipe de Elrei, Joá-

quim Antonio Pereira da Serra Monteiro e ter mandado proceder á

respectiva devassa.

Bahia, 5 de outubro de 1761. 5641

Carta dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de B. e Alvim e José

Carvalho de Andrade, para o Ministro do Ultramar, em que dão

informações sobre a partida da frota e sobre a expedição enviada á

Serra dos Montes Altos para a construcção e montagem das fabricas

do salitre.

Bahia, 5 de outubro de 1761. 5642

Termo da conferencia realisadaentre o Desembargador Chanceller Thomaz

Roby de B. Barreto e o Tenente Coronel Engenheiro Manuel de Sal-

danha Cardoso e o Capitão Francisco da Cunha e Araújo, ácerca da

exploração do salitre e construcção da fabrica na Serra dos Montes

Altos.

Bahia, 3 de agosto de 1761. (Annexo ao n. 5642). 5643

Cartas (2) do Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto para o

Chanceller José Carvalho de Andrade, pedindo a conferencia a que
se refere o anterior documento.

Bahia, 3o de julho e 6 de agosto de 1761.

(Annexasao n. 5642). 5044—5645

A. B. 3j Õt
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Instrucções sobre as novas fabricas, mandadas erigir na Serra dos Montes

Altos e os trabalhos dos negros nas explorações do salitre.

[Annexas ao n. 5642). 5646

InstrucçÁo para o Superintendente das Fabricas reaes do Salitre na Serra

dos Montes Altos.

(Annexa ao n. 5642). 5647

Documentos vários (23) relativos á organisação da expedição enviada á Serra

dos Montes Altos e ao estabelecimento das 2 Fabricas reaes para a

refinação do salitre, alguns d'elles duplicados de outras já referidos

anteriormente.

Varias datas. (Annexos ao n. 5642). 5648—5670

Officios (3) do Juiz de fóra da Cachoeira, José Gomes Ribeiro, para o

Governo interino da Bahia, informando ácerca dos preparativos para
a expedição á Serra dos Montes Altos e referindo-se especialmente ao

fornecimento de cavallos e de viveres.

Cachoeira, 29 de Julho, 24 e 3i de agosto de 1761.

{Annexos ao n. 5642.) 5671—56j3

Carta dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de B. e Al vim e José

Carvalho de Andrade para o Conde Oeiras, em que se referem á par-
tida da frota, ao Governador de S. Thomé, Lopo de Sousa Coutinho,

informando largamente ácerca dos ciganos e da expedição á Serra dos

Montes Altos.

Bahia, 5 de outubro de 1761.

«Os ciganos vem vindo bastantes a querer tomar vida regulada, porque por
todas as partes os prendião, pelas ordens que para isso se passarão para todas as

Capitanias, dirigidas aos Capitães mores,, ouvidores, juizes de fóra e ordinários.
Os casados entregão os filhos solteiros aos ofticiaes mecânicos se são de idade
competente e os adultos alguns assentarão praça, mas muito raros, por não
aparecerem ou porque esta 

"gente 
casa logo nestas terras de mui pouca idade.

Os mais vão arrendando terras, occupando-se com suas mulheres em lavoiras e
em abrir terras de novo; deixando totalmente o illicito commercio e o modo
libertino que tinhão de vida...»

5674

Carta dos mesmos Governadores para o Conde Oeiras, na qual dão uma

longa e minuciosa informação ácerca dos Padres Capuchinhos ita-

lianos.

Bahia, 5 de outubro de 1761. 5675

Carta do Prefeito dos Missionários Capuchinhos italianos Fr. Bernabé de

Tedaldo para o Governo interino, participando-lhe os nomes de

todos os Religiosos sujeitos á sua jurisdição e que os P. P. Fr. Nico-

láo de Banhara e Fr. Pacifico de Assis não podiam embarcar por se

acharem gravemente doentes.

S. d. (Annexa ao n. 56j5). 5676

Attkstados (3) dos médicos drs, Francisco de Sá Coutinho e João de Araújo

Pimentel, acerca da doença que soffriam os P. P. Fr. Nicoláo de

Banhara e Fr. Pacifico de Assis.

Bahia, 3o de setembro e 1 de outubro de 1761.

[Annexos ao n. 56-]5). ^677—5679
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Officio do Chanceller da Relação José Carvalho de Andrade para o Minis-

tro do Ultramar, ácerca da queixa que o Padre Fr. Antonio das

Chagas apresentara contra o Vice-Rei Conde dos Arcos, especial-

mente por causa da execução do testamento do Sargento mór Ray-

mundo Maciel Soares.

Bahia, 5 de outubro de 1761. 568o

Carta particular de Manuel Estevão de Almeida de Vasconcellos Barberino

para o Conde de Bobadella.

Bahia, 12 de outubro de 1761. 5681

Carta particular do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de

Bobadella.

Bahia, 4 de novembro de 1761. 5682

Carta particular de Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o Conde de

Bobadella, Governador e Capitão General do Rio de Janeiro.

Bahia, 4 de novembro de 1761. 5683

Carta do Guarda mór do tabaco José Joaquim de Lalanda de Barros para
o Conde de Oeiras, denunciando algumas irregularidádes praticadas

pelo Desembargador João Bernardo Gonzaga.

Bahia, 16 de novembro de 1761. 5684

Instrumento em publica-fórma com o teor de uma portaria, informação,

relação, mandado c quitação passado a requerimento de José Joaquim

de Lalandade Barros, Guarda mordo tabaco.

Bahia, 7 novembro de 1760. (Annexo ao n. 5684). 5685

Instrumento em publica-fórma com o teor de uma carta, conta e conheci-

mento passado a requerimento de José Joaquim de Lalanda de

Barros.

Bahia, 18 de novembro de 1760. (Annexo ao n. 5684). 5686

Carta particular do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para o

Conde de Bobadella, em que lhe dá diversas informações sem impor-

tancia.

Bahia, 4 de dezembro de 1761. 5687

Carta do Governador interino Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para o

Conde de Bobadella, em que especialmente se refere ás tropas da

guarnição da Bahia e ao seu recrutamento.

Bahia, 7 de dezembro de 1761. 5688

Lista das propinas ordinarias que vencem em cada anno os Regedores da

Relação da Bahia.

(.Annexo ao n. 5688). 5689

Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de Bobadella,

de meros cumprimentos.

Bahia, 7 de dezembro de 1761. 5690

Carta do Desembargador Intendente geral João Bernardo Gonzaga para o

Conde de Oeiras, na qual se refere aos descaminhos do ouro, ás
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devassas que mandou fazer, ás providencias que adoptou para os evi-

tar, á nomeação de Bernardo de Mattos e Albuquerque para Fiel do

registro e por ultimo ás noticias desencontradas que chegavam da

Serra dos Montes Altos sobre a existencia do salitre.

Bahia, 9 de dezembro de 1761. 5691

Officio do Governo interino para o Intendente geral, sobre os descaminhos

do o-uro e as providencias adoptadas para os evitar.

Bahia, i3 de novembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 56gi). 5692

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

das buscas passadas aos navios para averiguação dos passageiros que
traziam a bordo sem passaportes.

Bahia, 10 de outubro de 1761. 5693

Officio do Intendente Geral João Bernardo Gonzaga para o Governo inte-

rino, participando as buscas que tinha feito a bordo dos navios e a

prisão de Luiz de Azevedo e Francisco A. de Valladares, por falta de

passaportes.
Bahia, 26 de setembro de 1761.

(.Annexo ao n. 56g3). 5694

Carta dos Governadores Gonçalo Xavier de B. e Alvim para o Conde de

Bobadella, Governador e Capitão General da Capitania do Rio de Ja-

neiro, communicando-lhe diversas informações sobre a exploração

do salitre na Serra dos Montes Altos.

Bahia, 10 de dezembro de 1761.

«Por motivo do officio em que estamos, e pella veneração com que respei-
tamos a V. Ex.'% somos obrigados a dar-lhe conta de hum negocio em que V.Ex.'",
se interessa também. Pella copia da Carta Regia nesta incluza, conhecerá a grande
e justa satisfação com que estava S. Magestade Fidelissima que Deos guarde no

conceito bem fundado de que na Serra dos Montes Altos, e nos destrictos do Sipó,

e Parauna havia tanta abundancia de salitre, que não só bastava para as indi-

gencias de Portugal, e as suas conquistas, mas que também superabundaria para
se poder fazer delle utilissimo commercio com todas as naçoens estrangeiras.
Esta idea fundamentava-se nas provas mais legitimas e positivas que no mundo
se podião offerecer, porquanto precederão informaçoens de pessoas recomendáveis
e confirmadas seriamente por hum Snr. Vice Rey, porem a alta advertencia de

S. Magestade não se satisfazendo com estes prelúdios, escreveu ás próprias pes-
soas, è ao proprio Vice Rey, que fossem aquellas com outros mais que o mesmo

Snr. destinou, donde também entravão dois dezembargadores, mandando-lhes

que fizessem novas e vagarosas indagaçoens, exames, e experiencias, abrindo a

terra em vários citios pondo-lhes signaes, divizas, e marcos, que a terra que se

extrahisse, se pezasse, se deitasse em tinas de agoa, e por ultimo se purificasse o

salitre, e feito hum calculo exacto dos quintaes ae salitre, se soubesse em quantos
quintaes de terra se tinha feito a extração, afim de que se cctijase se a conve-

niencia era attendivel supposta a despeza do trabalho. Todos informarão ao mesmo

Snr. positivamente que se tinháo feito todos os exames com a ultima escrupulo-

zidade, concluindo que havia abundancia de salitre para todo o Reino para a

Europa e para todo o mundo. Informado S. Mag." assim accrescentou com paten-
tes honrosas, e ajudas de custo aos exploradores, convocou mestres expertos, que
trabalhassem e purificassem este mineral, e com elles mandou de Portugal hum

sargento-mór hábil nestas matérias, ordenou a este governo que fizesse expedir

um comboyo para aquella serra, e que na mesma se erigissem duas fabricas.

Trabalhou este governo sem interpollação, lavrou os regimentos da Justiça e

Fazenda para huma povoacão que se hia fundar de novo, procurou tudo quanio
era precizo para hum comboyo tão numeroso, conduçoens de caldeiras, ferra-

mentas, e outros instrumentos mecânicos, no que tudo S. Mag."dispendeu alguns

cem mil cruzados no referido; na compra de muitos escravos, cavalos, e jornaes
adiantados. Partindo e depois chegando á dita serra, fizerão os exames, com tanta
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brevidade, e aceleração, quanta he imaginavel, e logo deião conta de que não

apparecia salitre em abundancia. Nós lhe estranhamos a facilidade e a celeri-

dade. Remettemos a V. Ex.1" a carta que nos escreverão, a resposta que nós lhe

fizemos, e a que mandamos a Pedro Leonino Mariz, porque dellas poderá V. Ex.'"

tirar e conhecer tudo quanto neste negocio suCedeu.»

5695

Officio da Commissão enviada á Serra dos Montes Altos, no 
qual participa

ao Governo interino da Bahia, não ter encontrado nas primeiras exca-

vações a quantidade de salitre que se dizia haver e que fosse suffi-

ciente para justificar o estabelecimento da fabrica.

Montes Altos, i5 de setembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 56g5). 56g6

Officio do Governo interino em resposta ao antecedente, no qual, alem de

diversas considerações, sobre as primeiras explorações, accentua a

precipitação dos emissários em communicarem as suas informações,

completamente contrarias ás anteriores.

Bahia, 19 de novembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 56g5). 5697

Officio do Governo interino para o Mestre de Campo Pedro Leolino Mariz

sobre o mesm o assumpto dos documentos antecedentes.

Bahia, 19 de setembro-de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 56g5). 5698

Carta regia ácerca da exploração do salitre na Serra dos Montes Altos,

dirigida aos Governadores interinos do Estado do Brasil.

N. S.a da Ajuda, i6de abril de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 56g5). 5699

Carta do Desembargador João Pedro Henriques da Silva (para Francisco

Xavier de Mendonça), na qual lhe participa estar bastante doente e

necessitar recolher ao Reino, pedindo que lhe seja 
'nomeado 

sue-

cessor. '

Bahia, 11 de dezembro de 1762.

Tem annexos 3 attestados de doenças 5700—5703

Carta do Governo Interino para Francisco Xavier de Mendonça, commu-

nicando as novas informações recebidas da Serra dos Montes Altos

sobre a exploração do salitre.

Bahia, 14 de dezembro de 1761.

- Tem annexos ti documentos, copias da correspondência trocada

entre o Governo interino, os Engenheiros e Superintendente das

fabricas.. 5704—5jio

Extractos de varias cartas e officios do Governo interino, do Bispo eleito de

Angola, do Governadorda ilhade S. Thomé, do Desembargador João

Pedro Henriques da Silva, de Vicente de Castro e Abreu e Manuel

Alvares Barva. ^ 1

V. datas. 1761. 5711—5712

Carta do Desembargador Thomaz Roby de jBarros Barreto (para Frari-

çisco Xavier de Mendonça) manifestando o seu pesar de não poder
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desembarcar e ir á sua presença, pedindo licença para se conservar a

bordo da náu, em que se encontrava.

Náu N. S. da Conceição e S. Vicente Ferrer, u de janeiro de

1762. 5713

Carta do Desembargador Thomaz Roby de B. Barreto (para Francisco

Xavier de Mendonça, ácerca do pagamento de uma certa quantia que
lhe fôra mandado pagar.

Bordo da mesma Náu, 11 de janeiro de 1762.

Tem annexo o respectivo conhecimento. 5714—iyiS

Carta do mesmo Desembargador Thomaz Roby (para Francisco Xavier de

Mendonça) remettendo-lhe o seguinte documento.

Náu N. S.da Conceição, 11 de janeiro de 1762. 5716

«InstrucçÃo regia dirigida ao Marquez do Lavradio, D. Antonio de Almeida,

Vice-Rei e Capitão General do Mar e Terra do Estado do Brasil,

para com ella passar á cidade da Bahia.»

Villa Viçosa, 4 de outubro de 1759. (Annexa ao n. 5y 16).

Comprehende 28 artigos e tem as assignaturas do Rei e do

Conde de Oeiras. 5717

Carta particular de Manuel E. Barberino para o Conde de gobadella felici-

tando pelo casamento de seu irmão José Antonio Freire de Andrade.

Bahia, 20 de janeiro de 1762. 5718

Carta do Desembargador Antonio de Azevedo Coutinho para o Conde de

Bobadella, em que se refere á remessa que lhe faz de correspondência

procedente de Villa Viçosa.

Bahia, 23 de janeiro de 1762.

Tem annexa a minuta da resposta que enviou o Conde de Bodella,

datada do Rio de Janeiro, 24 de março de 1762. 5719—5720

Carta do Governo interino para o Conde de Oeiras, em que lhe communica

novas informações sobre as explorações do salitre a que se estava

procedendo na Serra dos Montes Altos.

Bahia, 24 de janeiro de 1762.

Temannexos 10 documentos, copias da correspondência trocada

entre o Governo interino, o Superintendente das fabricas e membros

da Commissão enviada a essas explorações. 5721 — 5731

Cartas (2) do Governador interino Gonçalo Xavier de Barros e Alvim,

uma para Francisco Xavier de Mendonça e outra para o Conde de

Oeiras, referindo-se em ambas ao nascimento do Príncipe da Beira,

filho da Princeza do Brasil e do Infante D. Pedro e ás manifestações

de regosijo, que por aquelle motivo se tinham realisado; em ambas se

felicita pela mercê de Mestre de Campo General da Armada Real,

conferida a Francisco Xavier de Mendonça.

Bahia, 25 de janeiro de 1762. 5732—5733

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, commu-

nicando-lhe diversas informações sobre a náu que alli se estava çon-

struindo no estaleiro da Ribeira.

Bahia, 26 de janeiro de 1762. 5734
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Carta do Capitão mór da Praça de Rachol, Fernão de Mendonça de Sampaio,

pedindo um novo emprego em recompensa de seus serviços.

Rachol, 28 de janeiro de 1762. 5y35

Carta de Luiz Antonio de Almeida Pimentel, para o Conde de Oeiras,

sobre as explorações do salitre na Serra dos Montes Altos.

Montes Altos, 28 de janeiro de 1762. 5736

Carta de Máximo de Barbosa Pinto Pereira Pinheiro para o Conde de

Bobadella, felicitando-o pelo casamento de seu irmão José Antonio

Freire de Andrade.

Bahia, 3o de janeiro de 1762. 5737

Carta dos Governadores interinos para o Conde de Oeiras, transmmit-

tindo-lhe novas informações sobre a exploração do salitre na Serra

dos Montes Altos.

Bahia, S. d. (1762). 5738

Carta regia mandando estabelec'er'duas fabricas de extracção e refinação de

salitre nos sitios de Coqueiros e do Cuyaté, na Serrados Montes Altos.

N.a S.a da Ajuda, 16 de abril de 1761.

Copia. [Annexa ao n. 5~38). ^1^9

Officio da Commissão enviada á Serra dos Montes Altos para o Governo

interino, transmittindo-lhe diversas informações.

Montes Altos, i5 de setembro de 1761. 
'¦

Copia. (Annexa ao n. 5"38). 5740

Officios (2) do Governo interino, o i° para o Tenente Coronel Pedro Leo-

lino Mariz e o 20 para a commissão enviada á Serra dos Montes Altos,

ácerca do mesmo assumptò dos documentos antecedentes.

Bahia, 19 de novembro de 1761.

Copias. iAnnexas ao n. 5j38). 5741—5742

Carta do Intendente geral João Bernardo Gonzaga, dirigida ao Rei, na <jual

informa ácerca de uma apprehensão de tabaco a bordo de um navio,

que estava a sahir para a Costa da Mina, pertencente a José de Frias

e commandado pelo Capitão Antonio Garcia Rosa.

Bahia, 6 de fevereiro de 1762.

Tem annexas 3 certidões relativas ao mesmo assumpto. 5743—3746

Duplicados dos documentos n.05 5743 a 5746. 2a e 3a vias. 5747—5734

Carta do Intendente geral João Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier

de Mendonça), ácerca das apprehensões do contrabando de tabaco,

referindo-se ás inimizades que lhe occasionavam e em especial aos

factos de que se occupam os documentos anteriores.

Bahia, 6 de fevereiro de 1762.

Tem annexos 4 documentos, duplicados de outros já mencio-

nados. —5759

Carta particular de Manuel Estevão de A. de Vasconcellos Barberino para
o Conde de Bobadella, de meros cumprimentos.

Bahia, 7 de fevereiro de 1762. 5760
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Officio cio Governo interino para o Conde de Bobadella, ácerca da expio-

ração do salitre na Serra dos Montes Altos.

Bahia, 8 de fevereiro de 1762.

Tem annexa a minuta da resposta do Conde da Bobadella, datada

do Rio, 24 de março de 1762.

5761—5762

Carta particular do P.e Pedro Antonio de Sousa da Camara para o Conde

Bobadella.

Bahia,"9 de fevereiro de 1762. 5763

Carta do Governador interino Gonçalo Xavier de B. e Alvim, para o Conde

de Bobadella, em que lhe communica varias noticias sem interesse

especial.

Bahia, 9 de fevereiro de 1762. ^764

Carta do Chanceller e Governador interino José Carvalho de Andrade,

para o Conde de Bobadella, na qual lhe rende grandes elogios e se

refere ao casamento de seu irmãcf José Antonio Freire de Andrade

Brigadeiro dé Cavallaria e Coronel do Regimento de Bragança, com

D. Antonia Xavier de Almeida, á sentença contra o Padre Malagrida,

á expedição enviada á Serra dos Montes Altos, etc.

Bahia, 10 de fevereiro de 1762. 5765

Carta do Governador interino Gonçalo Xavier de B. e Alvim, para o Conde

de Bobadella, em que lhe participa não haver novidade na Bahia e

lhe manifesta o seu grande desejo de deixar o Governo.

Bahia, 23 de fevereiro de 1762.

Tem annexa a minuta da resposta do Conde de Bobadella, datada

do Rio, 24 de marco de 1162.

5766—5767

Carta dos vogaes da Mesa da Inspecção dirigida ao Rei, ácerca da appre-

hensão de tabaco feita a bordo da corveta N. S.a da Conceição

S. Antonio e Almas e informando ser arbitraria a prisão, ordenada

pelo Intendente geral, do respectivo Capitão Antonio Garcia Rosa e

Piloto João Anastacio.

Bahia, 26 de fevereiro de 1762. 5y58

«Autuação de uma petição dirigida á Mesa da Inspecção por Antonio Garcia

Rosa e o Piloto João Anastacio, de uma declaração, documentos por

certidão, copia de um termo, etc.»

(Annexa ao n. 5-j68). 5769

Carta do Intendente geral e Presidente da Mesa da Inspecção João Bernardo

Gonzaga, dirigida ao Rei, ácerca da apprehensão de tabacos e da

prisão do Capitão Antonio Garcia Rosa, pedindo instrucções para

saber se tinha ou não exclusiva competencia para proceder ás devassas

dos descaminhos.

Bahia, 28 de fevereiro de 1762.

Tem annexos i3 documentos. 4770 — 5783

Duplicados dos documentos n.05 5770 a 5783.

2a via. 5784—5797



489

Carta do Intendente geral João Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier

de Mendonça), relativa ao mesmo assumpto de que tratam os do-

cumentos antecedentes.

Bahia, 12 de março de 1762. 5798

Carta do Intendente geral Joáo Bernardo Gonzaga (para Francisco Xavier

de Mendonça) em que se refere á prisão do Sargento mor Luiz Anto-

nio de Almeida Pimentel, Superintendente da Fabrica do Salitre e á

ordem que recebera do Governo para partir para a Serra dos Montes

Altos para averiguar a veracidade das informações que d'alli eram

enviadas, participando que, apezar da sua grande relutancia para
aquelle serviço, partiria para a Serra em maio. Pede por ultimo que
lhe seja concedida licença regia para casar com D. Magdalena Tho-

mazia, residente em Pernambuco.

Bahia, i3 de março de 1762. 5799

Officio do Governo interino para o Intendente João Bernardo Gonzaga,

em que lhe ordena que partisse para a Serra dos Montes Altos e que
alli examinasse com exactidão se havia ou não abundancia de salitre,

para se averiguar a conveniência de estabelecer a fabrica de refinação.

Bahia, 12 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5jgg). 58oo

Officio do Intendente João Bernardo Gonzaga, em resposta ao officio ante-

cedente, mostrando as difficuldades que lhe offerecia tal commissão

de serviço e a sua incompetência para a desempenhar.

Bahia, 14 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 57gg). 58o 1

Officio do Governo interino para o Intendente João Bernardo Gonzaga,

no qual, respondendo ás objecções que tinha'Apresentado, insiste na

sua partida para a Serra dos Montes Altos.

Bahia, 16 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5jgg). 58oá

Officio de Sebastião J. de Carvalho e Mello para o Intendente geral do ouro,

Wencesláo Pereira da Silva, em que se lhe ordena que averigue se

na Capitania da Bahia ou suas visinhanças havia salitre, para no caso

afirmativo se proceder ás necessarias pesquizas e experiencias.

Salvaterra de Magos, 3o de janeiro de 1755.

Copia. (Annexo ao n. 5-jgg). 58o3

Officio do Ministro do Ultramar Thomé J. da Costa Côrte Real para o

Vice-Rei Conde dos Arcos, ácerca da exploração do salitre na Serra

dos Montes Altos.

Belem, 27 de maio de 1757.

Copia. (Annexo ao n. 5-jgg) 5804

Carta do Intendente Joáo Bernardo Gonzaga para Francisco Xavier de Men-

donça, em que novamente se refere á commissão de serviço que fôra

mandado desempenhar na Serra dos Montes Altos e participa os

resultados das analyses feitas em amostras trazidas pelo superinten-

dente das fabricas.

Bahia, 16 de março de 1762, 58o5

A. B. 3i 63

í
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Officio do Provedor rriór da Fazenda Manuel de Mattos Pegado Serpa para
Francisco Xavier de Mendonça, no qual se refere aos trabalhos da

nova náu que se estava construindo nos estaleiros da Ribeira e ao

fornecimento das madeiras necessarias para o seu fabrico.

Bahia, 16 de março de 1762.

Tem annexos 4 documentos. 58o6—5810

Carta do Intendente João Bernardo Gonzaga dirigida ao Rei, ácerca da

prisão de fcuiz Antonio de Almeida Pimentel e da commissão que ia

desempenhar á Serra dos Montes Altos.

Bahia, 18 de março de 1762.

Tem annexos 5 documentos duplicados dos nos 58oo a 5804.5811—5816

Duplicados dos documentos n, 5799 a 5804. 2a via. 58ty—5822
V

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando 
haver completa tranquillidade em toda a Capitania e as mani-

festações de regosijo com que se celebrara o nascimento do Príncipe

da Beira.

Bahia, 22 de março de 17.62. 5823

Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de Oeiras,

em que se refere especialmente a abundancia de generos e fructosquè

havia em toda a Capitania e ás discórdias que se tinham suscitado

entre os membros da comrrussão enviada á Serra dos Montes Altos.

Bahia, 23 de março di 1762. 5824

Carta dos Governadores interinos para o Conde de Oeiras, ácerca da arbi-

traria prisão do Superintendente das fabricas do salitre Luiz Antonio

de Almeida Pimentel.

Bahia, 23 de março de 1762. 5825

Carta do Conde de Bobadella para o Chanceller José Carvalho de Andrade,

na qual agradece os parabéns que lhe enviára pelo casamento de seu

irmão José Antonio Freire de Andrade.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1762. Rascunho. 5826

Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de Oeiras,

ácerca das precauções tomadas para defeza das fortalezas e costa

marítima de qualquer ataque dos navios estrangeiros, por causa da

guerra anglo-franco-hespanhoTa.

Bahia, 4 de abril de 1762. 5827

Carta dos Governadores interinos para o Conde de Oeiras, na qual infor-

mam minuciosamente ácerca das precauções de defeza a que se refere

a carta antecedente.

Bahia, 10 de abril de 1762.

«No dia quatro do corrente mez de Abril, recebeu este Governo hüa carta de
V. Ex.lu com aata de 12 de fevereiro do prezente anno. N'ella nos dizia V. Ex.'* da
situação dos negocios pertencentes a guerra das naçoens da Europa, em que será
impossível deixar de interessar-se S. M. Fidelissima que Deos guarde; em nome
do mesmo Senhor nos ordena que sem perder instante algum nos privinamos
como se em cada hü dia esperássemos hum ataque das naçoens inemigas, que
logo façamos todas as prevenções precizas para aquelle fim, mas de fôrma que

(
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este povo não sinta o ruido dos preparos, e das prevençoens. A esta carta já nzemos
resposta pelo mesmo navio que trouxe o aviso. Quizemos despédilló no mesmo
dia, mas o Capitão dice, que era impossível nâqueile mesmo dia tirar a polvora,
fazer mantimentos e agoada de que precizava. Trabalhamos de forma que na
manhan do dia 5 do corrente mez pela manhan o fizemos sahir barra em tóra

para o Rio de Janeiro. Recebemos os cem barris pequenos de poivor», que trazia
e fica já repartida pelas fortalezas mais importantes. Cada barril era de duas
arrobas; a que achamos na terra quatrocentos barris, e algüa pouca na Fazenda.

Athe hoje 10 do corrente Abril, temos practicado o que vamos a expor, No
mesmo primeiro dia do avizo passamos ordem a todas as fortalezas, fortes e
reductos, para estarem promptos a qualquer defeza vigorosa, que não deixassem
entrar navio algum sem ser reconhecida à gente que aentro trazia, obrigahdo a
deitar lanxa e aar fundo, e não o tazendo metello a pique, sabendo-se que era

portuguez, hindo oficial dentro a reconhecer a equipagem o deixasse entrar, e
sendo de outra nação o conservasse com ancora no fundo, e viesse dar parte ao

governo para se lhe dar as ordens que havia a seguir e isto por não declararmos

publicamente quaes são as naçoens que devemos tratar por enemigòs, como
V. Ex.1'" nos ordena. No dia 5 passamos ordens aos officiaes mayores para alistar

gente principiando logo no mesmo dia as levas, o mesmo determinamos aos dos
auxiliares; e a própria ordem comonicamos aos da cavalaria aos das ordenanças
e aos do terço dos pretos livres do Henrique Dias. Passamos avizo á Camera para
tomar a rol os escravos e de quem são; mandando aos seus senhores que os armem

pello melhor modo que puderem, ou de espingardas e baunetas, ou de chusos,

partasanas e outras armas capazes para ofender aos enemigòs, mandamos montar
todas as peças das fortalezas, cortinas, fortes e marinha, e já tudo está hoje

prompto no que respeita ás fortalezas, fortes, reductos e fortins. Todas estas preven-
çoens, como também ter marchado aígüas Companhias pagas e auxiliares a guar-
necer as prayas e lugares, donde se pode fazer o dezembarque com mayor utili-
dade dos enemigòs, temos feito desde o dia 4.em que chegou o avizo, athé o dia
de hoje, 10 do mesmo corrente mez de Abril. Não he possível por ora dar conta
de outras disposiçoe.ns e ordens (já postas em pratica) nesta carta, pela brevidade
de tempo e porque (nos parece) que nesta terra, não temos quem faça muitas
cousas que nós mesmos fazemos, antes haverá quem sentido de não ter o go-
verno (antes deste avizo de V. Ex.'") perturbe com soberba nacida antes, o que o

governo recta e fedilissimamente determina em serviço de Deus, de El Rey, do
Reino e dos seos domínios. \

Os preparos, actos, defensa err. que já estamos, as prevenções, as reclutas a
eleição de oficiaes para as fortalezas, donde estão, paizahos inúteis, despachados

por dinheiro ou empenhos, marchas para as prayas daqui distantes, levantar
fachinas, montar artilharia donde a não havia, são estas coizas todas acçoens que
não se podem fazer sem ruido, e sem que os officiaes.melitares, nobreza e povò
deixe de discorrer, que tudo he para se bater o enimigo que a cada instante se
espera nestas nrayas. A este governo se tem vindo oferecer a El Rei para o servir
Rodrigo da Costa de Almeida, Provedor da Alfandega, Jeronimo Pereira Sodré
fidalgo da Casa Real com todos seos filhos que logo assentarão prassa, José
Pereira Butrago, que foi ajudante pago, oficial antigo e da sua plana o mais
instruído, que deixara o serviço por mal entendido dos vice-reys que acomodavam
outras pessoas. O Provedor-mór da Fazenda Real Manuel de Mattos Pegado
Serpa, fidalgo da Caza de S. M., sobrinho de Monsenhor Matos tem-se offerecido

para tudo e trabalhado alegre e gostosamente de dia e de noite Sem descanso no
serviço util de sua S. M., aconselhando fazendo viagens e trabalhando corporal-
mente, sem se prostrar a qualquer trabalho. Dos ministros, somente se vieram
oferecer a este governo para tudo quanto se quizesse fazer delles, o Dezembargador
Manuel Estevão de Almeida Barberino, o Dezembargador Lui\ Ribeiro Quíntela,
Procurador da Coroa e mas nenhum. Estando escrevendo esta veyo também
asentar prassa José Jorge da Rocha homem de nobreza conhecida e seu filho
Francisco da Rocha Pegado Serpa, e já deu outro para as tropas sem lhe ficar
algum que tenha idade de pegar em armas. Em a nobreza não temos previsto
defeito algum, entendendo que estão dispostos a hir para donde os mandarem.
Não sucede assim com a gente do povo, que tem muitos deixado a cidade, em que
entram alguns soldados pagos de baixo nascimento que já dezertarão, temoi pas-
sado ordem para todos os Capitaens-móres das villas, ás Cameras e juizes, que
prendão e remetão toda pessoa que não fôr daquella villa e destricto. Deu-se
ordem para nenhum barco admitir alguém sem passaporte. Não podemos impedir
a sahida por terra mais que pello modo acima de escrever aos Capitaens-móres,
Cameras &, por ser a cidade por toda á parte aberta, com caminhos estreitos por
toda a banda e infinitos; alem dos caminhos e estradas commuas. Para impedir
estes inumeráveis caminhos, eráo precisos muitos homens, e esta cidade o mayor

numero de gente que encerra em si, são pretos cativos, e os brancos só homens
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de comercio e de tendas, sem haver lavrador, trabalhador, ou oficial mecânico

que seja branco, excepto .alguns poucos mestre e oficiaes de ourives, carpinteiros
e pedreiros e alguns outros poucos.

Não duvidamos que passados alguns dias se recolhão á cidade os que a dei-
xarão, prendendo-os nas villas e também passada a primeira turbação em que se

puzerão se poderão restituhir brevemente. Nós persuadimos a todos que não ha

guerra lanto aos nobres como aos do povo, e não perdemos ocazião de persuadir
que estes preparos não são mais de que prevençoens, que se se não fizerem, e succe-
der algüa cousa, he preciso defender-se quando não perderão as vidas vilmente,
as fazendas, as mulheres, as filhas e filhos e athé o alimento pellos matos meti-
dos. Que defendendo-se, tudo salvarão e com facilidade, porque os enimigos

(quando os haja) hão de desembarcar em pequenas lanchas, saltando no mar,
donde muitos se afogarão, e nós dentro das fachinas com artelharia e fusilaria,
os meteremos a todos no fundo, e outras coisas para este fim. Nós estamos ani-
mados, e determinados ultimamente a hüa vigurosa rezistencia athé á ultima gota
de sangue, e certamente não escreveremos successo que não seja feliz, porque se
houvesse algum que o não fosse (o que Deus afastará) perdendo nós as vidas em
defensa do Rey e da patria, nos livraremos de dar conta de outra coisa. O governo
tinha ha seis mezes reclutado as tropas pagas mas não o estava de todo, havendo
alguém que murmurava que El Rey gastava assim muito dinheiro, mas era quem
quer o que não he justo ».

5828

Carta de Bento Pereira cie Andrade para o Conde de Bobadella, na qual

participa á sua chegada á Bahia e informa ácerca dos preparativos
militares e dos trabalhos de fortificação para defeza da costa.

Bahia, 10 de abril de 1762.

Tem annexa aminuta da resposta do Conde de Bobadella, datada

do Rio, 27 de junho de ij 62. ,

5829—583o

Carta do Desembargador Manuel Estevão de Almeida V. Barberino para
o Conde de Oeiras, offerecendo os seus serviços.

Bahia, 12 abril de 1762. 5831

Carta do Governo interino para o Conde de Oeiras, em que dá novas infor-

niações sobre os preparativos da defeza dos portos e costas mari-

timas do Brasil e sobre a exploração do salitre.

Bahia, i3 de abril de 1762. 5832

Carta particular de Antonio de Azevedo Coutinho para o Conde de Boba-

delia.

Bahia, Quinta da Boa V.ista, 7 de maio de 1762. 5833

Carta de Gonçalo Xavier de B. e Alvim para o Conde de Bobadella, Gover-

nador do Rio de Janeiro, na qual lhe communica varias informações

sobre a guarnição militar da Bahia, municiamento das fortalezas e

trabalhos que mandara executar paia defeza do porto.
Bahia, 10 de maio de 1762.

Tem annexa a minuta da resposta do Conde de Bobadella.

5834—5835

Officio do Governo interino para o Conde de Bobadella, informando ácerca

da conservação, nas Minas de Jacobina, do Cabo de esquadra de

Dragões, Domingos Dias Vieira.

Bahia. 10 de maio de 1762.

Tem annexa a minuta da resposta do Conde de Bobadella.

5836—5837

/
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Carta do Chanceller José Carvalho de Andrade para o Conde de Bobadella,

em que se refere aos receios que havia de qualquer investida dos

navios francezes e hespanhoes por causa da guêrra com a Ingla-

terra. •

Bahia, 12 de maio de 1762. v

Tem annexa a resposta do Conde de Bobadella. [Minuta).
5838—5839

Carta particular de Soror Marianna da Penha de França. ;

Convento de Santa Clara do Desterro, i3 de maio de 1762.*

5840

Officio do Governo interino para o Conde de Bobadella, agradecendo as

indicações que lhe dera sobre a necessidade de tomar precauções
de defeza para a eventualidade de um ataque de navios estrangei-

ros.

Bahia, i5 de maio de 1762.

» Tem annexa a minuta da r,espoota do Conde de Bobadella.

5841—5842

Carta dos Governadores interinos Gonçalo Xavier de B. e Alvim e José

Carvalho de Andrade para o Conde de Oeiras, participando a che-

gada da Náu da índia S.10 Antonia e Justiça, sob o coinmando de

Francisco Bittencourt Perestrello e referindo-se aos trabalhos de

defeza e á necessidade de lhes serem enviadas munições de guerra.
Bahia, 24 de maio de 1762.

«Athe o dia de hoje não temos cessado de trabalhar para estarmos preve-
nidos a qualquer âuccesso, que possa haver. Tem-se guarnecido as Fortalezas,
Fortes, Redutos e a marinha pela extensão de mais de 3 legoas com artilheria
e gente sufficiente. Tem-se quazi completos os Regimentos de Infantaria e vão-se
completando os terços auxiliares e os deHenriques Dias, como também as Or-
denanças, de forma que nenhum successo já hoje nos acha desprevçnidos.

Necessitamos de polvora, e de bailas aa artilharia de vários calibres, como
também dç espingardas para se poderem vender ás Ordenanças, que as não
tem...»

5843

Carta de Gonçalo Xavier de B. e Alvim para Francisco Xavier de Men-

donça, felicitando-o pela sua nomeação de Mestre de Campo General

da Arrçada* referindo-se. também á prisão de seu filho Antonio

Xavier Alvim por haver fugido da índia.

Bahia, 5 de junho de 1762. 5844

Officio do Provedor mdrda Fazenda Manuel de Mattos Pegado Ssrpa para
Francisco Xavier de Mendonça, informando acerca da devassa a que
se procedera para averiguação dos abusos e descaminhos comrnet-

tidos pelo pessoal da Feitoria dos cortes de madeiras do Taporoha,

Pequihe, Maracoaba e Una.

Bahia, 10 de junho de 1762. 5845

Portaria do Governo geral da Bahia, ordenando ao Provedor mór da Fa-

zenda que fosse ao Presidio do Morro syndicar dos factos a que se

refere o documento anterior e prender os culpados.

Bahia, 24 de novembro de 1761.

Certidão. (Annexa ao n. 5845). 5846
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Officio do Provedor mór da Fazenda para o Governo interino, dando parte
das averiguações a que se procedera, em cumprimento da portaria
antecedente.

Bahia, 28 de dezembro de" 1761.

Certidão. (Artnexo ao n. 5845). 5847

Portaria do Governo geral interino, na qual dá instrucções para se evi-

tarem as irregularidade^ abusos e descaminhos que se davam na rêfe-

rida Feitoriado corte das madeiras.

Bahia, 23 de janeiro de 1762.

Certidão. (Annexa ao n. 5845). 5848
r

Regimento elaborado pelo Provedor mór da Fazenda para se observar nos

serviços da Feitoria do corte das madeiras.

Presidio de S. Paulo do Morro, 27 de janeiro de 1762.

Certidão. {Artnexo ao n. 5845). 5849

Officio do Governo interino, para o Provedor mór da Fazenda, Manuel de

Mattos Pegado Serpa, louvando-o pelo zelo e acerto com que desem-

p.enhara a diligencia a que se referem os documentos antecedentes.

Bahia, 4 de março de 1762.

Certidão. (.Annexo ao n. 5845). 585o

Certidão dos vencimentos do pessoal dos córtes das madeiras dó Cayrú.

Bahia, 8 de maio de 1762. (Annexa ao n. 5845). 5851

Certidão do capitulo 21 do livro primeiro do Regimento dos Provedores

da Fazenda, que lhes ordena que, 110 caso de descobrirem irregula-

ridades ou abusos commettidos pelo pessoal da Fazenda Real, proce-
dessem contra os delinqüentes fazendo os inquéritos e devassas neces-

sarias.

(.Annexa ao n. 5845). 5852

Processo crime promovido pelo Provedor mór da Fazenda Real contra

Gonçalo de Araújo de Azevedo, Domingos Gonçalves Neves, Fran-

cisco Rodrigues Lima e Prudente Goes de Affonseca.

Bahia, 1762. [Annexo ao n. 5845). 5853

Autos de aggravo de injusta pronuncia interposto por Domingos Gonçalves

Neves.

(.Annexo ao n. 58 45). 5854

Officio do Provedor mór Manuel de Mattos Pegado Serpa para Francisco

Xavier de Mendonça, no quajl participa a chegada da náu Santo An-

tonio e Justiça, sob o commando do Capitão Tenente Francisco

Bittencourt Perestrello.

Bahia, 10 de junho de 1762.

Tem annexos os termos da chegada e da vistorias da referida

náu. Copia. 5855—585y

Carta de Manuel Estevão de Almeida de V. Barberino para o Conde de

Oeiras, em que se queixa de se ter aggravado muito o seu estado de

saúde por causa do clima do Brasil e pede para se recolher ao Reino.

Bahia, i3 de junho de 1762. 5858
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Carta de Manuel Estevão Barberino para Francisco Xavier de Mendonça

Furtado, na qual faz idêntico pedido ao da carta antecedente.

Bahia, :3 de junho de 1762. 5859

Carta do Dezembargador Fernando José da Cunha Pereira para Francisco

Xavier de Mendonça, na qual se refere ao Alvará com força de lei de

15 de outubro de 1760, que determinava a fôrma de sentenciar os des-

caminhos e contrabandos.

Bahia, 19 de junho de 1762. 586o

Officio do Desembargador Fernando José da Cunha Pereira para o Minis-

tro do Ultramar, em que participa ter sido nomeado interinamente

Intendente geral do ouro durante a ausência do Desembargador João

Bernardo Gonzaga e informa ácerca das visitas feitas aos navios.

Bahia, 21 de junho de 1762.

Tem annexos 6 documentos relativos, á visita dos navios.

5861—5867

Officio da Mesa da Inspecção para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

da aguada dos navios que faziam o commercio para os portos de

África.

Bahia, 21 de junho de 1762. 5868

Officio de José Fortunato de Azevedo e Brito para Francisco Xavier de

Mendonça, no qual participa a sua chegada á Bahia e ter sido col-

locado pelo Governo interino na Bateria de S. Paulo.

Bahia, 21 de junho de 1762. 5869

Carta do Desembargador Fernando José da Cunha Pereira para Francisco

Xavier de Mendonça, em que lhe participa ter sido nomeado Inten-

dente geral interino, na ausência de João Bernardo Gonfcaga, que

partira para a Serra dos Montes Altos em commissãc? de serviço.

Bahia, 22 de junho de 1762. 5870

Carta do Desembargador Fernando J. da Cunha Pereira para o Conde de

Oeiras, na qual lhe participa a grande reluctancia que tivera para
acceitar a nomeação de Intendente geral interino e relata vários inci-

dentes que se tinham dado com a visita dos navios.

Bahia, 21 dejunho de 1762. 5871

Carta da Mesada Inspecção, dirigida ao Rei, na qual protesta contra irre-

gularidades que se tinham commettido na falta de observancia das

ordens regias que regulavam as visitas dos navios.

Bahia, 22 de junho de 1762. 5872

\

Carta regia dirigida ao Vice-Rei Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha,

sobre as visitas aos navios que entrassem no porto <jla Bahia.

Belem, 14 de abril de 1756. Copia. (Annexa ao n. 58j2).

Alvará regio com força de lei, prohibindo que fossem ao Brasil commis-

sarios volantes e que os officiaes e marinheiros dos navios de guerra
e mercantes levassem fazendas para commerciar naquelle Estado.

Bahia, 6 de dezembro de 1755.

Copia. [Annexo ao n. 58j2). 5874
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Officios (3) trocados entre o Governo interino e a Mesa da Inspecção, acerca

da prisão do contra-mêstre do navio N. S.a Rainha dos Anjos, Santo

Antonio e Almas.

Bahia, 11, i5 e 18 de junho de 1762.

Cppias. (Annexos ao n. 58j2). 5875—5877

Officio da Junta da Administração dos bens seqüestrados aos Jesuitas para
Francisco Xavier de Mendonça, informando ácerca das differentes

quantias, que tinha em cofre.

Bahia, 23 de junho de 1762.

Tem annexa a respectiva certidão. 5878—3879

Officio da Junta da Administração da Fazenda Real para Francisco Xavier

de Mendonça, sobre a arrematação dos officios na Capitania do Rio

de Janeiro e Minas Geraes.

Bahia, 23 de junho de 1762. 588o

Officio do Governador e Capitão General do Rio de Janeiro, Conde de

Bobadella, para a Junta da Administração da Fazenda Real da Bahia,

remettendo-lhe a seguinte carta regia.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 588o). 5881

Carta regia dirigida ao Conde de Bobadella, Governador da Capitania do

Rio de Janeiro, determinando que todos os officios daquella Capi-

tania fossem arrematados por elle Governador em Junta que fôra

creada para a arrecadação da Fazenda Real.

N. S.a da Ajuda, 24 de outubro de 176/.

Copia. (Annexa ao n. 588i). 
5882

Officio da Junta da Administração da Fazenda e Fisco Real para o Conde

de Bobadella, em resposta ao officio antecedente.

Bahia, 29 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5880). 5883

Officio da Junta da administracção da Fazenda para Francisco Xavier de

Mendonça, informando das quantias depositadas nos 3 cofres das

Execuções das dividas da Fazenda Real, das vendas das propriedades
dos officios e dos rendimentos dos donativos dos officios.

Bahia, 23 de junho de 1762.

Tem annexas as 3 certidões respectivas. 5884 rgg^

Officio da Junta da administração da Fazenda Real para Francisco Xavier

de Mendonça, participando que o Governo interino lhe requisitara

400 mil cruzados do cofre das dividas da Fazenda, para occorrer ás

despezas com a compra de mantimentos para reserva e de munições

de guerra, necessarias para a defeza.

Bahia, 23 de junho de 1762. 5888

Officio do Governo interino para a Junta da Administração da Fazenda

Real, requisitando a referida quantia.
Bahia, 12 de abril de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5888). 5889
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Officio da Junta da Administração da Fazenda Real para o Governo inte-

rino, em resposta do officio antecedente.

Bahia, 12 de abril de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5888.) 5890

Officio da Junta da Administração dos bens seqüestrados aos Jesuitas para
Francisco Xavier de Mendonça, remettendo a relação dos bens que

já tinham sido vendidos e a relação dos que ainda restavam.

Bahia, 23 de junho de 1762. 5991

Relação dos bens de raiz que haviam pertencido aos P. P. da Companhia

de Jesus e que em 17 de junho de 1762 estavam ainda por arrematar.

(Annexa ao n. 58gi.) 5892

Relação de todos os bens de raiz que foram seqüestrados aos Jesuitas e se

venderam por arrematação, desde 18 de novembro de 1761 até 14 de

junho de 1762.

(Annexa ao n. 58g 1).

Os bens vendidos produziram g6:8jg$i 60 rs. 5893

Carta do Capitão Tenente Francisco Bittencourt Perestrello, Comman-

dante da náu Santo Antonio e Justiça, para Francisco Xavier de Men-

donça, na qual participa a sua chegada á Bahia e faz a narrativa circum-

stanciada de toda a viagem desde a partida de Lisboa.

Bahia, 23 de junho de 1762. 5894

Officio da Junta da administração da Fazenda Real para Francisco Xavier

de Mendonça, remettendo a relação dos officios cujas propriedades
foram arrematadas e os respectivos autos de arrematação.

Bahia, 23 de junho de 1762. 5895

Relação das pessoas que arremataram as propriedades de diversos officios

com os respectivos preços de arrematação.

Bahia, 22 de junho de 1762.

(.Annexa ao n. 58g5). 5896

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Escrivão da

Ementa da Alfandega da Bahia por João Tavares de Almeida e pela

quantia de 4:8008000 rs.

Bahia, 27 de novembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5897

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Escrivão da

Ouvidoria e correição da Cidade de Parahyba do Norte por Antonio

Rodrigues Campos e pela quantia de 4:8008000 rs.

Bahia, 11 de dezembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n 58g5). 5898

Termo de arrematação da propriedade hereditaria dos officios de Tabellião,

Escrivão dos Órfãos, Camara e Almotaçaria da Villa de Santo Amaro

das Brotas, Camara de Sergipe de El-rei, pelo Capitão Sebastião

Gaspar de Almeida Boito e pela quantia de 2:800^000 rs.

Bahia, 11 de dezembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5899

a. b.-3i 63



498

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de 2° Feitor da

abertura da Alfandega da Bahia, pelo Capitão Antonio Leite Fer-

reira e pela quantia de 2:4008000 rs.

Bahia, 11 de dezembro de 1761.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5goo

Termo de arrematação da propriedade.hereditaria do officio de Guarda mór

da Alfandega da Bahia, por Luiz Coelho Ferreira e pela quantia de

6:4oo$ooo rs.

Bahia, 18 de dezembro de 1761.

Copia. [Annexo ao n. 58g5). 5901

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Escrivão da

Ouvidoria da correição da Camara de Sergipe d'El-rei, por João de

Campos e pela quantia de 4:8508000 rs.

Bahia, 22 de janeiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5902

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Juiz da Ba-

lança do Tabaco da Bahia, por Jancinto Thomaz de Faria e pela

quantia de 3:3oo$ooo rs.

Bahia, 29 de janeiro de 1762.

Copia. [Annexo ao n. 58g5). 5903

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Inquiridor e

Contador dos Auditorios da Bahia, pelo Capitão José Antonio Troyano

e pela quantia de 6:4008000 rs.

Bahia, 29 de janeiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 3904

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Escrivão dos

feitos da Fazenda Real na Bahia, por Adriano Antunes Ferreira e

pela quantia de 3:2oo$ooo rs.

Bahia, 19 de fevereiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5go5

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Tabellião

publico judicial e notas na Bahia, por Antonio Barbosa de Oliveira e

pela quantia de 10:4008000 rs.

Bahia, 19 de fevereiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5906

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Escrivão do

Registo do Tabaco, na Bahia, por Bernardo Pereira Coutinho e

pela quantia de 2:4008000 rs.

Bahia, 19 de fevereiro de 1762.

Copia. [Annexo ao n. 58g5). 3907

Termo de arrematação da propriedade hereditaria do officio de Tabellião,

Escrivão da Camara e Órfãos da Vi 1 la do Cayrú, por Joaquim da

Silva e Sousa e pela quantia de 800S000 rs.

Bahia, 12 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58gi>). 5908
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Termo cie arrematação da propriedade hereditaria do officio de Secretario

do Estado do Brasil, pelo dr. José Pires de Carvalho e Albuquerque

e pela quantia de 32:ooo$ooo rs.

Bahia, i5 de março de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 58g5). 5909

Officio da Junta da Administração dos bens dos Jesuítas para Francisco

Xavier de Mendonça, em que participa ter ordenado ao Ouvidor da

Cidade de Oeiras da Capitania de S. José do Piauhy, que tomasse

contas aos depositários dos bens seqüestrados naquella: comarca e

remettesse .os rendimentos vencidos.

Bahia, 23 de junho de 1762. 5910

Officio do Ouvidor geral da Comarca do Piauhy, Luiz José Duarte Freire,

para a Junta da administração dos bens dos Jesuítas, no qual a infor-

ma sobre o assumpto referido no documento anterior.

Oeiras do Piauhy, 1 de íevereiro de 1762.

Co-pia. (Annexo ao n. 5g 10). 5911

Officio da mesma Junta para o Ouvidor Luiz José Duarte Freire, no qual
lhe transmitte a mencionada ordem.

Bahia, 5 de novembro de 1761.

Copia. (Annexo ao 5gi 1). 5912

Officio do Governador da Capitania do Piauhy, João Pereira Caldas, para
o Ouvidor geral Luiz Duarte Freire sobre o seqüestro dos bens dos

Padres da Companhia de Jesus.

Moucha, 24 de julho de 1760.

Copia. (Annexo ao n. 5gi/). 5913

Caeta regia dirigida ao Governador e Capitão General do Estado do Grão

Pará e Maranhão, Manuel Bernardo de Mello e Castro, determi-

nando o rateio e repartição das fazendas que haviam sido seques-

tradas aos Jesüitas.

N. S.a da Ajuda, 18 de junho de 1760.

Copia. (Annexa ao n. 5g 11.) 5914

Officio do Ouvidor geral Luiz José Duarte Freire para o Governador João

Pereira Caldas, communicando-lhe a ordem que recebera da Junta

da administração dos bens dos Jesuítas, para tomar contas dos res-

pectivos depositários e remetter os rendimentos vencidos.

Oeiras do Piauhy, 29 de janeiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5gi 1). 590

Officio do Governador do Piauhy, João Pereira Caldas, para o Ouvidor

Luiz José Duarte Freire, em resposta ao officio antecedente.

Oeiras do Piauhy, 3o de janeiro de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5gi 1). 5916

Portaria do Vice-Rei Marquez do Lavradio ordenando ao Ouvidor geral
do Piauhy o seqüestro dos bens que os jesuítas possuíam naquella

Capitania.

Bahia, 19 de janeiro de 1760.

Copia. (Annexa ao n. igi/). 5917
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Officio de João Pereira da Silva Barba para Francisco Xavier de Mendonça,

participando ter arribado á Bahia a fragata S. José.

Bahia, 25 de junho de 1762. 5918

Officio da Junta da administração da Fazenda e Fisco Real para o Ministro

do Ultramar, informando ácerca da denuncia a que se refere o do-

cumento seguinte.

Bahia, 25 de junho de 1762. 5919

Auto da denuncia que deu o Alferes Silverio Alvares Vanique contra o

Ouvidor da Comarca de Sergipe de El-rei e os seus- officiaes, Antonio

da Silveira Nolete, José Ribeiro Setúbal e Luiz Leite, por desça-

minhos e sonegação de bens pertencentes aos Jesuítas.

Bahia, 29 de outubro de 1761. (Annexo ao n. 5gig). 5920

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando a chegada á Bahia da nau Santo Antonio e Justiça, sob o

commando de Francisco Bittencourt Perestrello.

Bahia, 25 de junho 1762. ia e 2a vias.

A ia via tem annexos os termos da chegada e da vistoria da nau.

5921—5924

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, infor-

mando ácerca da vigilancia que se tinha exercido sobre uns officiaes

francezes que vinham a bordo da náu Santo Antonio e Justiça, em

viagem para Lisboa e expondo minuciosamente todos os prepara-
tivos militares e de fortificação que se tinham feito para a defesa do

porto e costa marítima.

Bahia, 25 de junho de 1762. 5925

Portaria do Governo interino, na qual ordena ao Provedor mór da Fazenda

a remessa da seguinte relação.

Bahia, 16 de junho de 1762. (Annexa ao n. 5g25). 5926

Relação das obras executadas nas fortalezas que guarnecem a praça da

Bahia, desde abril a junho de 1762.

Bahia, 18 de junho de 1762.

(Annexa ao n. 5g25).

Nomes dos Fortes: Barra, Santa Maria, S. Diogo, S. Paulo,

Ribeira, S. Francisco, Agua de Meninos, Santo Antonio, Barbalho,

Monserrate, Passagem, Mar, Itaparica e Peraguassú. 5927

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, parti-
cipando ter arribado á Bahia a fragata S- José e que nella vinha o

Capitão General da Praça de Moçambique José Pereira da Silva

Barba.

Bahia, 25 de junho de 1762. 5928

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade (para Fran-

cisco Xavier de Mendonça) na qual se refere aos preparativos de

defesa da Bahia, ás divergências suscitadas entre os membros da

commissão enviada á Serra dos Montes Altos, ás resoluções da Mesa

da Inspecção, etc.

Bahia, 26 de junho de 1762. 5929
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Carta de Francisco Bittencourt Perestrello para Francisco Xavier de Men-

donça, na qual se refere á fuga de uns presos que trazia a bordo e á

uns officiaes francezes embarcados com ordem do Vice-Rei da índia,

Manuel de Saldanha e Albuquerque.

Bahia, 26 de junho de 1762. 5930

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade para Francisco

Xavier de Mendonça, relativa á prisão de Antonio Xavier de Barros

Alvim.

Bahia, 26 de junho de 1762. 5931

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

participa a chegada de diversos navios e os concertos que. era preciso
fazer na fragata 5. José para continuar a viagem para Moçambique.

Bahia, 26 de junho de 1762. 1» e 2a vias.

Carta do Governo interino para o Ministro do Ultramar, Francisco Xavier

de Mendonça, ácerca das explorações do salitre na Serra dos Montes

Altos e especialmente sobre os graves conflictos que se tinham dado

entre os membros da com missão que alli fôra mandada.

Bahia, 26 de junho de 1762. 5934

Carta do Gçverno interino para o Conde de Oeiras, participando-lhe
as instrucções que tinha dado para haver maior 

"vigilancia 
sobre os

navios estrangeiros e uma occorrencia com a Mesa da Inspecção por
causa da prisão de um mestre de navio que o Governo mandara

desembarcar.

Bahia, 26 de junho de 1762. 3935

Carta do Governo interino para o Conde de Oeiras, relativa ao pagamento
das despezas com as obras de fortificação e. defesa.

Bahia, 26 de junho de 1762. 5936

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, relativo

á prohibição do embarque de armas de fogo e polvora nos navios que
fossem para Angola.

Bahia, i3 de julho de 1762. 5937

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que
se refere a dois attentados commettidos no Rio de Janeiro pelos
Mestres Capitães de navios do Porto, que transportavam vinhos para
o Brasil.

Bahia, 14 de julho de 1762.

...faráeste Governo executar tão fiel e inteiramente como n'ella se contem,
rios casos que occorrerem, ficando igualmente 11a certeza, que a Junta da mesma
Companhia (dos vinhos), he immediata a Real Pessoa de S. M. F., que Deos
conserve, e que contra ella e gestões dos seos administradores, náo ha recurso,

que não seja ou á mesma Junta ou á Real Pessoa do mesmo Senhor...»

3938

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, relativo aos passa-

geiros das Esquadras da Cidade do Porto ou das Frotas de Lisboa

que iam para os ptírtos do Brasil.

Bahia, 14 de julho de 1762. 5939
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Officio cio Governo interino para o Ministo da Marinha, Francisco Xavier

de Mendonça, relativo ás aguadas dos navios que navegassem para os

portos de África.

Bahia, 14 de julho de 1762. ^940

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, acerca

do págamento dos soldos do Sargento mór de Infantaria com exer-
• cicio de Engenheiro, Luiz Antonio de Almeida Pimentel.

Bahia, 14 de julho de 1762. 5941

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, sobre a

forma como deviam ser sentenciados e castigados os descaminhos das

fazendas e contrabandos, em harmonia com o Alvará com força de

lei de 15 de outubro de 1760.

Bahia, 14 de julho de 1762. 5942

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

se refere á importação no Brasil das sedas da Real Fabrica de Lisboa.

Bahia, 14 de julho de 1762. 5943

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando que o Capitão de Infantaria José Fortunato de Azevedo e Brito,

ficava com praça assente na primeira plana dos officiaes e aggregado

ao Regimento e Companhia do Coronel Governador Gonçalo Xavier

de Barros e Al vim.

Bahia, i5 de julho de 1762. ^944

Officio do Governo interino para o Ministro do Ultramar, Francisco Xavier

de Mendonça, ácerca da suspensão e prisão do Capitão mór da Capi-

tania de Sergipe de El-rei, Joaquim Antonio Pereira da Serra Mon-

teiro Corrêa e participando a nomeação de Sebastião Corrêa de Mello

para aquelle logar.

Bahia, 17 de julho de 1762. 3945

Officio do Desembargador Joaquim José de Andrada para o Governo inte-

rino, remettendo o seguinte traslado.

Bahia, 8 de julho de 1762.

(.Annexo ao n. 5c/35). 5q4Ó

Traslado das ordens e mais contas pelas quaes se mandou pelo Desem-

bargador Joaquim José de Andrade, da Relação d'esta Cidade da

Bahia e nella Juiz da Corôa, proceder ádevassasobre os procedimentos

de Joaquim Antonio Pereira da Serra Monteiro Corrêa, Capitão mór

que foi da Cidade de Sergipe de El-rei, auto da mesma devassa e in-

quirição das testemunhas.

Bahia,. 18 de setembro de 1761. '

(Annexo ao n. 5g4ô). $947

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, sobre o

pagamento 
das dividas de José Francisco da Cruz.

Bahia, 17 de julho de 1762. 5948

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, accu-

sando a recepção de polvora, chegada do Reino pela náu N. S.a da
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Boa Viagem e Santo Antonio, com mandada pelo Capitão Custodio

Rodrigues Penedo.

Bahia, 17 de julho 1762. 5949

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, ácerca

de um emprestimo de 40 contos de reis feito pela Fazenda Real aos

contratadores geraes do Tabaco, Duarte Lopes Rosa e 
'Domingos 

de

Magalhães Pessanha.

Bahia, 21 de julho de 1762. 595o

Cartas particulares (2) do Coronel Governador Gonçalo Xavier de Barros e

Alvim, uma dirigida ao Conde Oeiras e a outra a Francisco Xavier

de Mendonça.

Bahia, 22 de julho de 1762. 5g5i—5g52

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando a partida, para Lisboa, do navio de licença Santa Anna e

Santa Isabel, com carga de tabaco.

Bahia, 22 de julho de~i762. 5g53

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça Furtado,

informando ácerca do alistamento dos soldados do Terço de Aum-

liares.

Bahia, 22 de julho de 1762

«Em a carta geral de conta a damos a V. Ex. de não termos completado o
Terço de Auxiliares d'esta Cidade eque de sua causa o fazíamos em carta par-
ticular, a qual he a que V. Ex. nessas copias de listas que remettemos.

Temos com grand£ trabalho alistado 413 homens no dito terço, como se vé
110 tnappa junto em que os licenciados sao officiaes mecânicos, que se acham
empregados nas obras que se estam fazendo para a defença desta Cidade e não
ha já mais de onde possamos tirar- homens desembaraçados, casados ou solteiros,
sendo a cauza desta grande falta o grande numero de privilegiados que tem esta
terra. Pedidores da S. S. Trindade, Santo Antonio e Meninos Órfãos não podemos
agora averiguar o grande numero que ha, Thesoureiros da Bulla de Santa Cru-
zada he numero que V. Ex. examinará na lista delles, em que só dentro da
Cidade ha 18 thesoureiros, na dos manposteiros contará V. Ex " 80, 11a dos moe-
deiros he hum numero como se vê, que athe tem pretendido dar os mesmos

privilégios a um relojoeiro para que não se .alistar em auxiliares, como se mos-
tra na copia da petição delles e da mesma forma tem com grande empenho

pretendido que mandassemos dar baixa de soldado artilheiro hum filho de hum
tanoeiro, por quererem que também este tenha os mesmos privilégios sendo hum
officio, que pouco ou nada tem que fazer naquella caza ; tem também mais 2
sugeitos com privilégios de carvoeiros da dita caza, que a quer o seu Provedor
fazer táo sagrada que qualquer trabalhador que nella entra fica com privilégios,
ainda que saia delia logo para fóra e não falta quem diga que n'isto tem utilidades
mas não nos consta que assim seja.

Os que querem livrar os familiares do Santo Officio com o seu privilegio
verá V. Ex." nessa lista delles, nós athé. o prezente nenhum temos quebrado e
sim damos esta conta a V. Ex.*" para que nos determine se havemos de conser-
var todos ou éxceptuar alguns, também ha nesta terra humas companhias cha-
inadas da gente maritima de que vão também as listas e com estas companhias se

querem mostrar izentos de auxiliares. Também na Ribeira das Náus se occupa
izento hum grande numero de homens querendo todos valha o privilegio de
carpinteiros e calafates, em osquaes não ha aqui numero certo para terem privi-
legio pelo que pedimos a V. Ex. nos determine se nesta casta de officiaes hade
haver numero certo ou se se ham de cumprir a quanto os mandar passar o Pro -

vedor mór da.fazenda. Os homens de negeeio e seos caxeiros só querem alistar-se
nas ordenanças, querendo entrar no numero dos privilegiados, o que tudo faz
hum grande numero de homens com que não só se podia completar o Terço de
Auxiliares, mas ainda fazer outro o que não podemos remediar, sem ordem de
V. Ex...»

5934



504

«Lista da Companhia dos homens que embarcam por Capitães, Escrivães,

Pilotos, e Contra-Mestres, que ao prezente se acham com assistência
em terra e com patentes de mar.»

Bahia, 20 de maio de 1762. (Annexa ao n. 5g54). 5g55

Mappa do Tergo dos Auxiliares, de que é Mestre de Campo Francisco

Xavier da Costa.

Bahia, 17 de julho de 1762. [Annexo ao n. 5g54). 5g56

Mappa dos moedeiros da Cidade da Bahia com indicação dos filhos, caixei-

ros que cada um d'ellespossuia.

Bahia, i5 de abril de 1762. [Annexo ao n 5q54).

«Aos i5 de abril de 17Õ2, estando Provedor proprietário d'esta Caza da
Moeda Manuel da Silva Pereira em meza, em prezença dos Procuradores e o
Escrivão do Cabido e o Escrivão da matricula dos moedeiros e mais officiaes,
da Caza, mandou vir á sua prezença, a cada hum de per si, Moedeiros e officiaes,
a quem deo uniformementeo juramento dos Santos Evangelhos, para que debaixo
delle declarassem os caixeirosque tinhão, antes da noticiada guerra e junta-
mente filhos e escravos de 16 annos para cima, com penna de se proceder contra
elles e outro sim logo lhes ordenou, que .som a maior brevidade se provessem
de armas,'assy seos filhos, caixeiros e escravos, para que assim, que se tocar a
rebate acodirem armados a esta caza para fazerem o que lhes ordenar na forma
das Ordens de S. M. F., o que prometterno fazer debaixo do dito juramento e
declararam os sobreditos Moedeiros e Officiaes da Caza, que os filhos, caixeiros e
escravos que tinhão erão os seguintes o que se verifica das columnas expressadas
neste mappa  .

Pelo referido mappa se mostra serem os Moedeiros 42, entrando n'este
numero 2 que servem de Procuradores do Cabido, que por concessão dos Srs.
Vice-Reis d'este Estado se fizerão ; teem estes 6 filhos, occupão em suas cazas

77 caixeiros e assim mais 256 escravos. Alem d'estes ha hum aposentado com
hum caixeiro e nove escravos e da mesma sorte 9 viuvas que gosão do mesmo

privilegio com hum filho e 8 caixeiros e 72 escravos e assim mais occupão-se no
ministério desta caía 32 officiaes, eutrando n'este numero o Escrivão da Con-
servatoria e 24 serventes, 16 filhos, 5 creados e 58 escravos e ao todo entre Moe-
deiros, officiaes. filhos, creados e serventes, fazem o numero 214 e de escravos
39D,..»

5957

Lista da gente marítima, que se acha nesta cidade, Capitães, pilotos e

marinheiros.

Bahia, 12 de julho de 1762. 5g58

«Relação dos officiaes da Bulla da Santa Cruzada que servem actualmente

no Arcebispado da Bahia, tanto na Cidade e seus suburbios, como no

Reconcavo delia.»

Bahia, ig de julho de 1762. [Annexa ao n. 5g54). 50g

Requerimento dos Procuradores do Cabido da Casa da Moeda da Bahia,

dirigido ao Governo interino, no qual pedem para serem concedidos

ao relojoeiro Diogo Garcia Ferreira os mesmos privilégios de que

gosavam os outros funccionarios d'aquella casa.

Copia. [Annexo ao n. 5g54). 5g6o

«Lista da Companhia dos Familiares do Santo Officio, que se acham alis-

tados athé ao presente.»
Bahia, 8 de julho de 1762. (Annexa ao n. 5g54).

«Achão-se com praça n'esta Companhia 75 familiares, moradores n'esta
Cidade e seu termo e 48 adjuntos, que são caixeiros d'estes.»

5s6l
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Officio de Antonio José dos Reis Pinto e Sousa, para o Governo interino,

remettendo-lhe a seguinte relação.

Bahia, 22 de julho de 1762.

Copia. (Annexo ao n. 5g54). 5962

Relação em que se declaram os Momposteiros menores dos Captivos, que
se acham feitos, assim na Cidade da Bahia, como no seu Arcebispado,

seus nomes e egrejas em que foram providos.
Bahia, 22 de julho de 1762.

Copia. (Annexa ao n. 5g54)• 5g63

Carta particular do Chanceller José Carvalho de Andrade para Francisco

Xavier de Mendonça Furtado, em que lhe participa haver socego e

abundancia em todo o Estado.

Bahia, 23 de julho de 1762. 5964

Carta do Coronel Governador Gonçalo Xavier de Barros e Alvim para
Francisco Xavier de Mendonça, nq qual informa contra um reque-

rimento de Manuel Antunes de Abreu pedindo o pagamento de 3o mil

cruzados, importancia de madeiras fornecidas.

Bahia, 23 de julho de 1762. 5965

Provisão regia relativa ao fornecimento de madeiras, feito por Manuel An-

tunes de Abreu e seu respectivo pagamento.
Lisboa, 28 de abril de 1762.

Copia. (Annexa ao n. 5g54). 5966

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade para o Conde

de Oeiras, em que se refere á disposição em que encontrava a popula-

ção da Bahia para a defeza, no caso de qualquer ataque dos estran-

geiro e á posse do Desembargador Antonio Teixeira da Matta.

Bahia, 23 de julho de 1762. 5967

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, no qual
se refere especial e desenvolvidámente á organisação e recrutamento

das tropas de linha, Companhias de Ordenanças e terços auxiliares,

á situação de diversos ofRciaes, ás obras de fortificação, etc.

Bahia, 23 de julho de 1762. 5968

Certidão da despeza feita com a compra da polvora a vários particulares.
Bahia, 16 de julho de 1762. Copia. [Annexa aon. 5g68). 5969

Certidão do estado de adiantamento em que se encontravam as obras da

nova náu, em construção 
'no 

estaleiro da Ribeira.

Bahia, 22 de julho de 1762. [Annexa ao n. 5g68)._ 5970

Certidão do numero de peças de artilharia, que se encontravam montadas

nas fortalezas que guarneciam a praça da Bahia.

Bahia, 19 de junho de 1762.

Copia. [Annexa ao n. 5g68). 5971

Certidão da despeza feita com a compra da polvora.
Bahia, 16 de junho de 1762.

Copia. (Annexa ao n. 5g68). 5972

A. B. 3i 64
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Certidão do numero de soldados artilheiros matriculados como supranume-

rarios do respectivo batalhão.

Bahia, 18 de junho de 1762.

Copia. (Annexa ao n. .5g68). 5973

Relação dos postos do Batalhão de Artilharia da guarnição da praça da

Bahia.

Bahia, 23 de junho de 1762.

Copia. (Annexa ao n. 5g68). 5974

Certidão de quantidade de polvora existente nos paioes.
Bahia, 18 de junho de 1762.

Copia. (Annexa ao n. 5g68). 5973

Relação das obras executadas nas fortalezas da Bahia, desde abril até 22 de

julho de 1762.

(Annexa ao n. 5g68). 5976

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, em que

participa terem arribado á Bahia, com avarias, a fragata S. José e a

charrua N. S.» das Mercês, respectivamente commandadas pelos
Capitães Manuel dos Reis Bastos e Domingos da Silva, e informa

ácerca dos reparos de que necessitavam.

Bahia, 23 de julho de 1762.

Tem annexos 12 documentos relativos ás vistorias, descargas

e partida desses navios. 5977—5989

Officio do Governo interino para o Ministro do Ultramar, no qual se refere

á defesa da Bahia, á vigilancia exercida sobre os navios estrangeiros

e a um incidente que houvera com a Mesa da Inspecção, por causa

do desembarque de um Mestre de navio, antes da visita.

Bahia, 20 de julho de 1762. 5990

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, partici-

pando-lhe a partida para Lisboa, a bordo do navio de licença Santa

Anita e Santa Isabel, de 4 estrangeiros, entregues, sob prisão, ao

respectivo Capitão José Martins.

Bahia, 23 de julho de 1762.

Tem annexos 4 documentos, comprehendendo o recibo do Capi-

tão, as instruccões dadas a este sobre os presos, e a nota das armas

que lhes tinham sido apprehendidas. 6991—5995

Officio do Governo interino para Francisco Xavier de Mendonça, no qual
se refere a dois padres francezes, vindos da índia, P.e Felisberto

Guilierse P.eTherezio e participa a partida do primeiro para Lisboa

e ficar o segundo na Bahia, por motivo de doença.

Bahia, 23 de julho de 1762. 5996

Carta dos Governadores interinos para o Prior do Convento de Santa The-

reza, pedindo-lhe informações ácerca do referido Padre Therezio.

Bahia, i5 de maio de 1762. Copia. (Annexa ao n. 5gç6). 5997

Carta do ex-Arcebispo da Bahia, D.José Botelho de Mattos, para o confes-

sor do Rei, na qual se refere á sua renuncia, á necessidade que havia
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de ser provido o Arcebispado e ás provisões sobre dispensas de casa-

mento, que era urgente concederem-se.

Penha, 27 de julho de 1762. 5998

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, participando ter che-

gado á Bahia o novo Arcebispo daquella Diocese D. Fr. Antonio de

Santa Ignez, ex-Prelado de Angola, e que ficava hospedado no Con-

vento de Santa Thereza.

Bahia, 3o de julho de 1762. 5999

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, participando que o

novo Arcebispo D. Fr. Antonio de Santa Ignez tomára posse no dia

1 de agosto do seu logar de Governador interino do Estado do Brasil.

Bahia, 16 de agosto de 1762. /a e 2a vias. 6000—6001

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, relativo á nomeação

de Antonio Ferreira Cardoso para o logar de Escrivão da Fazenda

e Contador,

Bahia, 23 de maio de 1762.

Tem anrtpxos 2 documentos relativos ao mesmo assumpto.

Ia e 2a vias. 6002—60J7

Officio do Governo interino para o Conde de Oeiras, no qual se refere ás

noticias que recebera da invasão de Portugal pelas tropas hespa-

nholas, á falta de polvora e munições de guerra, ao alistamento mili-

tar e ás medidas tomadas para a defesa, na eventualidade de qualquer
ataque por navios inimigos.

Bahia, 25 de agosto de 1762.

«Neste (Hyate S. Francisco de Borja) recebemos a carta de V. Ex. com data
de 22 de junho do corrente anno em que nos faz certo estar declarada a guerra
entre a Côrte de Lisboa e a de Madrid, e que esta se dispoz offensiva é aleivo-
samente invadindo com 2 exercitos as províncias da Beira e traz os Montes, mas
com certeza de que as suas injustas instruçoens tem sido rebatidas felizmente e

que S. M. F. que Dcos nos goarde e conserve tem posto em campanha o numero
. de 40 mil homens de Infantaria, alem das tr"opas e o que a Coroa da Gram

Bretanha nos fornecesse, declarando esta Nação e Parlamento, que a guerra de
Portugal se havia de reputar como se os Castelhanos invadissem a Irlanda e
Escócia...» 6oo8

Carta do Chanceller Governador José Carvalho de Andrade, para o Conde

de Oeiras, na qual o informa do conflicto que tivera com o Coronel

Gonçalo Xavier de B. Alvim, seu collega no Governo, por elle se

querer intrometter nós negocios e despachos da Relação.

Bahia, 3i de agosto de 1762. 6009

Carta particular de Manuel Cardoso de Saldanha para o Conde de Oei-

ras, em que o informa ácerca da commissão de serviço que fora

desempenhar á Serra dos Montes Altos para a exploração do salitre

e estabelecimento das respectivas fabricas.

Bahia, 16 de setembro de 1762. 6010

Carta regia dirigida ao Governo interino da Bahia, ordenando que Manuel

Cardoso de Saldanha e Luiz Antonio de Almeida Pimentel fossem á

Serra dos Montes Altos estabelecer as fabricas do salitre.

N. S.a da Ajuda, 19 de abril de 1761.

Copia. (Annexa ao n. 6010). 601 x
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Carta particular de Antonio Ferreira Cardoso para Francisco Xavier de

Mendonça, participando ter chegado á Bahia, como lhe fôra orde-

nado, mas que não pudera tomar posse do seu logar, por não haver

alli communicação regia a tal respeito.

Bahia, 18 de setembro de 1762. 6012

Carta particular de Antonio Ferreira Cardoso para o Conde de Oeiras, em

termos idênticos á carta antecedente.

Bahia, 18 de setembro de 1762. 6oi3

Requerimento de Antonio Ferreira Cardoso, dirigido ao Rei, no qual pede
lhe seja dada coilocação na Bahia, para onde fôra transferido de

Angola por ordem regia.

(Annexoaon. 6oi3j. 6014

Instrumento em publica-fóma passado a requerimento do Capitão Antonio

Ferrtira Cardoso, com o teor de sua petição, despacho, cota e justi-
ficação.

Bahia, 3 de setembro de 17Õ2. (Annexo ao n. 6014). 6oi5

Instrumento em publica-fórma passado a requerimento do Capitão Antonio

Ferreira Cardoso com o teor de uma certidão de fé de officios que se

lhe passara no Reyno de Angola. ,

Bahia, 9 de setembro de 1762. (Annexo ao n. 6014). 6016

Instrumento em publica-fórma passado a requerimento do Capitão Antonio

Ferreira Cardoso, com o teor de uma certidão jurada, que do seu

zêlo, suficiência e actividade no real serviço lhe passara o dr. Ouvi-

dor geral do Reino de Angola João Baptista de Oliveira Baena.

Bahia, 3 de,setembro de 1762. (Annexo ao n. 6014). 6017

Extractos de varias cartas e officios do Governo interino do Estado do

Brasil, do Provedor mór da Fazenda, de João Bernardo Gonzaga,

Manuel Estevão Barberino, Fernando José da Cunha Pereira e Luiz

Antonio de Almeida Pimentel, para o Ministro do Reino, Conde de

Oeiras, e Ministro da Marinha e Ultramar Francisco Xavier de Men-

donça Furtado.

Varias datas 6018—6022
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 Manuel Pereira de Mattos—3515—3850
—3854-
 Raposo de Brito—2639.
 Rodrigues—-5957.

Agostinho de Azevedo Monteiro (Chanceller)—

3548—3552—5046—5054—5062—5070.
 de Castilho—4774»
 da Costá—2478.
 da Costa Fontes—1102.
 Felix dos Santos Capello (Desembarga-
dor)—94—147—j 73—174—207—2063—2995.
 Franco—3303-
 Gomes—5278—5288—5957.

Goipes (Padre) (Jesuíta)—4960.

 

José Barreto—5278—5288—5454 a 3456
—5466—5522.

 Agostinho de Miranda Ribeiro—2081.
Pedro de Oliveira—4673 a 4680—4780.
 Pereira Lago—928.

Pereira Pinto—5957.
 Pinto de Oliveira—4188—4191—4456

—4462.

 

Pinto Teixeira—5957.

Agostinho Rodrigues Campos—4902—5301.
 Rodrigues Gomes—4548.
 Rodrigues IReal—1604—1605—2327.
 da Silva Ferreira—4894.
 de Sousa—3571—3577 a 3579—3588—

3704—3705—3932—3950—3956—3958.
Agueda Vieira—4948.
Albano Coelho Pereira—254.

 Pereira (Padre)— 3397—3757—3% 20—

3822.
 Pereira Coelho—439.
 Pereira da Costa—295.

Alberto Caetano dos Santos Silva—545 5.
Albino Xavier de Almeida—4731—-4733-

Alüonça Maria de Lapenha—938.

Aleixo Botelho Ferreira—1533—1539»
 Rodrigues—1914.

Alexandre Alberto de Faria—4315—4319.
 d'Almeida—3869.
 de Almeida da Silva—4928 a 4930.
 de Almeida da Vera Cruz—5497»

Antonio de Sousa Pereira—123.
 Barbosa Porto—5957.
 Botelho de Moraes—1622.
 Caetano Cotrim de Azevedo—1729.
 de Campos Lima—1983—3021-—5957.
 Cardoso—5497.
 Alexandre Clavetto (D. Fr.)—1886—

3i35 a 3149—3321.
 da Costa Melgaço—5246—5248—5392—¦
a 5394-
 da Cogta e Sousa—5959.
 da Cunha (Jesuíta)—4958.
 Ferreira de Mello—4188—4191—4456—

4462—4731—4733-
Francisco—5408.

 Francisco Ribeiro—4952.

 Gomes Ferrão—2^17—3770—3827.
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Alexandre de Gusmão—4894.
 Hume — 4229—4294—4295—4329—4331

—4345—4347—4569.—458o—4626.

 

José do Sacramento—4707—4719.
 Manzoni—1788—1789 — 1795 — 1800 —

2275—2574—2576—2577—5957.
—:  Martins Ribeiro—2746.

 Metello de Sousa e Menezes—253—850
—2431—3425—4261^-4998.

 

de Oliveira Braga—749.
 Palhares Coelho de Brito—2343—2344.

——1— dos Reis (Jesuíta)—4848—4959.

 

da Silva Corrêa—3694.
Soares Rodrigues da Silva—3668.
 de Sousa Freire (Governador)—1531—
1536—1708—2139.
 Vaz Sodré—4952.
 Xavier da Silva— 1522.

Álvaro de Azevedo (Mestre de Campo)—$046—

5054—5062—5070.

João 

Lobo de Araújo—5726.

Pereira 

Sudré—85.
Pinto de Azevedo—3858—3859—5562.

Pinto 

Ribeiro—5959-

Amador Antonvo de Sousa Bermudes Torres—

363.
Barbosa Braga—3030.

da 

Costa Cabral—3303.
Gonçalves Penella—4934.

Amaro Gomes Morim—3303.
Fernandes de Macedo—5093—5096.
José dos Santos—401—749—5955—5958.
Martins da Silva—1899.

de Oliveira Pereira—188.

Pereira 

Lisboa—2196—2321.
Pereira Paiva (Dr.)—1793—1798.

—: de Santa Thereza (Fr.)—1719—1720.
de Sousa—345—4957-
de Sousa Coutinho—706—936 a 942—

969 a 974—1023—1032—1035—1723—1724—
1788—1795—1937—1942—2654— a 2657—

5098 5241.
Ambrosio Alvares Pereira (Thezoureiro geral)—

753—793—874—1728—1899—1905 — 2226 a
2230—2418—2782—3020—3111 a 3118—3288
—3298—3320—3797—3816—4606.

 Fernandes Caramha—4316—4317—4320
—4321.
 Pereira de Azevedo—4904.

Anacleto de Magalhães de Menezes—ii 729.
Anastacio Gomes de Abreu—5497.

 Martins Neves—5958.
—:  da Nobrega (Intendente de Goyas)—645

—651—652—1058—a 063—1064—1396 a 1425
—2166.
 Soares Varella—3696.

André Alves Maciel—749—1475.
— Antonio Marques—¦ 749—4952—5522—

5957-

 

Brito de Castro—2081 a 2085—2474—
2702—2828—2832—3090—3098—3103 — 4845.
 da Costa e Abreu1—5959.

 

Dias Souto—5959.
 Fernandes Lisboa—4769—5136.
 Ferreira—5453-

André Ferreira Gome»—1722. *

 Ferreira Lobato Lobo—729.
 Ferreira das Neves—21.
 Ferreira Pinto—1458.
 Francisco de Carvalho—393—420.
 de Freitas Paiva (Padre)—2716.
 de Freitas Ribeiro—4952.
 Gonçalves de Aguiar—3298.
 Leitão de Mello (Desembargador)—3470

—3472.
 Leitão de Menezes—722.
 Lobo Tavares—928.
 Lopes da Costa—5961.
 Lopes de Lavre—1703.
 de Macedo—1761.
 Marini (Cirurgião)—4239—4682.
 Marques —346—729—1488—1771—3071.

 Martins Santiago—20—21.
 Matheus üa. Costa—4548*
 de Mello e Castro (C onde das Galvêas—

Vice-Rei)—22—28—102—354—2074—2075.
 Moreno — 2464 — 2810—2884—'2885 —

3582—3909—391i-
 Nunes—4952.

—•  Pacheco Pimenta—3298.
 de Passos—3303.
 Peixoto de Campos—387—391—1463—

4952.
 Pereira—4952.

Pereira Rollim—27.
 Pinto Gomes—2746.
 Pitta Maciel—1144—3298.
 Ramos César—3996 a 3999.

—=  da Rocha Lobo—5497.
•— da Silva Corrêa—393—420—489—420.
 Teixeira da Costa—393—420—489.

Ângelo Berlinger—4952.
 • Corrêa—
 da Cunha Trinchão—1771.
 José Jordão—5861.
 Maria das Chagas (Fr)—4000.
 Maria de Gênova (Fr)—5358.
 de Mendonça Furtado (D.)—1565—1566

—1569—1679—1683—1712—1716—1780—2126

2129.
— de Onelia (Fr.)—3771—3628—5358—

5500—5501.
— dos Reis da Cruz—5959.

Aniceto Francisco de Monser.raíe—928.
Anna de Azevedo Serafim—3303—5246—5248.

 Maria Pereira da Rocha—2327.
 Maria da. Victoria—2925.
 de Passos Dias—280.
 Ramos da Assumpção—2498.
 Ribeira (D.)—3135—3137—3142 a 3144.
 Sutil de Figueiró (viuva de Sebastião

Sutil Cerqueira)—2702.
Anselmo de Andorno (Fr.)—3771—3628.

 da Costa Guedes—1907.
 Dias—4952.
 Tavares (Jesuíta)—4960.

Antão Faria Monteiro—758—5160.

 José Leite de Vasconceilos—544—548—
627—2080 a 2085—5074—5086.
 Rodrigues—5392.
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Antonia de Fontes—5392.
Francisca de Menezes—4558—4562.
Josepha de Sousa Pereira—1487-
 de Lima Barros—2043.
 Luiza de Vasconcellos Villas Boas—942.
 de Menezes, viuva do Coronel Bermar-

díijo Cavalcanti de Albuquerque—2700.
 de Sousa Eça—5504»
 Xavier de Almeida—5765.

Antonio de Abrçu—345.
 de Affonseca (Jesuíta)—4960.
 Afforiso Lopes—2746.
 Alberto Duarte de Brito e Camara—

5430—5436—5971—5972-
 de Albuquerque (Jesuíta)—4848—4960.
 de Albuquerque e Mello de Vascçncel-

los—4548.
 de Almeida—2321.
 de Almeida Neves—231—233.
 de Almeida Pinto—33<>3'
 de Almeida Soares Portugal Eça e Alar-

cão. V. Marquez de Lavradio (Více-Rei).
 Alvares—4952.

 

Alvares de Abreu—3030.
 Alvares de Araújo Soares—85—29;—

300—660—663—1073 
— 1074—1230 — 1285 a

1288.
 Alvares de Brito—1401.

 

Alvares de Carvalho—2864.
 Alvares da Cunha (D.—Governador de

Angola)—154—1178—1265—2087—3741 3742
—3843—3916—39iS—3953—3954—3959 a 3961
—4032—4034—4779—478I.

 Alvares Fiúza—2702—33°3-
Alvares de Lima—4535—454°—4952—

5957-
 Antonio Alvares Montalegre—279.
 Alvares Pegas—^2382.

<— Alvares Pereira—3020—3021.
 Alvares Quintão—1830—2731 

— 2732 —

4655—4659-
—;  Alvares dos Reis—939—1245—1256—

1259—1417—1463—1793—1798—2058—2081—

5961-
 Alvares Ribeiro—3303.
 Alvares da Süva—825—4915—5586.
 Alvares da Torre—3298.
 Alvares do Valle—4723—4725—4731—

4733-
Duarte—1463—2305—4468.

— Duarte de Aguiar—3030.
 Duarte da Silva—2069—2079—2080 a

2085—4901—4902—5299 a 5301»
Esteves da Palma—5957-
 Fagundes—2620.

—'—¦— Fala'o Pereira—295.
Faleiro de Sousar—5959.
de Faria Leitão. (D.)—5046—5054—
5062—5070.
 Fcijó de Mello—281.
 Ferreira (Jesuíta)—4958.

Ferreira Justo—5497.'
— Ferreira Mendes—5497.

 Fortunato (Jesuíta)—4958.
 de Fraça (Jesuta)—4958. 1

Antonio. Ferreira Justo—5497.
 Ferreira Mendes—5497.
 Fortunato (Jesuíta)—4958.
 de França (Jesuíta)—4958.
 Francisco Jorge—5122.
 Francisco da Silva—3372.
 Francisco de Viveiros—4548.
 Francisco Xavier—4116.
 Franco—4900.
 Franco (Jesuíta)—49Ó0.
 Freire de Andrade Henriques—385—391

440—5II—SI 7—714—780—1767—1904—4438.
de Freitas Borges—5963.
 de Freitas Cabral—928.
 de Freitas Roriz—5961.
 de Frota Duque—3758—3822.
 Felix de Castro—5961.

 

Felix Mendes—4824—4887—4900.
 Fernandes Barros—1788—17*93—1795—

1798—5961.
 Fernandes Braga—514—778—780 a 784

—787 a 790—3030.
Fernandes de Castro—749.
 Fernandes Jorge-^3303.
 Fernandes Passos—33°3-
 Fernandes da Silva—1722—;i724«

— Fernandes Vellozo—5958.
 Fernandes Vieira — 928—1119—1120—
1124—4824—4826—4827.
 Ferrão—345-
 Ferreira de Araújo—562—4548.
 Ferreira Brandão—20.

. - Ferreira Cardoso—6002 a 6007—6012 a

6017.
 Ferreira e Castro—3298.
 Ferreira Coelho—3854-
 Ferreira do Coyto—1722—1724-

Ferreira Fontes—123.

 

Ferreira Gil (Desembargador)—539—
—1198 a 1200—1269— 1295—1299—133°—

1431 — 1436 — 1437—1484—*49*—Í507

1513—1518 — 1573—1575—1765 — 1899—

!999 2122—2127—2137—2197—2206 a 2209

—2331 — 2335—2387—2388—2395 — 2396—

2863—2877 — 2971—2996 — 3014 — 3060—

3111—3151 a 3208—3288—3320—3379—3380
•—34P9^—34io—3470—3472 ¦— 3927 3^73 *

3789 a 3794'—3809 a 3816.
 Ferreira de Mesquita—1949-

— Ferreira Netto—4930.
— Ferreira Passos—5246—5248.
 Ferreira da Rocha—1722.

 

Ferreira dos Santos—614—5963.
¦ - - Ferseira Soares—1080—2491.

 

Ferreira de Sousa—5959.
— Ferreira de Vasconcellos—827—830.

—¦ de Figueiredo—3030.
Figueiredo Pinto— 1679-—1683—1712—¦

1716—1873—1877.
da Fonseca (Jesuíta)—4848.
da Fonseca Lima—1907.
da Fonseca Nabo—272—5418.

Francisco Arcos—20.
¦ ¦ ¦¦¦ >¦ Francisco .Barbosa— 1329—1336—1430—

A. B. 3l 65
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1436—1491 a 1504—1769—3303—3789—3793
—3795—3866.

Antonio Francisco Bayão—2058.
 Francisco Calheiros—177.

 

Francisco de Carvalho—393—420—489.
 Francisco da Cruz—749—1617.
 Francisco Furtado—5958.
 Franci.co Grillo—1772.
 Francisco Jorge—2348 a 2359—354<>—

354i—3713 a 3715—3870—4309—4867 a 4869
—4878 a 4880.

 

Francisco Manuel—3303—4952»
Francisco de Oliveira—2105—2451.

Francisco 

Pensa—2081.
Francisco Prato—^27.

Francisco 

Rosa—2445.
 Francisco Severim—690.
 Furtado de Moraes—5959»
 Garcia Rosa,—5743—5747—5751—5755

—5768 a 5770—5784—5787—5955—5958.
Godinho Neves—329—33^~-614—1311—

2193—2321—4723—4725—4731—4733.

 

Gomes—5357-
 Gomes de Araújo—5246—5248.

— Gomes Bernardes—299.
Gomes Bezerra Cavalcanti ç Albuquer-

que—1605.
Gomes de. Carvalho—5959-
 Gomes Ferrão Castelbranco—1519—1520
—1803—J951—3707—3709.

Gomes 

de Freitas—4548.

 

Gomes Pereira—33©3-
Gomes do Rosário—2746.

 Alvares Vianna—5408.

 

de Amorim Soares—749.
de Andrade (Padre) (Jesuíta)—4960.
de Andrade Freire—3020.

André Couto—1329—1430.

Antunes 

Corrêa—2058.
 de Aragão e Menezes—3303—4894—

5586.
 de Araújo—86—2146.

——.— de Araújo Aragão — 3455—4892—4895
a 4900—5008—5014—5092—5158—5203—

5158—5159—52t>3—52o6— 5319—5320—5395
a 540c—5421—5535 — 555i — 5614—5627—

5631-
 de Araújo Carneiro-—-300—2526.
 de Araújo Freire de Sousa e Veiga—

2749.

 

Araújo Lima—2040—2041.
 de Araújo Monteiro—5963.
 de Araújo dos Santos—243—251—387

—391—430—465—527—839 a 852—877 a 890
—1030—1220—1329—1430—-1436 — 2025—
2038 2071 2087 2088 213 2137 2330
—2335—2450—2511—331» — 3559 — 3562 —

4047 4O48.

 

de Azevedo {Jesuíta)—4960

;—de 

Azevedo Coutinho (Conselheiro do Con-
selho Ultramarino)—1961—2972—2973—3405
¦a 3417—3574 a 3576—3585—3673—3676—
3678—3743—3744—3747—3748—3785 a 3789
3795 —3855—3921—3983—4025—4028—4242

—4244—4256—4258.—4269 a 4271—4273—

4274-—4277 4603 4604 4608 4609 46l2
—4785—4796—4981—5001 — 5017 — 5325 —

5337—5344—5350—5397—5549—5552— 5560
—5561—558o a 5582—5584—5594—5616—
5618 — 5633—5640—5687—5719—5833—5878

—5880 — 5883 — 5884 — 5888—5890—5831—
5895—5910—5912—5919.

Antônio Baptista—5497.

 

Baptista de Mello—3303.
Baptista Rollim—1949.
 Barbosa {índio)—5358.
 Barbosa de Brito—1458.
 Barbosa de Olivçira—640—641—841—

1158—1244—1261—1345—1503—1847 —1907

1909—1912—2081—2106—2346—3816 3869
—3882 — 3887 — 4312 — 4419—4421—4777—

4801—'4991—5129—5685.—5896—5906.
Barreto de Menezes—33°3-
 de Barros Lobo—4826—4827.
 de Barros Rego—4708—4718.
 de Bastos Ferreira—1729.
 Bernardo da Espectação Soares—4784.
 Bernardo do Sobral e Almeida—2725.

;— 

Berquó da Silveira Pereira (Ouvidor

geral do crime)—4893-
Borges Monteiro—4952.
 Botelho da Luz—5128—5129-
 Botelho Rangel—2746.

 

Brandão (Vigário)—4952—5096.
 de Brito (Padre)—1720—5098.

 

de Brito (Jesuíta)—4960.
 de Brito Barros—3021.

— de Brito Botado—5593—5668—5726.
tl-e Brito Camacho—4782.

de 

Brito Freire—34 — 36 a 38 — 429—

442 a 448—614—1949—2516—2517—2533 a

3555—2567—2827 a 2S34—2845—2868—2899
—3037—3059—3209—3313—3328 ai 3333—

3351—3352—3379—3548 a 3555—4811—4865
a 4886—4913—4915—4978 a 4980—4988.
 de Çrito Gramacfio—4101-—4102.
de Brito Sanches—113—114—117—434.

— Caldas—2630.
Caldas:-—2639.
 de Campos Mergulhão—3303.
 Cardoso de Barros—3867—4114*

Cardoso Caceres—2794.
Cardoso Ferreira—328.

 

Cardoso da Fonseca—1*341.
¦—  Cardoso Pisarro de Va gas—2858—2903

2905—2906—2908—3379—5435—5437 — 5925
—5968—5974.
 Cardoso dos Santos—749—1032—2368—

2574—2576—2577—2753—2804 9 2807—3500

3540—3541—3955—3957—4309—5074—5086—
5122—5278—5288—5308—5454 a 5456—5466
—5532—5950—5961.

 Carlos Furtado de Mendonça—1678—•
1686 a 1695—1711 a 1718—1873—1877.

—;  Carlos Pereira e Sousa—24—27-—1167.
 Carneiro Alcaçovas—1563.
 Carneiro da Motta—2746.
 Carvalho Chaves—1789—1800.
 Antonio Casimiro Leite—5947.
 de Castro—2081. .
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Ailtonío de Castro Pereira—rr96.
 Casado de Carvalho—3030.
 de Cerdeira—5959.
 Cerqueira Torres—61—142.
 das Chagas (Fr.)—5235—5236—5680.
 de Cobellos Pereira—853—2408—3694.
 Coelho de Andrade—1348—3869—4830.'
 -Coelho Brandão—3303.
 Coelho Leal—4952.
 Coelho do Prado—5497.
da Conceição (Fr.)—5106.
 da Conceiçêo Mealhas—5046—5054—

5065—5070.
 Corrêa de Araújo Portugal—2717.

 

Corrêa de Faria—749—1729—3020.
 Corrêa Feio—4316—4317—4320—4321.

 

Corrêa da França—1722.

 

Corrêa Maciel {Desembargador—Padre)
—2920—2925—4952.

Corrêa Moringue—3021.

 

Corrêg de Oliveira—1700—1701—3210—

3253—3254—3329—3331—3333—3352—4359—
4361—4363—4366—4368—4372—4476—4515—
4723—4725—4731—4733—5628.
 Corrêa de Sá—1031.
 Corrêa dos Santos—1722.

Corrêa 

Seixas—181—184—186^134*—
1441—1788—1789—1800—2639.
 Corrêa de Sousa—3372«
 Corrêa Ximenes—2912.

 

da Costa (Cirurgião)—4239—4782—5125
a 5128—5701.
 da Costa (Jesuita)—4960.
 da Costa—5497-
 da Costa da Affonseca—749.
 da Costa Agra (Advogado)—1561.

—. da Costa de Andrade—5632.
— da Costa Baptista — 590—1217—1793—
1798—2146—2377—3284—4748—4892—4893—

4895 a 4900—4952—5014—5092—5158—5203
—5206—5319—5320—5395 a 5400—5421 —

5535—5551—5614—5627—5631.
da Costa Bairbosa—5074—5086.

.— da Costa Barros Guimarães—690.
 da Costa Cabo—928.

— da Costa Coelho — 285 — 1331—1340—
1432—3798.
¦ ¦ da Costa Faria—2700.

 

da Costa da Fonseca—1729.
 da Costa Gonçalves—189.
 da Costa Lisboa'—1907.
da Costa Moreira—494.
 da Costa Pereira—2702-—4548.
da Costa Porto-—2076 — 2321—2322—
2324—2848.
 da Costa Ribeiro—184.

da 

Costa de Santa Barbara (Padre D.)
—3321—3322.
 da Costa Sobral—3372.
 da Costa Varreiro—.928.

da 

Costa Vianna—387—391.
 de Couros Carneiro—5846.

—:  Coutinho da Cruz—5984—5957.
 da Cunha Coelho—4952.
 da Cunha Leitão—3303.

Antoriio da Cunha Pereirá— 125—401 —• 74$ —

1456—1729—3372—3500—5074—5085—5963.
da Cunha Sottomaior*—79—112—4291.

 Dias da Costa—1732. A

 Dias de Jesus—3303.
 Diftiz Ribeiro—5919—5920.
 Dormondo Pimente!—4948.

Gomes de Sá—205Í6 a 2058—2081—-

2330 — 2580—4756—5047—5055—5063—5071
—5925.

 

Gomes Serrão—5262.
Gomes da Silva—4952.
 Gomes da Silveira—4548.

Gomes Soares—2230.
 Gonçahes de Brito—4948.

— Gonçalves Camposj—3925—3050.
 Gonçalves Ferreira—5249—5255«
 Gonçalves Ferro—4548.
 GonçaWes de Lima—21—525—576.
 Gonçalves Lisboa—5957-

— Gonçalves Pedreira—33°3«
 Gonçalves Pena—24,18'—2782.
 Gonçalves Pereira—220—590 — 1655—

1659—2058—2146 — 2377 —3869—4892—4895

a 4900—4905—5008—5014 
— 5149 — 5158 —

5159—5203—5206—5319—5320—5395 a 5400

5421-5535—5551—5614—5627—5631-
 Gonçalves da Rocha—3303-

Gouçalves; Senna—3030.
' GonçaVes da Silva—12—13—32-

Gonçalveo Simões—1722—1724»
 Gonçalves de Sousa—5961.
 Gonçalves Velho—41.

Gonçalves vrianna—5967.
—:  âá Graça Corrêa—3210—3225—3226.

 da Graça Corrêa Gallego—322—3329 —

3331—3333—3352—4476— 4723—4725—4731
—4733-
 de Guadalupe (D. Fr.—Bispo do Rio

de Janeiro)—348.
 Guedes de Brito (Juiz de Fóra)—3548
—3552—5045—5053—5054—5061 — 5062—

5069—5070.
 Guedes Pereira—28—152&—1529—*533

—1539—2169—2411—2761—'27751-72791.
 .Henriqaes (D.)—2492—2816.

Honorato Guerreiro—2146.
de Jesu:, Maria (Fr.):—1719—1720—

1886 a 18ç2—4057 a 4060.
 João Pimentel—247.

João dos Santos—3372.
Jorge dos Santos—5959»
José de Abreu—1208—1449—2026—2065
—2066—2672.
 José de Abreu Guimarães—4731—4733-
Joáé de Affonseca Lemos—544*»
José de Almeida—3869—5959-

 

José dos Anjos—5453.
 José dc Azevedo—5958
 José de Brito—3039.
 José Caldas—5485.
 José Coelho—5961.
 José Diogenes—2051.
 José Esteves—749—1617—5143.

—.  José da Fonseca Lemos (Desembarga-
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dor)—718—1215—127S a 1584—1333^1379
—1380—1435—1438—155S — 1600 — 1615 a
1617—1725—1755—1840—1859.

Antonio José Francisco da Cruz—749.
 José de Fré—4451.
josé Froes—221—.2058—3816—5106 —

5-957-
 José dia Gama—3577 a 3579—3956—

5512.
José Gomes da Costa (Padre)—2672—

4827.
 José Henriques (D.)—2896—2897.
 José Leite de Vasconcellos—2069.
 José de Lera—5957-

 

José dè Magalhães—5959-
 José Martins—4933-
 José de Mello (.Engenheiro)—2133—

4032—4034—4731—4733-
 José de Moura—1597*
 José de Negreiros Corte' Real—1907*

 

José de Oliveira—5418.
José dos Reis—4655.
 José dos Reis Pinto—1984.
 José dos Reis Pinto e Sousa—5047—

5055—5063—5071—5630—-5962—5963*
 José da Rosa—994.

 

José Salgado—288—290.
 José cíe Sampaio—123.
 José Soares—2746.
 José de Sousa Portugal—2852—2890—

2891—311 o—4266—5630.
José Salavião—5<>35—5038.
 José da Silva—4744—4749-
 José de Sousa Freire Tavares Castro

Leal—4557—4559—45'6°—4502—4648 a 4653.
 José de Sousa e Menezes—4«94- /

 José de Sousa Portugal—5°47—5055—

5063—5071—5074—5086.
 José de Tavora—2231.
 José Teixeira—5961.
 José Troyano—1847—2453.
 José Vieira—595$.
 José Luzarte—3658.
de Lafontaine—495
 Leal da Ponte—4731—^4737-
 Ledo—4952*

 

Leitão de Sousla—2418—2782.

 

Leite Ferreira—3010—5896—59°°-
 Leolino Mariz—3606—3628.
 de Lima (Padre Jesuha)—4960.
 de Lima Barcellos—20.

Lobo da Cunha—4893—4952-
 Lopes da Gosta (Desembargador)—

1480—1767 — 1949—2431—2972—2981—4438
—4998.

 Lopes Machado—3298—3303—5963.
 Lopes Martins—3882.

— Lopes da Silva Pereira—328—335—

1309.

 

Lopes Vaz—4744—4749-
 Lopes de Ulhôa (Provedor mór da Fa-

sendo)—3303—-5046—5054—506.2—5070.
 Lopes Velloso—3530—3758—3820.
 Lourenço Fernandes—4952.

 

Lourenço Ferreira—3372—5961.

Antonio Luiz de Alnjeida Pimentel—5463—5495

5593—5668.
Luiz de Brito—3303—5246—5248.
Luiz Farinha Rego—1099—1023.
Luiz Ferrão—4315—4319-
Luiz Fialho—i'ii8—1119.
Luiz Gonçalves—5961.
Luiz Lisboa—1457—1458—4016—4023.
Luiz Parada—5959.
Luiz do Valle—2081—4952—4961.

Luiz Vaz Rego—5959-
da Luz (Fr.)—1155.

de Mr.cedo (Dr.)—41.
-—s de Macedo Leal—4268—4316—4317—

4320—4321.
de Macedo Paes—279.
 de Macedo Velho—1622—3303.
Machado (Jesuíta)—4848—4959.

Machado Coelho—4731—4733-
Machado Velho—5457 a 5460.

Maciel Teixeira:—5278—5288—5532.
de Magalhães Teixeira—4929-

* Manuel Pereira e Cosia—20—21—32.
 Manuel Sarmento Carrero (Dr.)—2700.
Marinho ce Moura—345**
Marques Lisboa—5418.
Martins d*Abreu—288—3030—495-2.

Martins Capella de Miranda—3816.
Martins Fagundes—3026—3051.
Martins Ferraz-^-3606—3628.
Martins Torres—294—2727.

 

Martins Valbôa—2530—2826.
de Mattos—2036.
de Mattoo do Amaral—5°74—5086—

5418.
de Mattos Prego—59^3-
de Mattos e Silva Çuis de fora do Rio

de Janeiro)—2955.
de Medeiros—475.
de Medeiros (Padre Jesuíta)—4960.
de Mello Sampaio—33°3-

. Mendes Lobato e Lira (Coronel)——

524 3-
Mendes do Rego—361—362—"44—

1792—1799—2496.
Mendes da Silva—5961—^963.
Mendes de Sousa—1722.
Mexia Olayo—2119.
de Miranda (Jesuíta)—4958.

Moniz Telles—41—48—287.
de Moraes (Padre Jesuíta)—4960.

Moreira—1572.
Moreira dos Santos—3606—3608.
Moreira de Sousa—439.
Moreira Telles—2693.
da Motta Silva—1759 a 1763.
da Motta Lucena—1.
de Moura e Castro—5959.

de 

Moura Rollim — 1772 — 1917—3303.
Mourão de Miranda—2813—2902.
Nabo Pessanha — 5046—5054—5062—r

5070.
de N. Senhora de Belem (Fr)—5457—

5459—5460.
Nogueira (D. Bispo de S. Thomê e
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Príncipe>—2021—2034—2035—2119 — 2121

2216—2460—2735—2736.
Antonio Nogueira Monteiro—1729.

 de Novaes e Sousa—184—1501—2607
— 2608—2639—2848—3882—4468 — 5074 —

. 5086—5522—5961.
 Nunes (Jesuita)—4960.
 Nunes de Gouvêa-^4767—4681—5131—

5135—5136—5567—601S.
 Nunes de Moraes—466r.

1— de Oliveira (Padre)—S67—868—924—

925—1720—2010.
 de Oliveira (Jesuíta)—4960.
 de Oliveira Furão—189.
 de Oliveira Pereira—5963.
 Pacheco de Lima—4708—4718.
 Paes de Aragão—3303.
de Paulo Luiz da Costa—3298.
 Peixoto Rebello—1722.
 Pereira (Padre)—4824—4887—4900—

5957-
 Pe-eina (Padre Jesuíta)—4960.
 Pereira de Abreu—4731—4733»

< Pereira d'Almeidá:—1501—4317—4321.
.— Pereira de Araújo—939—1245—1256—

1259—1417—1617—2804 a 2807—3010—5074

5086—5278—5288—5454—5456—5466— 5532
—595 7. *
 Pereira Barriga—345.

—»—.— Pereira Bispo —3210-—3243 — 3244—

3329—3331—3333—3352—5955—5958.
— Pereira Borges—1168—1179 — 1268—

1311—1328—1396 a 1425—5957.
 Pereira de Carvalho—1729.
 Pereiitv da Costa—5622—5623—5625—

5769.
 Pereira da Cunha—4952.
 Pereira Guedes—393'—420—489.
 Pereira Guimarães—5957»
 Pereira d i Lago—5497-

.—• Pereira Machado—3-030.
 Pereira das NeAres—4952—5497.
 Pereira da Serra Monteiro Corrêa'—

*53-4-

 Pereira da Silva (Escrivão da Fa•

zenáa)— 88 — 115—iJ3—135—245—387—39i
—514—576—763—1049—1119—1151 —1295 —

1336-— 1436—1488—1788—17IP5—1899—1904.
1—1907—2418—3067—3397 — 3400 — 3816 —

3869—4188—4191 
—4456—4462—5 266.

 Pereira da Silva Porto—5465^5466—

5621—5625—5626—5769.
 Pereira Torres (Padre)—4952.
 Pereira Villela—387—351-3869.
 Pereira Xavier—4731—4733-
• Perim Linde—1949-
 Pinheiro de Queiroz.— 1722—3010—

4468—4661—5957—5963-
 Pinheiro da Silva—598 a 600—1151—

1904—1905.
 Pinto—3030.
 Pinto (Jesuita)—4958.

¦ ' j Pinto de Carvalho—939—1245—1256—

1259—1417—1456—1617—1788—1789 —1795

—1800—2746—4952—5466—595 7-

Antonio Pinto de Mirftndftr-^475.
 Pinto Pereira»—2746.
 Pinto Rebello—1722—1724. t
 Pinto Tavora—IQÓ3.
 Pires MontfLo—17S9—1800—3Soo.
 Povoas—1—-5.
 da Praia—4723—4725.
 Quaresma de Figu^ireéo-^-Sa^—576.
 Quaresma figueira—614—-2117—2118.
 Ram.os da Silva—928—3372—4744—

4749—4952—5522.
 Rebello da Fonseca—3451.
 Rebello de Mattos—4317—4321.
 Rego (Padre Jesuita)—4960.
 do Rego Quintanilha (Desembargador)
—3404—3445.
 dos Reis (Fr.)—1886.
 dos Reis (Padre Jesuita)—-$960.
dos Reis Bulhões—4454.
 Ribeiro Migueis (Advogado)—68—279

—1604—1983—2327—2496—3039—5893-
 Ribeiro Guimarães—5957.

Ribeiro Sanches (Medico)—918—920—
1028—1888—1891—4312—4458—4464 — 4676
—4680—4767—5127—5703. ^

 Ribeiro de Vasconcellos—4952.
—.  da Rocha—329—336—401—576—614—

1244—1261—1262—1311—2321—3329—3331
—3333—3352—4723—4725—4731—4733-

 da Rocha Branco—2418—2782.
 da Rocha Esteves (Cirurgião)—149.
 da Rocha Machado—2940 . a 2946—2948

a 2951—2955-
 da Rocha Neves (Cirurgião)—1029—¦

«1889—4189—4192—4460—4466—4952.
 da Rocha Pitta—3298—33°3—4'49—

4151—4159—4193—4436—4437—5893-
da Rocha de Vasconcellos—928—1120.
 Rodrigues de Abreu—3303.
 Rodrigues do- Amaral—3869.
 Rodrigues Azambuja—3303»
 Rodrigues Banha—5045—5053—5061—

5069.
 Rodrigues Borges—4548*
 Rodrigues Cachado—5593—5668—5726.
 Rodrigues Caiado—370—377.
 Rodrigues Campos—5896—5898.
 Rodrigues Carrissa—1793—1798.
 Rodrigues CarvalWc—184—5593—5668.
 Rodrigues Castilho—40.

— Rodrigues Chaves—2746.
 Rodrigues da Costa—853—1186—1456

—1703—2408—3404—59 59.
A\ntonio Rodrigues da Costa Braga—»

5957-
 Rodrigues Ferreira—5961.
 Rodrigues de Figueiredo—19°5.

 Rodrigues da França—262—5957»

 Rodrigues Gomes—295—570—571.

 Rodrigues do Lago—1789—1800—2746
—5963.

—'  Rodrigues Leite—1788—1793—1795—

1798—3862—3995—4288—4952—5269—5272
—5278—5532.
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Antoriio Rodrigues Lima—3303.
 Rodrigues Lisboa — 749—3010—3303—

3816.
 Rodrigiies Lopes—3596—3625.

 

Rodrigues Neves—176.
Rodrigues Nogueira (Radre)—2699—

3745-
 Rodrigues Pereira—3303.
 Rodrigues Pinto—850.
 Rodrigues Pinto ce Aguiar—53—268—
269—271—273—276 — 280—281—287—289—

602—769—1769.
 Rodrigues dos Santos—5957—5968.
 Rodrigues Setúbal—20.
 Rodrigues da Silva (Padre D.)—21—

475—610—1886—1893—2174—3321—3323.
 Rodrigues Tinoco (Padre)—20—21.
 Rollim de Moura (D.)—612—*126.

¦ ¦ Romão de Andrade—4952.

 

Roquete da Silva—12.
 do Rosário (Fr.)—518. -

 

de Sá Pereira—1458.
 de Saldanha e Albuquerque—20.

 

Salter de Mendonça—1821.
de Sant'Anna (Fr.)—5106.
 de Sant'Anna Duns (Fr.)—3772—3629.
 de Santa Eufrazia—1719.
 de Santa Eufrasia Barbosa—5204.
 de Santa Ignez (D. Fr.—Arcebispo da

Bahia)—5999 a 6002—6005—6008.
de Santa Isabel (Fr.)—5047—5055—
5063—5071.
 de Santa Maria (D. Fr.—1° Bispo do

Maranhão)—348.
.dos Saoitos Bastos—184—387—39r—
1390—1391—1788—1789—1795—1800 — 2161"
—2162.
 dos Santos Dias—2746.
 dos Santos Ferreira—769—1729.
 dos Santos Guimarães—1196.
 dos Santos Palheiros—184—1788—1789

—1795—1800—2081—2360 — 2368 — 2753 —

5278—5454—5456—5466—5532—5957.

— 

dos Santos Pinto—2727.

dos 

Santos Pires—3854.
de Sepulveda Carvalho—20^^—3039—

3881—3882—4958 a 4960—4965—4974—5009
—5015—5016.

de 

Cerqueira Pinto—-3298.
da Silva (Padre Jesuiia)—4960.

da Silva de Araújo—5109—5119—5366
—5461—5462—5806—5970.
 da Silva Caldas—1907.
 da SMva Canario—1750. |
 da Silva Carqueja—2951—2955.
 da Silva Felix—5961.
 da Silva Freire—1144—1158.

r da Silva Guimarães—181—186—2746—

5957-
 da Silva Jorge—5959.
 da Silva Leal—3030.
 da Silva Lisboa'—2081—4494 — 4498—

5957-

 

da Silva Pereira—68—1789—1800—4468
—5^78—5288—5454—5466—5532—5961.

Antonío da SSJva Porto (Padre)'—1336—1436—
1614.
 da Silva Ribeiro—27.
 da Silva Roarigues—2700.
 da Silva Kosa—2746.
 da Silva Sá—5074—5086.
 da Silva Santos—2746.
 cia Silva Vieira 1917.

a Silveira Nolete—5920.
imões da Cunha—2619—3010—3372—

3816—-4468,
 Soares Barbosa—5955—5958.

 

Soares da Cruz — 4952—5278—5288
—596'.
 So#res de Figueiredo (Cirurgião)—1763
—3M5-
 Soares Machado—4827.

Soares Moreira—4893.
 de Sousa de Carvalho—928.
 de Sousa Dias—5957.
 de $5ousa Feio—5505.
de Sousa Ferreira {Cirurgião)— 4183 a

4186.
 de gousa teolino—3757—4734—4737-
 de Sousa Lima—401.
 de Sousa de Macedo—4957.
 de Sou tia de Menezes—5046—5054—

5062—5070.
 de Sousa Mesquita—3025—3050.
 de Sousa Rego — 512-56—15278—5288—

553r—5532.
 de Sousa Velho (Tabcllião)—41—1144
—1345—19*2—2037.
 Sodré de Vasconcellos—3030.
 Tavora da Silveira—763—3869.
 Teixeira—2081—2662.
 Teixeira Braga—269—275—281—758—•

1277—1331—1432—2478—3869—5955.
 Teixeira Machado—4731—4733.
 Teixeira de Magalhães—287—2917.
 Teixeira Marinho—41—1456—5957.
Teixeira da Màtta—206—5.967.
 Teixeira de Moraes—192 a 197.

 

Teixeira Nunes—189.
 Teixeira *de 

Vasconcellos—5958.

 

Telles de Menezes—9.
 Thiago de Oliveira e Sousa—4189—•

4192—4456—4462.
da Trindade (Fr.)—5046—5054—5062

—5070.
 ' da Trindade Ribeiro—5497.

 

Troyano—4952.

de 

Valladão d'Eça—5959.
 de Vasconcellos (Governador de An-

gola)—3742—4061 a 4064.

 

Vaz de Araújo—475.
Vaz Cardiga—3303.

 

Vaz de Carvalho—3010—4468—5074—•

5086—5466—5522—5959.
 Vaz de Faria—295.
 do V.alle Roriz—4893.
 Velleiros (Jesuíta)—4958,
 Velloso da Silva—346.

 

Veríssimo da Silva—749.
Veríssimo da Silva de Oliveira—749.
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Antonio Vicente Portella— 237— 1103—3210—

3235 — 3236—33-29—3331—3333—3352—4476
—47*3—4735—4731—4733-
Viegas de Carvalho (Padre)—5551.
 Viegas Teixeira Leite—4731—4733»

 

Victorino de Moura—5175—5185—5249
—5262—5264.
 Vieira Camello — 5046 — 5054—5062—

5070.
— Vieira Ferreira—5408.
Xavier de Barros e Alvim—5844—5931-

 

Xavier Martins Silva Castello Branco—

606.

Apollinario Carneiro de Albuquerque—123.
 da Costa Teixeira—1722—1724—3445—

545°-
 Jorge da Silveira—269.
 José da Silveira Collaço—1182—1759—

1763.

Arclíangelo Benedicto de S. Franciec'o—798—

799-
Ascenso Fernandes de Aragão Caranha—4827.

 de Sousa Rocha Pimentel—3816.

Athanazio de Burgos—4952-

Balthazar Carvalho da Cunha—1332—2418 2782.

 da Costa Bolhão—5460.
 do Espirito Santo—510<>.
 Ignacio Ferreira de Moura—U44-
 Luiz Marcjues—3583-
 Pires de Carvalho Cavalcanti—2377—

4748—4892—4895 a 4900—5008—5014—5158
—5203 — 5158 — 5153 — 5203— 5206—5319—

5320—5395 a 5400—S42I—5535—555* 5614
—5627—5631.

 

dos Reis e Oliveira—21.

— Rodrigues dos Reis(Padre)—1720—2670.
 Rodrigues Sampaio— 5667.
 de Vasconcellos—329^.

 

de Vasconcellos de Albuquerque—5046
5054 50 Í2 5070.

r de Vasconcellos Cavalcanti—315—320
721 — 1734 3303-

Barão de Vielorie—943—94*>—947—1080—1107 a

1115-

Barbara dos Reis, mulher de Manuel Ramos

Parente—2925.
Bartholomeu d'Aveiro—4948.

dá Co-nceição (Fr.)—5459—5460.
Fragoso Cabral—33<>3-

 

Gonçalves Pinheiro (Escrivão dos Con•

tos—2408—2415—3303.
 do Pilar (D. F-.—1° Bispo do Pará)

—348-

• Ribeiro Vieira Leite—4548.
 «Rodrigues da Silva—418—2782.

Soares—3^69.
—-  de Sousa Mexia—2951—2955.
Basilio Affonso—4731-—4733.

 Alvares Neiva—5959.
Beatriz Maria de Jesus (Soror)—130.
Belchior de Araújo Costa—1949—1984.

¦ Cbrdoso de Magalhães—1722—1749.
- da Cunha Brochado—3448—4655—5045

—5053—5061—5069.

Dias Morêa—603 a 608.

Belchior da Fonseca Saraiva Dias Morera—5045
—5053—'S061—5062. (

 Jo»é Couceiro—5958.
 dos Reis e Mello—295—475.
Rodrigues da Costa—3303.
 da Silva de Azevedo—387—391—2230.

Benedicto XIV (Papo)-'—3630—3*>34-
 de Santo Antonio (Fr.)—2625—2626.

Benjamin Braund—4292 — 4293 — 4295—4329—

4331—4345—4347—4572—4583—4624—4626.
 Ienkins—4185—4329—4331—4345—4347
—4567—4568—4630.

Bento Antonio da Cruz—5963.
 Antunes Guimarães—3030—445o.
 de Araújo Rocha—2848—4744—4749*
 Coelho de Sousa—3693*
 Corrêa Gomes—1729.
 da Costa de Oliveira e Sampaio—21—41

—100—268—273—991—1023—1099—465 5.
 da Cunha Lima-—1907—3816.
 Dias Aragão—5464—5544—5546—5547-
 Dias Pereira Chaves—604.

Dias de Sousa—5667.
¦ Esteves Lobarinhos—5497.
 de Faria Guimarães—928—1119—1121

—1124.
• Fernandes Galliza—1456—3020—5957.
 Ferreira da Costa—1039.
 Ferreira Ferraz—5586.
 da Fonseca (Padre)—1839.
 Gomes Lima—5963.
 José de Almeida Lobo—6016.
 José de Sá e Abreu—3030—4069—4449
—5433-
 José da Silva—4952.

Lopes (Jesuíta)—4958.
 Luiz Pereira (Padre)—2684.
 Lustoza (Jesuíta)—4848—4959.
 Maciel Teixeira—2746.
 Martins Lima—2058—3869—4281—5957
 de* Mello Pereira—924.
 Pereira—4824—4900.
 Pereira de Andrade—5829.
 Pereira Dantas—3276—3278.
 Pereira da Moita—1907.
 Pereira Pinto—473»—4733-
 Pereira de Sousa—282—288.

¦— Ramos Chaves—3298—3303.
 Ramos da Costa—4709'—4717.
 Ribeiro—1311.
 Ribeiro Maciel—446—465—525—576—•

578—614—1244—1261—1262—1463 — 1790—
1836—1838—1861—1865—1949—2192 — 2193
— 2196—2304—2309 2321 — 2328—2329
2660—3210—3241—3242—3329—3331— 3333

—3352—3669—3713 a 3715—3870 a 3882—
3916 a 3919.
 Rodrigues de Castro—3303.
 Rodrigues Vianna—2076.
 Bento de Rovigo (Fr)—4000—5500—
55oi.
 de S. Bernardo (Fr.)—4057 a 4060.
 da Silva Ramalho—1155.
 Soares—3030—5586.

Soares do Rego—2453'—3298.
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Bento Vieira de Pina—1722—1724-—1750. 1
Barnabé de Brito Costa (Dr.)—3145. I

 Cardoso Ribeiro (Coronel)—751 a 756
—871—875—1504—1772—1899—1917— 245 2
a 2454—3151a 3200—3288—3297 a 3303—
3380—3816—4606—4655—5226'—5248.
 Cardoso da Torre—3303—5246—5248—

5497-
— da Costa Reis—5015—5016.
 Tedaldo (Fr.)—4000 — 5101—5356—
5358—5496—550—5501—5614—5676-

Bernardina Maria Josepha da Palma—2927.
Bernardino Cavalcante e Albuquerque—4558—

4562.
 Cavalcanti de Menezes—2700.
 da Cruz—5358-
 do Espirio Santo—4708—4718.
 Falcão de Gouvêa (Desembargador Ou-

vidor geral do eivei)—1329—1430—1507—
1513—>548—1557—1690—1695—2397—2739
—3144—3863—3881—3882—4183 a 4186—

4293—4294—4731—4733—4915— 4974 — 5087
—5088—5125 a 5129—5144—5152—5237—

5392—5543-
 Ignis Hcnriques—5955.

 

Luiz Antonio de Sá e Costa—1911—

.2199—2863.—2971 a 2973—3074—3792.
 de Macedo Velho—5046—5054—5062—

5070.
Marques de Arnizao—5532.
 de MiLano (Fr.)—4lpoo.
 das Nev.~s—5959»

— de Sá—4548.
 de Senna e Araújo—1776—4801—5897

—S95S-

Bernardo de Alhorda (Fr.—hespanhol)—3127.
 de Almeida Torres (Fisico mór)—943

—1114.
Antonio da Cunha—4656 a 4658.
 Antonio Esteves—4952.
 Antonio Pereira da Cunha—3758—3822.
 de Araújo Velho—1147—1169.

Barbosa—3476.
 Botelho Freire—495—496—4058—4060

—4q04—4649—4652 a 5632.
Botelho Pereira—928.

 Cardoso Ribeiro—5246—5248.
 Carneiro de Alcaçovas (Capitão de níar

e guerra)—1563.
 Carneiro da Rocha—3303.
 da Conceição (Fr.)—5457.
 da Costa Melgaço—827—830—5393—

5394-
 dia Encarnaçao (Fr.)-^ii54.
 Felix da Silva—3404—5149.
 Ferraz de Sousa—758.

r da Fonseca Carneiro de Azevedo—2204.
 Franco da Silva—1151—1160—3144—

3303.
 -Germano de Almeida—590—2146—2377
—2667—4748—4892—4895 a 4900—5008—
5014—5092—5158 a 5160.
 Ignis Henriques de Mesquita.—5958.
 Gomes da Rocha—420.
 José Collaço—749.

Bernardo José de Oliveira—2745.

 

José Jordão—1896—1897.
 José Pacheco—475—2183—3437—3976-

—4013-
 José dos Santos—5957.
 José da Silva—4293—4294.
 Manuel de Vasconcellos—2081—2397—

5074—5086.
 Marques Lisboa—5512.
 de Mattos e Albuquerque—5691—5692.
 Moniz d'Eça—5846.
 Moreira—5497.
 Nunes de Mattos—4952.
 de Oliveira—4988.
 Pereira Barreto—1743.
 Pereira Coutinho—2746—3869—5865—

5896—5907.
 Pereira Pinto (Sargento mór)—3606—

3628.

' 

Pinheiro Barreto (Padre)—2673—4558
—4562.

Ramires—2037.
 dos Santos Nogueira (Thesoureiro da

Casa da Moeda de Lisboa)—3IJ3»
 da Silva Barros—125—184—401—749»
 da Silva Costa—1456—2275—2574—

2576—2577—26-39—3010—4468—4744 — 4749
—5278—5288—5532.
 Simões (Jesuíta)—4960.
 de Sousa—4952.
 de Sousa Estrella (Provelor mór da Fa-

senda) — 345—853—1456—2408—3298—3402
3404 3449.
 Teixeira de Sousa—4952.
 Vieira de Mello—8.
 Vieira Ravasco—1332—1708—1710—

'2425—3403—4655.

Boaventura Pereira Lassos—2700.
 de S. José (Padre)—3139—3148.

Bonifácio de Brito Porto—2223.
 Fernandes—4952.
 Nunes de'Oliveira—928—1120.

Nunes Pacheco—928—1120.
 de SS. Trindade (Fr.)—2009.

Braz Borges Soares—928.
 Lopes Campos—5959^
 LourenÇo de Sá—2927.

— Manuel de Amorim—5957-
 Netto (D.—1° Bispo de Cabo Verde)—

350.
 Marinho—417.
 Pacheco Monteiro—5939.
 da Penha—2746.
 Pereira .Belliago—4952.
 Pires da Silva—2848. t
 Vieira—2702.

—:  Vieira Dantas—5497.
 Vieira da Rocha—569-

Brites Maria Anna Frandisca de Almeida—4557

a 4562—4648 a 4653.
 de S. Miguel e Mello (D.)—53—55—

269—271—273 a 276-—280—281—287.

Britualdo Alvares de Carvalho—4070.

Caetano Alberto da Cruz—4731—4733.

— Alvares da Torre—3298.
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Caetano de Andrade Pinto—2199.
de Bettencourt e Sá (D.)— 3298.

de Brito de Figueiredo (Chanceller)—
—3548—3552—5044—5052—5060—5068.

de Buytrago (Coronel)—3303.
Camello Pessoa—1624.
Corrêa de Sá—930—943 a 945—947—

962 1 111 1220 131 X.
 de Freitas Carvalho—3072—3010—3863

—5959-
 Furtado de Mendonça—994.
 Garcez do Amaral—3303.
 Gomes (Fr.)—1886.
 Gonçalves de Lima—1244—1249—^258
—1261—1262—1311.
 Jacome da Fonseca—3030—4453.
 José da Costa—4744—4749—4952—5084

—5593—5668.

 José de Freitas—5853.
—:  José Pereira—4731—4733-

 José de Sousa—3488.
 Lopes Villas Boas—24—3211 a 3268—
—5074—5086.
 Luiz de Menezes Villas Boas—5246—

5248.
 da Luz Fienny—1348.

Casimiro Machado Teixeira—3^5°—3o$2-

Caetano Martins—4893.
 Martins da Costa—3298.

• de Mattos (Cirurgião)—12.
 de Mello—928—1119.
 de Mello Gramacho—3372*
 de Mendonça—1604.
 de Mendonça de Vasconcellos—289—

2496.

 

Moreira Freire—3030—4021—4022.
 Moreira Garcez—4476.
 da Motta—3303.
 Caetano de Oliveira—4268.
 Pereira (Padre—Jesuíta)—4960.
 Ribero da Cruz—1120.
 Ribeiro de Lira—928.
 Ribeiro Soares—4830—4990—4999.
 Ricardo da Silva—517—3698.
 Rodrigues Soares—2181—2738—2739.
 de S. José (Fr.)—21—1949^
 Teixeira Barbosa—40—4655.
 Vicente de Almeida—4705—4721.

 

Vieira—2746.
Callixto José da Silva—2952.

 de S. Caetano (Fr.)—5047—5055—5063
—5071.

Cardeal Saldanha (D. Francisco—Reformador dos

Jesuítas)—3556 a 3558—3631—3632—4748.
Carlos Antonio de Brito—4826—4827.

Antonio Saldanhja—5448.
 Antonio da Silva Franco—82—90—91—

97—268—269—602.
 Corrêa (Jesuíta)—4960.
 Corrêa e Sousa—1722—1724—4894—

5959-
 José da Cunha—3303.
 José Pereira—295.
 Mears—5129.

:— Carlos Pereira da Silva—420—489.

Carlos Pereira de Sousa—27.
 S. Segundo (Fr.—Missionário italiano)
—5358—5496 a 5501—5614^5675-

Casimiro Teixeira Machado (Dr.)—3025—3026.
 Zacharias de Almeida (Capitão-tnór)—

5402—5497.
Catharina da Costa—5358.

Josepha de Araújo Azevedo—1144.
Josepha Corte Real—1907.

Cecilia Pereira da Camara—3303.

Christovão Alvares— 1922—4316—4317—4320—•

4321-
 Alvares de Azevedo Osorio—2217—2460.

Alvares Cardoso Osorio—1271.

 

Barbosa Villas Boas—5586.
 de Barros (Porvedor da Fazenda)—3548
—3552-
 Barros Barbosa—3303.
 de Bolonha (Fr.—Missionário)—5090—

5091.
de Burgos (Desembargador) — 3303—

5040—5054—5062—5070.
 Cardoso\ Leite—1023—1099—1348.
 Collaço—5045—5053—5061—5069.
 Jordão Maciel—1590—4774-
José Ferreira Sarmento de Moraes—•

2857.
Pereira da Silva—2200—2203—2205.
 da Rocha Pitta—2852—2891.
 Rodrigues Xemos—928—1120.
 Rodrigues Lisboa—551-'
 dos Santos—2686.

 

Soares—2700.
 Soares Nogueira—268—269—273—275

—jfi — 287—289—602—329 3—4655—5249—

5262.
Cláudio Xavier de Mendonça—3039. >

Clemente Alvares de Aguiar—1655—1659—2058
—3859—4281—4520—4523—5957-
 .Cardoso Coutinho—59*>3-
 Corrêa Toscano—475.
 José da Costa—2349—2356—5278—5288
—5454—5456—5522—5532—5961.
Luiz Moreira—1907—2702.
 Luiz Nabo—5512.
 Martins (Jesuíta)—4960.
 Moreira da Silva—3869.
 dos Santos Cruz—J722—1724.

Soares de Mello—5497-

Columbano Pinto da Silva (Brigadeiro)—1563—
1596.

Conde de Ache (Commandanie do uma esquadra

francesa)—2936 a 2963.
 de Alva (Více-Rei da Índia)—1332—
1433 —1521—1560—1563—2492—2813—2816.

 dos Arcos (D. Marcos de Noronha—

Vice-Rei) — 342—1125—1129—1132—1321 —

1395 — 1722—2049—2051—2056—2059—2063
— 2065—2068—2070 2071—2077—-2079 —

2100—2108—2109—2112 a 2114—2133—2147

a 2150—2166—2175 a 2177—2179 a 2181—

2183 — 2210—2212—2216—2217—2233—2238

2262—2278—2297 a 2299—2302—2374—2315
 2316  2320 T- 2322 2326 2334 2348—

2360—2376—2397—2440 a 2443—2447—2455

A. B. 3l 66
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2457 — 2464 — 2465—2477—2482—2485—
2490—2492—2495—2499—2503—2504 — 2509
25u—2516—2518—2522 a 2527—2527 a 2529
—2533—2555—2568—2573 — 2580 — 2583 a
2588—2592—2599—2691—2607 a 2610—2617

2627 — 2631—2640—2642—-2645—2658—2719
—2727 — 2735 —2736—2738—2740—2744—

2761 —2802—2804—2814—-2816—2819—2820
—2823 a 2825—2827—2831—2835—2840—

284-6—2847—2S49 a 2851—2^5?—2862—2866
—2879—28810-—'2882—2884 a 2886—#888—

2890—2893—2895—2917—2936—2937 — 2998
—3035 — 3036 — 3040 —3048—3054—3083—

3119—3135—3151—3259—3275—3277 — 327-9
—3280—3304—3307—3309 a 3314 — 3319—

3324 — 3326—3328—3330—3332—3351—3381.
a 3383—3385—3396—3398 — 3400 — 3418 —

3421 —345^8—3470—3473—'3488—3531 a 3534
—3536—3538 a 35431—'3548—3552—3556 a

3559—3575—3576—3577—358o a 3582—3587
—3632—3651—3652—3654—36-56 a 3658—

3660—3663—3669—3676—3678—3680 a 3684
3^88 — 3706 — 3708 — 3710 — 3713—3714

—3734—'3736'—3749 a 3751—3870 — 3883—

3886—3887—'31307—3908.—3910 —'3916—3918
—3920 a 3922.—3932—3950—3951—3953 a

3955—3957—3959—3960—3962—3969—3971
—4001 a 4009—4032-—4036 — 4039—114-043
a 4057—4059 — 4061—40.63—4065 a 4086

4087 — 4089 — 4091 — 4092 — 4095—4099
—4101 a 4104—4110 

— 4117—4123 — 4129
a 4131—4135'—4139 — 4143 — 4167—4170

4173 — 4175 — 4177 — 4179 — 4181—4182
—4187 — 419»'—4225—'4231—4237 a 4239
4252 a 4255 a 4260 — 4280 — 4282 — 4292
—4296—4302 a 4305—4309—4310—4313—•
4318 — 4326—4343—4359—4361—4363—4368

4374 — 4396 — 4418—4420—44 22—4424—
—4430—4431—4469 a 4471—4477—4479—
4586 — 4594—4601—4602—4613—4617—4638

4641 — 4662 — 4684—4692—4700—4711—
• 4722—4726—4,728—4730—4732—4734—4737

—4740—4745—4555—4764—4779 a 4783—
4803 — 4808—4811—4913—49 r 5—4942—5139
—5213—5227—5236—5237—5680.

Conde dè Atlhouguia (D. Luiz Pedro Peregrino
de Carvalho Menezes e Athayde—Vice-Rei)
—69—70—71—74—75—82—83—85—87—90

1 1—92—p6 <a 98—115—124—132—7136—140 —

144—145—151—159—165—167—169—173—
176—190—192—198—200—.;04—-206 — 208—
210 —¦ 213—215—226—227—230—236—-238—
244'—446—252—257—278—297—301 — 303—

311—323—330—337—338—357—364 — 378 —

394 a 396—413—414—423—424—426—428^
429—436—466—472—474—479—501 — sos—
507'—514 a 516—519—520—533—539—541—
552—564—570—574—586—591—598—611—
616 a óiS-—699—700—712—723 a 725—730—
744—764—786—794—800—835—839—865—
869—877—910—912—921—9.3.1—932—943—

949—£52—978—993—994—1018—1019 —1024

<—1025 — 1025 — 1044 —- 1051—1060—1071—

1076—1079—1081—1104—1105—II08 — 1125

—1127 — 1128 — 1136 — 1137—1139—1145'—

1147—1149—1150—1152—1159—1163 — 1165
—1167—1174 a 1177—1191 — 1209 — 1231 —

1236—1240—12(>4—1270—1271—1273 — 1278
—1285 — 1293 — 1295 — 1296—1298—1304—
1307'—1321—1328—1381—1387—1395 — 1455

—1456 — 1468 — 5042 — 5050—5058—5066—
5112—5226. i

Conde de Bobadella (V. Gomes Freire de An-

drade—Governador do Rio de Janeiro)—4955
—5681 a 5683—5695—5720—5737—5767—
5826—5830—5835—5837—5839—5842—5881.
 de Castello Melhor—800 a 824—1176.
 da Castanheira—5392—5586.
 da Ega (Vice-Rei da Indiá)^o32—4034

5027—5028.
 das Galvêas (André de' Mello e Castro

—Vice-Rei)—102—334—2074—2075—3422.
 de Lavradio—825.
 de Linhares (D. Fernando de Noronha)

—2691—4948.
 de Oeiras (V. Sebastião José de Car-

valho e Mello)—4907—4908.

 

de Rezende—2332.
 de Sabugosa (Vasco Fernandes César

de Menezes—Vice-Rei)—7—346—712—1615
—2573—2700—3425—3426.

1— de Sandomil—23.
 de S. Miguel (Governador de Goyaz)—

2166—2331.
 de S. Vicente—2036.
 de Unhão—1949.

— de Villa Flôr—5764.
 de Villa Verde—1533—1539—2141.
 de Vimieiro—5041—5<>44—5&4Q — 505-2

—505 7—5060—506 5—5 068.

Condessa de Linhares (D. Filippa de Sá)—4947

5586-
Constantino Fernandes Guimarães—'4731—4733.

 Gonçalves Reis—1949.
 de Gouvêa Teixeira—3606—3628.
 Ribeiro Guimarães—56—268—269—282

a 284—288—290.
—¦  da Rocha e Sousa—32.

Velho 

de Moura—5959.
Cosme Daimiao Marques—5967.

 Damião Pereira Pinto—183.

 

de Moura jiollim—721—1734.
 Rangel de Macedo (Ouvidor)—3548—

3552.

 

Velho Pereira—41.
Crispiniano Rebello—5497.
Custodio Alvares Rodrigues—1724.

 Cardoso Villar—3024—4788.
 Corrêa de Mattos-—338 a 340—5158.
 Dias de Almeida—5957.
 Fernandes Vargas—417.
 Ferreira Dias—5957.

Gonçalves do Anjo—1788—1795.
 Gonçalves de Oliveira—282—285—288.

Gonçalves 

Penedo—4723—4725—4731—

4733-
 José de Andrade—2848.
José André—2746.
José de Freif.as—5957.
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Custodio Lopes Coelho—5957.
 Machado Godinho—4952.
 Rebello de Figueiredo—5957.
 da Rocha Coelho—475—1813.
 Rodrigues Lima—721—1734.

— Rodrigues Penedo—4731—4733—5453—

5925—5949—5959.
 Rodrigues Pinto—5959-

— dos Santos Alvares Brito—2749.
 da Silva Moreira*—5959.
 de Sousa Guimarães—3298.
 de Sousa Silva—1599.

— Teixeira da Fonseca—5959.
Cypriano de Araújo Ribeiro—3816.

 da Costa Sampaio—5957.
 Francisco Barbosa—5959.
 Lobato (Jesuíta)—4848—4959.

 

Pereira da Silva—2445—2951—2955.
 Pinto de Castro—4774.

Cyria.co Amtonio de Moura-—1846.
 Acntonio de Moura Tavares (Desemr

bargador)— 2224—2739—3128—3578—3956—

4915—5009—5011 a 5013—5417—5418—5511
—5569-

Dahomé (Rei)—3458—3460—3514 a 3528—3850
1—3927—4091—4092—5131 a 5133—5i35 a

5144—5357.
Damaso Coelho—1501.

 de Oliveira de Jesus—1119.
Damião Dias-—5592.

 Dias da Silva—1729.
 José de Sá'—1131
 de Lanções de Andrade—5046—5054—

5062'—5070.
 Pinto de Almeida—753—757 a 759—

793 — 874—1728—1899-—1905—2418—2782—

3020. ^
Daniel Corrêa de Mello —4952—5074—5086.

 da Maia Braga-—4952.
 de S. Francisco (Fr.)1—50461—5054—

5062—5070.
David Lopes de Oliveira—125.

 Marques—4780—4782.

 

Marques de Oliveira-—2328—2329.
 Marques Pereira (Brigadeiro)—4036 a

4040—4116—4418 a 4421.
 de Oliveira Lopes—536—538—749—4468
—'4454 — 4660 — 4661—4979—4981—5455—
5456—5532.

Desiderio Pereira de Sousa—2328—2329.
Diogo de Abreu—1761-—5957.

 

de Abreu Faria—1401—'1763—2639—

5963.
— Alvares Campos—2464—2810—2853 a
2856—2878—3090—3496—5074—5086.
 Alvares Guimarães»—1364.

1 Alvares Gampello—3098—3103.
— de Araújo (Jesuita)—4848—4959.

 Caldeira de Abreu—15—735—739.
 Cardoso de Sá—387—391—2192—2230.
 Carneiro Henriques de Chaves (Dr.)—
2497-

 

da Conceição (Fr.)—4057 a 4060—4093
—4094.

— da Cunha—5957.

Diogo Garcia Ferreira-—5954—5957—5960.
 Gonçalves Lima—-41.
 Henriques Ferreira—272.
 Lopes Souto—4840—4990—5771—5776

—5785—5790.
— Luiz da Cunha d'Eça—123*.
 Luiz de Oliveira—2594.

— Machado—2418—2782.
 Martins da Silva—1458.

— de Mendonça Côrte Real—76—267—
1467—2921—5459.
 Moniz de Sá—3303.
 de Moraes e Vasconcellos—734—738.
 Motta Ribeiro—6016.
 Netto—2702.
 Ortiz de Villegas (D.-—1° Bispo de Sõo

Thomé)—350
 Diogo Osorio Cardoso—29.
 Pae&—5586.
 Pereira do Lago—5963.

——— Pereira Machado—4901—4902-—5299 a

5301.
 Pereira Marinho—729—5961.

— Pereira de Oliveira—4952.
 Rangel de Almeidia Castelbranco—222—

393 — 546'— 848—1192—1474—1904—2170—
2973—2981.
 da Rocha Albuquerque—721—1734.
 da Silva Menezes—40.
 Soares—2418.
 Vieira de Sousa—392—-466—474—686 a

688—693 a 699.
Dionisio de Campos—337.2—4952.

— Cardoso Pereifa—253—852—3426—3449
—3691-
 Ferreira Portugal—3372—4183 a 4186

—4293—4294-
Gomes Brandão—5685.

José de Faria—2746.
Lopes de Araújo—4548.
de Mello e Castro—434.

Pereira da Costa—1463.
Rodrigues Rebello—393—420—489.

Simões Borralho—3303.
—: Soares Marques—5957.

Soares de Oliveira—1023—1099.
Domingos de Abreu Lima—1912—3325—3327—

3869.
«— de Abreu Vieira—5959-

Affonso Certão—-1666—1667—2418—
2782—4915—5584 a 5586—5910—5915.
Alvares— 5958.
Alvares Branco—2746—4952—5955.
Alvares Carneiro—3303. j
Alvares Dias—297-—300—3030.
Alvares Filgueira—5959.
Alvares Mendes—5959. '
Alvares Pinto—5961.
Alvares de Sousa—4952. \

Alves Carneiro—1772—1917. •
do Amaral Valente—272.

Antonio de Azevedò—5084.
Antonio do Couto—5959.
de Araújo (Padre—4960.

Antonio da Cruz—3372*—5963,

\
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Domingos Antonio de Sousa <Cirurgião)—'978.
 Antunes—535S.
 Antunes da Costa—3303.

 

de Araújo Barbosa—56—282—288—290.
Baptista Claro—5453.
 de Rr.stos Viarma—2727.
 Borges de Barros—660—663—682 a 685

—707—3298—3303.
 Cardoso dos Santos—151 a 153—753—

873—874—119S a 1200—1269—1299—1329 a

1384'—1376 a 1378 — 1430 a 1446 — 1484—

1491 a 1504—1518—1728—1769'—1771—1899

a 1921—1954 a W59—2122 a 2124—2197 a

2199 — 2331—2335—2782—2863—2877—2971

a 2975—2977 a 2979—29S2 a 2986—2989—
^ 2993—3014 a 30x8—3020—3320—3389—3380

—3743—3747—3789 a 3S0S—3816—3866—

4606—5594 a 5597.
 de Cesena (Fr.)—4000.
 da Costa de Almeida—11—16—31—34—

52—58 a 60—76—288—2702—2782—2970.
 da Costa de Araújo—5246—5248.

;—. da Costa Barbosa—2418—5241—5959-
 da Costa Braga—1456—5957-

 

da Costa d'Eça—2081.
 da Costa de Faria—3060—3072.
 da Costa Faria Guimarães—5562.
 da Costa Lopes—1729.

.— da Costa Nogueira—4952.
 da Cunha Dias—288—290—3®39-
 Dias Bandeira—33<>3-
 Domingos Dias do Prado—3298.
 Dias Vieira-—4301.
 Duarte de Mattos—329—336.

Duarte Meira—5963.
 Fagundes—5356.
de Faria Braga—1793—1798.
 de Faria Goes—4731—4733»

 

de Faria Guimarães—3071.
 Fernandes—1855—1857.

Fernandes Lima—5957.

 

Fernandes da Silva—5959.
 Fernandes de Sousa (Coronel)—958 a

961—2044 a 2047—2200 a 2205.
 Ferreira (Jesuíta)—4960.
 Ferreira Corrêa—85—96—1230—2237—

3034—3109—4299 a 4301.
— Ferreira Marques—5961.
 Ferreira Pacheco—749—3020—4767.

 Ferreira Ribeiro—3298.
 Ferreira da Silva—3298—5963.

 

Ferreira da Veiga—1063.
 Francisco da Cruz—1311.
 Francisco Lisboa'—329—336—401—525

578 — 614—1244—1249—1258—1261—1262—

1790 — 1836—1838—i86r—1865—2192—2193
—2196—2321.

Francisco Maciel—576.
 Garcia de Aragão—3303—5062—5070.
 Gomes Caminha—3298.
 Gomes da Casta—3862—3995—4288.
 Gomes da Cruz-—5853.

;— Gonçalves — 3329—3331—3333—3352 —

5961.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Gonçalves da Cunha—3298.

Domingos Gonçalves Neves—5846—5851—5854.
Gonçalves Pena — 4723 — 4725—4731 —

4733-
 Gonçalves Santiago—345.
 Gonçalves da Silva (Padre)'—2703.
 Gonçalves Tavova—3303.

Gonçalves Torres—3372.
Gonçalves Vianna—2192—2193—2196—

2321—3210—3249—3250—4476—4733.
Guimarães da Cunha—2275.
 Jacinto Rosa—5955'—5968.
 João Viegas (Dr.>—314.—318—763.
 Joaquim Potte—723—733 a 743—1144

—1218—1278 a 1284.
— Jorge Affonso—153—753—874—1728—
1771  1909 1914 2418 2782 2985 3020
—3298—3792—3815—3866.

 José Nogueira—2749.
 José de Sá—545»
 de Lima (Jesuíta)—3298—4848.
 Lopes Chaves—4731—4733-
 Lopes Coelho—2445.

¦  Lopes Ferreira—928.
 Lopes de Lima—5074—5086.
 Lopes Torres—434.
 Lucas de Aguiar—53—97—229—273—

280—287—346—937 a 942—996—1617—1788
—1789—1800.

 Luiz áa Cruz—401—749—1456.
 Luiz Moreira—8-—9—850—1604.
 Luiz Pacheco—5957.
 Luiz Soares—5957-
 Luiz Valle—2321.
de Magalhães Pessanha—5960.
 Manuel de Sousa—123.
de Mattos (Jesuíta)—5075—5076—5079
—5080—5151 a 5155.
 de Mattos Oliveira—40—1722.

Martins Collares—2445.
 Martins Vianna—2746.
 Monteiro—5957.
 de Panicolo—5358. #

Pereira Bastos—3882—5961.
 Pereiia de Carvalho—2746.
 Pereira Dias—2418—2782.

Pereira de Magalhães Porto—3&01.
Pereira Netto—4948.
 Pereira Porto—5961.

Pereira Seabra—393—420—489.
 Pinheiro—645—657—3025.

— Pinheiro Requíão — 3081—5393 — 5394-
 Pires de Carvalho—2418—2782.
 Pires Ribeiro—1729—2471—3325—3327»

Ramos da Silva—5497-
 Rebello-—4952.

Ribeiro—466—576—578—2574 — 2576 —

2577—3010—3030—4468—5958.
Ribeiro Guimarães—939—1788—1795—

1789—1792—1793—1798 a 1800—2360—2368
— 2753 — 3010 — 3500—3509—3707—3709—

4468—4952—5074—5086—5466—5522—5957.
 Ribeiro Neves—614.
 da Rocha Antunes—20—2902.
 da Rocha Barros—184—569—749—1789

¦—1800—3071—4952—5957'
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Domingos Rodrigues Bezerra—663.
Rodrigues Corrêa—5193—5218—5232.
 Rodrigues da Costa Braga—266—268—

269—1617—2081—3039—4502'—4506—5959 —

596I-

¦ 

Rodrigues Junqueira—387—391-—3869
>—5278—5288—5532—5846—5851.

Rodrigues Nobrega—1653—1657.
— Rodrigues de Oliveira—3303.
 Rodrigues da Silva—2418—2782.
 do Rosário da Affonseca—2925.
 de Sá Martins—2223.

 

dos Santos de Almeida—4827.
 dos Siantos Chaves—1680—1681—1684

—1685.—1713—1717.
 dos Santos Pereira—1788—1789—1800

—3010—4458—5278—5288—5532.

— 

da Silva—5977—59819.
— da Silva Guimarães—5961.
 da Silva Neves—2746.
 da Silva Paranhos—4952.

— Simões da Cunha—289—1789—1800—
2574—2576—2577—3882—5074—5086.
7 Soares da França—3303.
 de Sousa Brito—3030.
 de Sousa Guimarães—928—1119—1121

—1124—1675.
 Vaz de Carvalho*-—2961.

f— Vianna (Padre—Jesuíta)—4960.

 

Vieira—1949.
Duarte de Almeida—3658.-.

 da Costa—2700.
Lopes Rosa—2348 a 2359—2464—2810
— 2884 — 2885 — 3540—3541—3582—3713 a

3715 — 3870—4309—4665—4669—4867—4868
¦—4,878 a 4880—5122—5950.
 Thomaz Maciel—5959.

Dumar (Mr.)—4310—4312—4313.
Dupleíx {Mr.)—1560.

 (Maáame)—1560.
Duque de Belford—4185.

 de Cadaval—5033.
 de Molbrug—4185.

Eduardo Bwrman—4570 — 4572 — 4581—4583—
4731—4733-

Egas Carlos de Sousa e Menezes—3303.
 Moniz Barreto (Coronel)•—1772—1899

—1917—3298—3303-

Elias da Motta Bahia—4774.

Erasmus Ramm (sueco)¦—1325—1346.
Estevão Brioso de Figueiredo (D.—1° Bispo de

Pernambuco)—348.
 da Cunha (Capitão-mór)—3303.
 Ferreira (Padre)—5586.

 

Gomes da Silva—4952—4957-

 

José de Almeida—5029 a 5032.
 Jocé Pestana da Camara e Brito—3°39-

 

Luiz Corrêa—2972—2973—3082—4998.
Luiz de Magalhães—4748.

 Machado de Miranda—1144.

Martins Torres-—3747—3856—3^57—

5562-
 Monteiro de Andrade—928—1119.

;— Ribeiro Baião —607.

Estevão Rodrigues Barbosa—4708—4718.
da Silveira e Menezes—4731—4733.

Eugenia Thereza de Menezes—3303—5246—

5248.
Eugênio Freire de Andrade—3869.

 de Moraes Rego Lisboa'—3026—3051.
 de. Olozaga (Fr.)—518.

— Teixeira de Lira—295.
Eleuterio de Mattos Vieira—600.'

 de Milão (Fr.)—3771—3628.
Eusebio de Oliveira Braga—4952.

 

de Oliveira Proença—5961.
 de Proença e Silva—213—214—224—
1230—3034.

Fabião Lopes Anjo—2445.
Faustino Antunes (Jesuíta)—4848—4959—5957.

 da Cruz Portugal—2058—3869.

 

Fernandes de Castro—5650—5667.
 de Freitas—4952.

Luiz da Silva—5632—5780—5794—5958.
 Pereira Tavares—928.

 

Pires Chaves—141 a 143—1226—4139:—

4143—5961.
Rodrigues de Carvalho—4275.

Feliciano de Abreu Sottomaior—1722.
de Almeida Pacheco—5957.

de Figueiredo—3030.
«— José da Cosia—5667.
José de Araújo—5958.

Pereira—5957.
Pereira Bacellar—73—2043.

Feliciano 

Pinto—2418.
de Sá da Rocha—928—1120.

 

Velho Oldemberg — 337—1018—1572—

3882.
Felisberto Caldeira Brant—762—2723—2724—

2726.
— Guiliers (Padre—Jesuíta)¦—5996.

Felix Alvares de Amorim—1722—1724.
 Alvares Romano—758.

:— 

Alvares da Silva—5621—5625.
 de Araújo Aranha—749—3010—5278—

5288—5532'—5961.
 de Azevedo—17.
 de Basto Varella—4929.
 da Costa Pereira—4901—4902—5299 a

53oi.
Dias da Cunha-—5963.
Ferreira da Rocha—1197.

—¦  Gonçalves da Silva (Padre)—2681.
José de Carvalho—4782.
 José Coimbra de Andrade—5769.
 José de Gouvêa (Director da Fortalesa

de Ajuda)—749—1729'—3381—3930—4091 —

4092—4198—4681—5132 a 5134.
 de Lemos Coimbra (Padre)'—2681.
 Luciano da Costa—3869.

—¦ Manuel Dias—5522.
 Maria de Cremona (Fr.)—4000.
 Marques de Macedo—4952.

— de Paulo Luiz da Costa—3298.

• 

Peixoto (Fr)—1025 a 1029—1188—1209

—1222 a 1226.
—:  Ribeiro da Silva—4705—4721.
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Felix Rodrigues da França—-1458-
 de Sá Bettencourt (D.)—3303.
 de S. José (Fr.)-—20.

 

da Silva—1119.

 

£>;mÕes—$852.
 Simões de Azevedo—3071—4288.
 de Sousa Cotrim—5497.
 Sousa de Vasconcellos—40.
 Teixeira de Azevedo—52.

— Thimoteo Gomes—5084.
— Thomaz Bonone de Carvalho—276.
 Timoiheo Gomes—4952.
 Viann:a (Jesuita)—4894—4960.

Felizardo Alvares de Carvalho—3030.
Fernando Cardoso de Magalhães—40—1724—

1772.
 Coelho de Mello—42—44—45.
 Francisco da Silva—3210—3257—3258
—3329 — 3331—3333—3352—4062—4064—
4249—4251.
 Gomes da Rosa—393.

 

Gomes da Rocha—393—420—489.
 José da Cunha Pereira (Desembarga-
dor) — 1329—1430—1688—1694—2181—2211

2214 — 2397 — 2420—?2734—2739—2890—

289.1—3128—3674—13676—>3678—3864*— 3869

4113—4114—46 54*—'46 5 5—#9 01 —>4902—491 s
5033 —1 5047 — 50SS—5063—5071—5299 a

' 530I—5337—5347—5860—45861—5870—5871.
 José Marques—81.
 José Marques Bacalháo — 222—385—

39i.
 Luiz de Oliveira—5957.
 Monteiro {índio)—5358.

 

de Noronha (D.—Conde de Linhares)
—2691—4948.
Pinto Ribeiro—2058.
 Vieira Guedes—123.

Fernão Cabral (Governador de Pernambuco)—

5045—5053—5061—5069.
 de Mendonça de Sampaio-—5735,

Fiel Strongoli (Fr.)—5100—5101.
Filippa de Sá (D.—Condessa de Linhares)—4947

5586.
Filippe de Almeida (Padre)—1383—1384.

 de Almeida (Padre—Jesuita)—4960.
 Barbosa da Cunha (Padre)—2697.
 Dias Barbosa—3039.

 

de Freitas Ribeiro—3298.
 José da Gama—34J7.
 Marques—1599.

—5  Marques de Oliveira—1561—1764—2329.
 de Mello—3303.
 Nery Cardoso—5957.

— 

Nery Corrêa—20—4548.
 Nery da Silva—3303.
 Nery de Sousa-—434.
 Pinto de Aguiar—2706.

—- Rodrigues Freire—246—329—336—3816.
 Rodrigues Nogueira—3298.
 de Santiago Ribeiro— 1144.

 de Todi (Fr.)—4000—5500—5501.
 de Valladares Sottomaior (Coronel)<—

122—123—1572—2492—2816.

Flavia Francisca de Menezes—4558—4562.

Florencio José da Frota—414—417»—749.

 

Lopes — 494—1245—1256—1259—3010.
 de Oliveira (Fr.)—1722.

 

Pereira Leão—2478.
Floriano V-teira Daltro—1729»
Francisco de Aguiar Fagundes—5650—5667.

 de Aguiar Filgueira—1729.
:— de Aguiar de Sousa—20—21.
Akins (Jesuita)—4008—4009.
 de Almeida (Jesuita)—4960.
 de Almeida Alvares de Vasconcellos—

2081.

 

de Almeida Magalhães—3298.
 de Almeida Portugal (D.—Arcediago da

Sé da Guarda)—1949.
 Alvares de Andrade—1722—1724—5961.
 Alvares Camello—8.

 

Alvares Pereira—434—3303»
 Alvares dos Reis—5093—5096. .

— Alvares Rosado—2321.
 Alvares dos Santos—1196—3007—3008»
 Alvtares de Seixas—2418—2782—33®3«

7— Alvares da Silva—3303—5°74—5086.
Alvellos Espinola—273S—3869.

 Alves de Pina Bandeira de Mendlonçai—

4824—4826—4827.
 Alves de Pugas—5358.
 Alves dos Reis—4933-
 de Amorim Silva—41—1722 a 1724^-f

596'.
 Ângelo Leitão (Ouvidor de Villa Rica)

—2737-—3025—3050.
 Antoniio de Athayde—4769—5!36.

.— Antonio Berquó da Silveira (Desem-

bargado*) — 539—1125—1688—1914—2127—
2137 — 2397'—2420—2890—2891—3128—3511

3512 — 3865 — 3869—4766—4769—4811—

4915 — 50I&—5047—5055—5063—5071—5083
—5087—5088—5125 a 5127—5136—5144.
 Antonio de Brito—2200—2205.
 Antonio Dietre—5132—5955—5958.
 Antonio Ferreira da Cunha—5027—

5028—5439-
 Antonio de Valladares—5694-
 de Aragão—4952.

Aranha—5358.
 de Araújo (Padre)—2043.
 de Araújo de Aragf-o—33«3-

— de Araújo de Azevedo (Medico)—99—
2081—5046—5054—5062—5070—5125 a 5127.
 de Arau;o Guimarães—928.
 B?j>tista da Silva (Padre)—2705.

— Barbosa de Almeida—5632—5963.
 Barbosa de Mello—1722.

— Barbosa Lima-—21—270—3020.
 Barbosa Rego—1949.

— Barbosa de Sousa—329—336—578—614
1209 — 1244 — 1249—1258—1261—1262—

1311 — 1790—1836—1838—1861—1865—219,2

•— 2193—2196—2321—3210—3251—3252—•

3329—3331—3333—3352—4476—4723—4725
—4731—4733—5453-

 Barcelon—20.

; — de Bessa Barbosa—928.
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Francisco Bettenccurt Ferestrello—5843—5855 a >

5857—5894—59-21—5924—5930—6018.
 Borges da Costa—272.
 Bo-rges dos Santo»—569—749—1456—

2360—2368—2749—2753—3010—3372-—3509
—3862—3995—4288'—4468—4744—4749—

5074 —5086—5447—5524—5743—5747—5751.
 de Brito Aranha'—4932—4933-
 Bulcao (Jasu-ita)—4960.
Buytrago (Padre—Jesuíta)—4960.
 Cabral de Mello—928—1120.

— Cabral de Sousa—2718.
 Caetano da cunha—5961.
 Caetano Ribeiro Coelho—2081.

• 

de Campes Limpo—49—4^55-
Cardoso de Menezes—5497»

 Cardoso de Menezes Barreto—5497-
 Carvalho de Moraes—5497-

— Cardoso (Padre)—5638.
 Cardoso Pereira—5959»

Garlos Osorio—237.
- Carneiro Leão—1617—5957-

 Carnoto Villas Boas—2639—3*44-
— de Carvalho e Pina—2746.

 

Carvalho dos Santos—329—336.
 Carvalho da Silva—758.

Carvalho Villa Real'—5959-
Cavalcanti e Albuquerque—1722.

 

Cerqueira Lima—5957»

 

das Chagas (Fr.)—516—518—519—993-
das Chagas Silva—=-269—282.

das Chagas Xavier—1092—1471—483°-
——1— Cordes (Fr.—Jesuíta)—1949.

, , 1 Cordovil de Sequeira e Mello (Provedor

da Fazenda no Rio de Janeiro)—2445—2951
—4552-

 

Corrêa Barbosa—5959«
 Corrêa da Fonseca—466—614.
 Corrêa Lima'—494*

— d|a Coada Agra—2418—12782.
da Costa Branco—387—391.
 da Costa Garcia—2526.
 da Costa Lima—59&—6oo«
 da Costa Pinto—84—101—250—486—

629—1023—1033—1034—1095'—1233—1571—

3509—3869—3877—483®—4990—54I8.
-¦ ¦— da Costa Reis—2223.
r fia Costa e Sousa—606—3606—3628.
 da Cunha—1295—2640.

> 

da Ciunha Araiujo—430—462—2599—
2897—3400—3428—3436—3440—3446—3451
—3455—3473—3474—3587 a 3628—3716—
3723 a 3732—3927—4684—4692—4755—5314
a 5318—5380—5410 a 5416—5519 a 5521—

5593—5642—5643—5648 a -5654—5656—5658

—5660 — 5662 a 5664— 5666—5668—5669—

5692—5695 a 5699—5704 a 5710—5736—

5738—5740 a 5742—5824^—5929—5934—6010
—60l8 6019.

 da Cunha Torres (Dr.)—1605—2081 a

2085—2852 — 2890 a 2892 — 3869 — 5074—

5086.

 

Dias de Ávila—3303-—5045—5053—5061
—5069.

F/ancisco Dias do Amaral—2141—2414—3298—

3403-
 X)ias Rocha—3139—3148.
Diniz da Costa—729.
 de Faria (Padre—Jesuíta)—4960.
 de Faria Rocha—4731—4733-
 de Faria Severim—1.

 

Felix Barreto de Menezes—5497.
 Felix de Santa Thereza—1886.
 Fernandes de Araújo—1722—1724.
 Fernandes Corrêa—4946.
 Fernandes Lima—3298—3303.
 Fernandes Maciel—1187.

:— Fernandes . Moreira»—1599.
 Fernandes Vianna—184—5957.
 Fernandes Vieira—5522.

— Fernandes Vieira Guimarães—5205.
 Ferreira de Araújo—5497.
 Ferreira de Carvalho—2746.

 

Ferreira das Chagas—5593—5668.
 Ferreira da Fonseca—2076.
 Ferreira dos Santos—20—21—166.
 Ferreira Velloso—5955—5958.
 de Figueiredo Vaz (Desembargador)—
2612.—2863—2877—3470—3472—3 5 78—4656
—4894—4915—5047—5055—5063—5071.

— da Fonseca Coelho—189.
 Freire de Andrade—5046—5054—5062

—5070.
 de Freitas Henriques—749—1729.
 da Gama Luna—4548.
 Garcia—2418.

 

Garcia Pimentel—3303.
 Geraldes (Jesuíta)—4960.
 Gi! Garcia de Araújo—2229.

— Gomes1 de Abreu Lima Corte Real—

548—2069—2079 a 2085—4.840—4961 a 4P74
—5074—5086.
 Gomes Camacho—1501-—2746—5497«
 Gomes Cardoso—5959.
 Gomes Coimbra—5959-
 Gomes Corrêa — 3372 — 4744 — 4749—

5497-
Gomes da Costa—1196—2848—3372.
 Gomes Lima—21.
Gomes Lisboa—1567 — 1570—1781—

1784.
 Gomes Loures—181—184—186—1456—•
16.17 — 1724—1788—1795-—1789—1800—1947
—1984.—1987—2081—3039—3069—3071—

3072 — 3500—3862—3995'—4114—4288—4654
— 4655 — 4657 — 5074—5086—5522—5562—
5957-
 Gomes de Macedo—3010.

— Gomes de Magalhães—5497.

 

Gomes do Rego (Padre)—2146—3006.
 Gomes Salgado—184—1793—1798—

2081.
 Gomes Xavier—1722.
 Gonçalves Barbosa—3372.

:— Gonçalves Bello—3303.
— Gonçalves da Costa—3298.
 Gonçalves Fiúza—3303.
 Gonçalves Junqueira—1788—1795—1800
—4744—4749—495^—5532—5957-



Francisco Gonçalves Leite—5959.

 

Gonçalves Lima—223—393—4^0—489—
1450—3869—5961.

 Gonçalves Palmeira—5958.

 

Gonçalves Pestana—2418—2782.

 

Henriques de Moraes—749—1729—35iâ
—3'954—444i.

Gonçalves da Siiva—5497.
 dos Humildes Coelho—1722—3869.

:— Ignacio de òliveira (Sargento mór)—
4902—5301.
 João de Carvalho-—2749.

—;  Jorge Gomes—3372—4744—4749.

 

Jorge Ribeiro—614.
 Jorge da Rocha—14—15'—1771—2418—
2782.

 

Jorge dos Santos—475—606—1813.
José de Araújo—4997.

¦—  José de Castro—4731—4733.
 José Corte Real—4990.
José Gouvêa—59—-6i.
 José de Lima^—5241.
 José Marques Bacalháo—517.

— José de Mello—4744^—4749.
 José Nunes—329—336—523—576—578

•'  614  1790  I836 I838 l86l 1865 
219 2193 -2196 2304 '2321 3210 3223
— 3242— 33-9 — 331^3333—3352'—4476 —

4723—47-25—4731—4733—5453-

José 

Pereira Barbosa (Dr.)—1949—6016.
José Ramalho—3869.

— 

José da Silva—1724.
 José da Silva Fragoso—3488.

— José de Sousa Pereira (Padre)—3145.
 José Vianna—5958.

— do Lago (J.esuita—Reitor do Seminário
de Bclem)—4894—4960.

 

Lamberto — 2397 ¦— 2406—2433—2761—
2770—5045—5053—5061—5069'—5532.
Leal de Sampaio—4946.

 

de Lencastro (D.)—2813.
 de Lima (Padre—Jesuíta)—4960.
 dc Limà Pinto'—4801.
de Lima e Silva—434.

Lopes 

Cardoso Guimarães—5959.
Lopes de Carvalho—1480—3816.

Lopes Ferreira—5959.

 

Lopes Gião—2579.
Loures—5959.

Luiz (Jesuíta)—4848—4960.
Luiz Bernardes do Valle—5957.

Luiz da 

Cunha e Athayde—848.
Luiz Porto—20.
Luiz dia Silva—5955.
 Luiz de Vasconcellos—1772—1917—

3303-
 Machado—41—3210—3255—3256—3329

—33.21—4723—4725—4731—4133'—5453.
 Machado Roriz-—3010—5961.

Machado de Sousa—295—5959-
 Manuel de Lima—614.
 Manuel Pinheiro—4706—4720.

Manuel da Silva'—184—357—491—493
—749—1139 a 1144—5631-—5632.

 

Marcellino de Gouvêa CDesembargador

z da Casa da Supplicação)—257 a 290—295—

392 — 439 — 468—1956—957—1169—1278 a
1284 13 79—2912 4065 4076.

Francisco Ma.rcellitio Raymundo Coelho"—1218.
 ])»taria dos Santos—3372.
 Marinho (Jesuíta)—4848'—4959.
 Marques—3869.
 Marques de Brito—11.19—1124.
 Marques da Costa—5957.
 Marques de Figueiredo—5963.

 

Marques da Silva—[38S2—5965—5497-
 Martins de Aguiar—dBfc* * - -
 Martins de Andrachírrtfáij^; >

 

Martins da Luz-^-374ft*i", ;r;
 Martins de Mello:—749. < .
 Martins Pestana—454$.

¦—  Martins Rosado—2192—'2193—2196—

2304.
 Martins de Sampaio—1722—1724-
 Martin» da Silva'—1722.
 Massir Sainger.

— da Matta Valverde—1772—1905—1917
—33«3-
 de" Mello (D.—1° Bispo de Gôa)—349.

 

de Mello de Castro—4116.

 

Mendes Galvao—2962.
 Mendes Ribeiro—2700.

 

Mendes de Sousa—2418.
 Miguel Ayres—2029—2030—2035—3956
— 3958 «— 4001—4002—4007—5268—'5445—
55i7- "

Miguel Lopes—5438.
 de Mira'—2813.
 Moniz de Sousa—729—1899'—3298.

Monteiro (Padre—Jesuíta)—4960.
— Monteiro Caldas—4952.
 Moreira da Costa—5961.
 Nunes Cardeal—972—1021—1038—1329.
 Nunes Pereira—354—1907.

— de Oliveira Azedo—41.
 d-e Oliveira Porto—5586.
Paes Tourinho—5586.
 Paulo Nogueira de Andrade—848.

— Pedroso Ferreira—1679—1683—1712—
1716.

 

Pereira (Conego) — 5046 — 5054—5062
5070—5357-
 Pereira de Aguiar Vandoma-r-4830—•

! , 483S—4990—5638—5685.
 Pereira de B&rros—3606—3628.
 Pereira Botelho—5586.

Pereira de Carvalho—49—52.
 Pereira da Costa—1818.

Pereira Dias—2418.
 Pereira Gato—5959.

1 Pereira Lima—749.
 Pereira Moreira—1949.
 Pereira dos Reis—1121.
 Pereira da Silva—342'—4291.
 Pereira de Sousa-^-2746.

Peres de Sousa'—5527—5531.
:— Pessoa de Mello—5632.

 

de Pina—33°3-
 Pinheiro (Padre)—2186—2305.

¦ ¦ Pinheiro Alvares—3298.
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Francisco Pinheiro dos Santos—34 a 36—38.
-—-—- Pinho dos Santos—15.

 Pinto—1250.
Pinto da Fonseca (Fr.'—Missionário)—

2036—2458—2463—2664—2665.
¦— Pinto Nogueira—5074—5086.

— Pinto Torres—94.
 Pires Langaritc—4952-

-——¦— Pires de Lima—1724—5963.

Pires 

de Sousa—4288—5958.

 

de Pugas (Jesuíta)—4848—4959.
 Raymundo de Moraes Pereira (Desem-

bargador)>—2492—2813—2816—2902.

 

Rebelio de Moraes—3303—5046—5054
—5062—5070.
 Ribeiro (Jesuíta)-— 4848—4959.

—• Ribeiro Navarro—3010—4468—5957.
— Ribeiro Neves—4731—4733-

Ribeiro Telles de Menezes—3303.
Roberto de Mello—43,16—4317—4320—

4321—59^5—5968-

 

da Rocha Freire—4548.
 da Rocha Pegado Serpa—5828.
 (ia Rocha Pitta—1772—1917—3303.

da 

Rocha e Sousa—5961.
—__— Rodrigues (D.-—Jesuita, i'J Bispo de

Cranganoz)—349.
Rodrigues de Araújo-—749.

Rodrigues Banha—4952.
—<  Rodrigues Cavalheiro—681—1561—1604

—3327—2496.

— 

Rodrigues da Costa-—581—728.

 

Rodrigues Duarte—123—943—1109.

 

Rodrigues Lima—5846—5851 a 5854»
Rodrigues Lobo—2229.

Rodrigues 

Loures—1998.
 Rodrigues Maya (Thesoudeiro de Aí-

fandega)—33—569—1504—1771—1789—1800
24l8^ 2782 2985 3792 38l6 3866.

 Rodrigues de Mattos—1458.

Filippe Rodrigues Nogueira—33©3»

Francisco Rodrigues de Oliveira—2848—337-2—'

5084.
Rodrigues de Salles—3869.

 

Rodrigues da Silva—4948.

 

Rodrigues Simões — 184 — 269—287—

5961.
 Rodrigues Vianna—5522—5957-

—• Romeiro (i° administrador da Capitania
dos llhéos)—4948.
 de Sá Barreto—21.

— 

de Sá Coutinho (Medico)—687—2081—
5677 a 5679—5702.
 dc Sá Coutinho (Medico)—5677 a 5679
—5702.

 

Sá de Miranda—2700.
do Sacramento—3030.
 de. Salles Lisboa—1722.
 de Sampaio (Jesuita);—5076—5080—

5151 a 5'55-
•— de Santa Barbara de Moura—729.

 de Santa Eufrasia (Fr.)—3772—3629.

 

dos Santos (Padre)—5015—5016—4960.
 dos Santos de Abreu—1789—1800—3882

—5957-

Francisco de São Josée Sousa (Fr.)'—1719—1720.
de São Sebastião (Fr.)—'3629—3772.
de S. Thomaz (D. Fr.—Bispo de An-

gola).—5409—5541—5542.
 da Silva—3030.
 da Silva (Jesuita)—4960.
da Silva Brandão—5963.
 da Silva Guimarães—5957»
 da Silva Lima—5961.
 da Silva Lobo (Padre)—2715*
 da Silva- e Mello—122.
da Silva Pereira—3862—3995—=4288—

5562.
da Silva Porto (Dr.)—49I5»

 

da Silva Serra—749-
—. da Silva Teixeira—2418—2782.
Simões de Avellar—5497.
— Soares Braga—3372-
Soares de Bulhões—200—201-7-329.—"•

436—1167.

 

Soares de Sousa (Capitão tnôr)—35^7
—3595—3609—3624.
de Sousa—59^3-

 

de Sousa Bettencourt—4948.
 de Sousa Guimarães—1722—5957- .

— de Smisa Marinho—21.
 de Sousa de Menezes—3298.

 

de Sousa Passos—5957»
de Sousa Rosa—24-78-

¦— de Sousa e Tavora—2470.
 de Sousa e Vasconcellos—21.

 

de Souto da Fonseca—4116.
 Sutil de Cerqueira—4731—4733-
Teixeira Alvares — 749 — 874—1336—•

1728 —1771—1899—1907—2418—2782—286 3
¦—3298—3793—3816—4952—5074—5961.

Teixeira Alves—152-
 Teixeira de Macedo—59^3*
 Teixeira Pinto—59^3-
 Teixeira dos Santos—2746—4744—4749.

— Telles de Menezes—3303—5046—5054—'

5062—5070-
 Thomaz Villa Nova—1759 a '763-

 de Torres Bayao—2418—2782.
do Yalle Guimarães—5959-
 de Vasconcellos (D. — Bispo de Góa)

—38.
 Vaz de Oliveira—4441—5278—5288—

5532.
—— Vaz Teixeira—493<>«

 

Velloso Soares —5045—5053—5061—

5069.
 Vicente de Freitas—5982.
 Vicente de Sousa—5958-
 Vieira—189—3210—3267—3268—55*2.

— Vieira Barros—1023—1099.
 Vieira da Costa—2746—3298.
 Vieira Gomes—4824—4826—4827.
¦ Vieira da Silva—1025—1222 a 1226—¦

3039—4952—5269—5277—5287.
——— Xavier—763.

 

Xavier (Jesuita)— 4008—4009—48481—•

4959-

 

Xavier de Alencastre—2482—2814.

—— Xavier de Almeida—91—184—401—749
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939—I24S>—125 6—1259—1417—1788—1795 —
1789 — 1800—2081—2360—2368—2753—2804
a 2807 — 3500—4147.—4149—4151—4159 —

4188 — 4191—4193—4194—4197—4432—4434
—'4436'— 4437 — 4456—4462—4952—4989—
5 074—5086—5194—5196—5466—595 7.

Francisco Xavier de Andrade—4948.
Xavier de Araújo Lassos—40—272—

1335 —1341—1351—1436—1437—2081—3801
—5074—5086.
Xavier de Argollo—5497.

Xavier Assis Pacheco e Sampaio—3074.
Xavier Baptista—4706—4720.

 

Xavier de Carvalho—610—956—957—
1187 —1507—1513—1548—1557—1573—1688

1694 — 2053 — 2222—2877—3470—3472'—

3927—4781.
 Xavier de Castilho—1226.

— 

Xavier da Costa—218—262—512—569—

597—1160—1655—1659—2453—2729 a 2732
2892— 3298—3549—3550—3553—3554—

3707 — 3709—3752—3754—3882—4967—5047
50-55 ¦— 5063 — 5071—5074—5086—5522—

, 5909—5956—5957-
Xavier de Faria—2105—2229—2453-—

3021—3063—3071—3117-—3303—3592—3816
—3869—465 5—5246—5248.

 

Xavier Gonçalves—2047.
 Xavier de Jesus (Dr.)-—4952—5128.

 

Xavier Leite (Capitão tnór)—1806.
 Xavier Marques da Rocha (Padre)—
1720—2671.

 

Xavier de Mello—3303.
— Xavier de Mendonça Furtado {Secreta-

rio d'Estado da Marinha e Domínios Ultra-
marinos)—3965—4255 a 4258—4809—5336
—5732—5733—5458.
 Xavier Mondim—4952.
 Xavier Moniz-—272—274—288—1151—

1160 —1722—2081—3869—4188—4191—4893.
Xavier Montenegro—2813.
 Xavier de Moura—1242—5862—5945.
 Xavier Mourao — 1679—1683—1712—
1716.

Xavier do Nascimento—4548.

 

Xavier Nunes—1336—1436.
 Xavier d'01iveir^ Telles (Dr.) — 68—
2081. '

 

Xavier Ornellas—184.

 

Xjavier Pereira—282—1922.
 Xavier Pereira Brandão-—1273 a 1277—
1956—1959—2017—2048.

Xavier Pinto-—1790—1953.
 Xavier Pires—5957.

— Xavier Pope (Fr.)—1949.
Xavier Quaiesma—1144—1487—1561—

1604'—2478—2496—4315—4319.
 Xavier da Rocha Moutinho—3298.
 Xavier dos Santos—3372.

 

Xavier da Silva—1574—2481—3303—

4908.

Xavier 

da Silveira—1298—1772—1917—
2782—3298.

 

Xavier de Sousa—1722—1724.
¦¦ Xavier Telles—393—420—489.

Francisco Xavier Torres—2725—2730.
Xavier de Vasconcellos—5957.
 Xavier Vaz Pinto—217—257 a 265—277

—306—364 a 377—419 a 422—488 a 490—
499—593'—597—615—731 —771 —7 74—1304 —

1447—1804 a 1819—2017.
Franco Paulino d'Oliveira—3030.

 de Senna Ferreira—3039,
Frederico Vincent — 4184—4329—4331—4345—

4347—4571—4582—4631.
Fructuoso Borges de Carvalho—3298.

 Cardoso Ferreira—1119.
Fernandes Guimarães—4928.
Gonçalves—5959.
da Silva Henriques—2746—4952.

Vicente Guimarães—5961.
 Vicente Viannja—569—1042—1144—

1456 —1788—1795—1800—2368—2574—2576
—2577'—2654 a 2657—2753—2804 a 2807—
2853 a 2856—2878—2902—3090—3098—3103
— 3496 — 3499 — 3508—3512—3851—4366—
4367 — 437i—4372—4514—4515—5000—5074
—5086—5454—5456—5466—5957.

Gabriel Alvares Teixeira—3298.
Antonio da Silva—1722.

Barbosa Rego-—758—1187—2478—3869
—5138.
de Faria Machado—3298.
 João Santiago—2445.
 Malagrida (Padre—Jesuíta)—5583.

 

Ramos Maia—5857.
 da Rocha Neves—4189—4192—4455 a

4466'—4780.
Garcia d'Avila—1666—1667—5586.
Gaspar Alvares Faleiros—3583.

 de Araújo Pinto—5959.

 

Borges de Vasconcellos—3303.
 Dias de Araújo—2418—2782—3303.

Ferreira 

(Pa.dre—Jesuíta)¦—4960.
 Galvão de Castello Branco—6.

NJosé Lisboa-—4650—4653.

 

de Leão (D.—1° Arcebispo de Gôa)—
349-

 

Maldonado (D.)—1710.

 

Mendes—5957.
Pereira Montalegre—57.

 

Pinheiro da Camara Manuel—1563—
1565—1566—1568—1569—1736—1779 a 1784
—1872—1877—2167-—2179—2242 a 2261—
2314—23 20—2332—3 754.
 dos Reis Pereira—3448.
dos Santos Bonate-—91—271—272—276
—283—387—391—3566—3869—4637.—5961.

 

Teixeira Leite Vianna—5497.
Gasparinho Bento Ribeiro Maciel—1979—1982.
Geraldo Corrêa de Lima (Padre)—2711.

 Ferreira da Cruz—4731-—4733.
— Gonçalves de Sá—928.

 

de Pinho Rodrigues—5955—5958.

de 

Pinto Rodrigues Senhorinhos-—2848.

 

Reynaldo Cavalcanti—2927.

4733-
Gervasio Dias de Carvalho—41.

Gertrudes Maria de Sampaio—2453—3372.

Gertrudes Reynaldo Cavalcanti-—2927.
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Gomes Freire de Andrade (Governador do Rio
de Janeiro—V. Conde de Bobadella)—323—

330—1250—1462—2114—2115—2330—2443
—3385.

Gonçalo de Araújo di Azevedo1—5846—5851 a

5854-
 de Azevedo Ferraz—4952.
 Ayres dos Santos—2848—3372.
 de Cerqueira Araújo—1722—1724.

 

Cerqueira do Couto—1724—5963-
 da Costa—2700.

 

da Costa e Cunha—41.

— 

da Costa de Oliveira—5497.
 Dias de Andrade—1119.

 

Dias da Motta—1144- 1
 Ferreira de Almeida—5959.

 

Ferreira cie Lira—4548.
 Ferreira de Sousa—1144.
 de Freitas Falleiro—928.

— Gonçalves Chaves—41.
José da Silveira Preto (Dr.)—1907—
2064.

— José de, Sousa Coutinho—1722—1724.
 Lopes Ramos—387—391.
 Manuel Galvão de Lacerda—253—850.

Monteiro (Jcsuiia)—4960.

Pereira 

de Menezes—5046—5054—5062
—5070.

 Pereira Vanique—4952.
•— Ravasco Cavalcante e Albuquerque—

1703 —1705—1772—5044—5052—5060—5068.
— Rodrigues de Mello—928—1120.
 Rodrigues de Sousa—4548.
de Sousa Falcão {Vigário geral)'—140
a 143—2667—3138—3139—3146—3148—3674

 3676  3678  4058 4O6O 4366 4367
437i—4372—4513 a 45i6—4650—4653—4893
—4894—5014 a 5016 5352 a 5354 5503.

— de Sousa Vieira—188.
Telles de Menezes—188.
— Velho de Lemos—41.
 Xavier—1326.

— Xavier de Barros e Alvim (Coronel e
Governador int.)—14—466—531-—532—567—
614—735—739—II67—3749 a 3751—4798—
4809 a 4S12—4978—5033—5034—5047—5055
—5063—5071—5 o° 7-—5088—5125 a 5127—
5129 — 5268—5290—5303—5304—5323—5324

5343 — 5378 — 5379—5390—5422—5424—
5425—5433—5435—5438 a 544<>—5444—5461

-546" — 5485 — 5486—5488—5489—5502—
5506—5509—5510—5513 a 5519—5534 a 5541
—5543—5553—5554—5556' a 5559 — 5563—

5 564—5 567—:5568—5598—5 599—5610—5611
5615 — 5619 — 5629—5636—5637—5641—

5642—5669—5674—5675—5683—5688—569,3
—5695—5704—5706 a 57IO—5721—5732—
5734—5738—576i—5764— 5766—5800—5823
—5825 .— 5828 — 5832—5834—5836—5841—
5843—5844—5849—5875 a 5877—5889—5925
—5928—5932 a 5945—5948 a 5954—59.65—
5968—5977—5990—5991—5999 a 6002—6005

6008—6009.

Gondcu.v (Mr.)—1560.

Gregorio Affonso Moreira—1722.

Gregorio Affonso da Torre—253.
— dos Anjos (D.—Bispo do Maranhão) —

348.
 da Cunha Coutinho—4937.

José de Almeida Botelho—2588.
 de MelloT—4952.

— de Oliveira ouhnarães—5959.
de Oliveira e Mello—^548.
Ptreira (D es em barg<ador)'—i 840.
 Pereira de Abreu — 362-^-491-—495—
2081. '
 Pereira Fidalgo—1212.
 Pereira de Sousa—3303.

— Rod *igues Maciel—1949.

 

de S. Vicente, Ferreira (Padre)-—20.
da Silva Souto—151—154—1488—1769.
Vieira da Silva—1458.

Gualter de Sousa Campos—5497-

Guilherme da Costa Lisboa—5685.
 Guilherme Foster—5126.

Gomes Mourão—40—46—48—758.
— Lynceo (Jesuíta)—4008—4009.
Mackenze—4566—4567—4577—4578.

 de Oliveira e Silva—1624.
Revaynes—5140.

Ilelena de Fraga—J772.
 Maria de Santa Cruz—1334-—2206-*

—3816.

Henrique de Amorim Castro;—5455-
de Carvalho—352.
 Corrêa Lobato—453—459—645'—646—
1128—1460—11652—1653-—1656—1657—2224
2225—2319—2332—3379—4296—4302.

da 

Costa Teixeira—4948.
 Dias—2168—3816.
de Lemos Lobo -—361—2496—504^ —

5055—5063—5071.
Luiz—2019.

Manuel de Jesus Maria—268.
 de Mello—4139—4143—4269.

Palmer—4566—4567—4577—4578.
 Ribeiro Neves—1789—1800—3882—4468
—5084—5961.

 Severin Costa—5466.
 de Sousa de Carvalho—46.

Victorino Pereira da Silva—2200 a 2205.

Hilário Gomes Moreira—23.

 

de Oliveira Souto—3303.
 dos Santos Fialho—4893.
 Torriano—4568—4569—4579—4580.

Iíonorato Martins (Jesuíta)—4008—4009—4960.
Ignacia Coelho da Rocha—4952.

 Maria Gonçalves—4952.
 Pereira de Macedo—5246—5248.
 de Abreu Lisboa—2076.

Ignacio de Affonseca j_,eal—5457.
 de Almeida e Abreu—598—600—4840—

4841.
— Alvares—2702.
 de Araújo Lasso de Mello—2081.
 Borges Vidal—3606—3628.
 Camello do Nascimento—928.

Carneiro da Rocha e Menezes—56.32.
 Corrêa (Padre—Jesuíta)—4960.

¦ da Costa Peixoto—27Q0.
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Ignacio da Costa Rego—91 — 273—282—288—

498—569—866—1495—1501—1907 a 1915—
2989—3067—3078—3707—3709—4993.
 da Cunha Thoar—2955.

Dias 

Madeira—100.
 Dias da Silva—425.
 Ferreira de Lemos—3303.

 

Francisco Barbosa—262—306—597.
 Gabriel Carneiro—4952.
 Gonçalves Pillar—273'—281—287.
Gonçalves Rodrigues—3303.

 

Jardim (Padre)—2695.
—• José Barbosa—3758—3822.

 José Bezerra de Castro—5957-
José Cardim de Figueiredo (Advogado)

3o39-
 José de Torres—329—336—1949-—1790

—1836'—1838—1861—1865.

 Lopes Figueira—2862 — 3313—33J4—

3319—3322—3329-—3331—3333'—3352-
 Luiz Carneiro—122—295.

«—  da Luz (Capitão de Dragões)—3007—

3008.
da Madre de Dous (Fr.)—4558—4562.
 Manuel da Rocha—4744—4749-
 de Mattos Pinto de Carvalho—4268.

 

de Mattos Telles de Menezes—5°74—

5086.
de Mejlo Cardoso—928.

de 

Mendonça (Jesuíta)—4960.
Moreira (Jesuíta)—4848—4959.
das Neves (Fr.)—4825—4827.
— de Passos (Padre—Jesuíta)—4960.

de Passos Dias—280.
 Pedro Quintella—3862—4288.
 Pereira de Brito—1739 a 175°-
 Pereira da Fonseca:—3030.

Pereira Peixoto—924.
Pestana (Jesuíta)—5009—4960.

 Pires Machado (Padre)—3145-

Quaresma 

Pereira- 3298—5015—5016.
—1 Rebello de Novaes-—641—1277—3869.

 Ribeiro da Costa Furtado—2386—2453
—2935—3863 a 3865.

 

Rodrigues (Padre)—5426—4960.
Rodrigues Ferreira—1814—1816.
—• Rodrigues Fontes—4826—4827.

 Rodrigues do Valle—5614.
 de Santa Thereza (D.—Arcebispo de

Gôa) (1738)—349-
 dos Santos (Jesuíta)—4848'—4959-
 da Silva Borges—73—93-—94—289—290.
 da Silva Marques—4893.
 Soares de Azevedo—4948.
 de Sousa e Brito—122.

•—  de Sousa Jacome—4129—4L30—4782.
 de Sousa Santiago—2732.
 Teixeira (Padre—Jesuíta)-—4960.
 Telles Barreto—928.

<—  Telles de Sá—5963.
 Xavier de Faria—1458.

Ignez Bezerra Barbalho—3303-
 Francisca de Mendonça-—1949-

Innocencio Corrêa de Moraes—1528—1533—1539.

 Ignacio de Moura—3701.

Innocencio José da Costa—5961.
 Rodrigues Martins—4952.
 da Silva—5497-

Iphigenia Gonzaga—5150.
Isabel Alvares da Torre, mulher do Coronel Bar-

nabé Cardoso Ribeiro—3298-—3303.
 Dias Pinto—2746.

¦ — ¦ Soares do Rosário—5246—5248.
Isidoro do Couto (Cirurgião)—2902.

 da Cunha Pereira—3298.
 José do Rosário—5457.

 

Lcpes Perdigão—2925.
Moura —1872—1877—2812—2816—2868

—>2881—2883—2887—28819—2896—2896.
 de Rezende Gomes—928—1120.

Jacinto Barbosa — 734-—738—741 a 743—827 a
832.
 Fernandes—5151 a 5155.

— Ferreira de Araújo—1121.
 Ferreira Feio—5046—5054—5062—5070.
 Ferreira de Menezes—4933.

Gomes—749.
José Coelho — 41—538—1789—1800—
293 5—4468— 5278—528S—5466—5532—5957-

Machado da Silva (Padre)—1886.
— Pereira Teixeira—3303.
 Soares de S. Miguel-—949—4279—4784.

— Thomaz de Faria—569—3010—4468—

5896—5903.
Jacob Greve (Hollande")—99.
Jacome de Gouvêa (Fr.)-—3771—3629.

José de Seixas—125'—181—184—186—

749 —1456 — 2450—2451—3039—3500—5246
—5248.
 Pereira de Araújo—4935.

Jacques Filippe Landrezet—2813.

Janalves Soares de Veiga de Avellar t Taveira
— 1710.

Januario José da Rosa—5726.
José de Sousa Pereira (Padre)-—2716—
2717.

Jeronyma Cecilia Telles c'e Menezes—6016.

Jeronymo de Araújo Pimenta—770—1144—1456
—1617—2081—3298 —3862—3995—'4288

—5276—5286—5961.
da Ascenção (Fr.) —5047—5055—5063

—5071.
 de Barros—827 a 832—1761—1762.

Bernardes—4952.

Bezerra 

da Corte—3869.
Borges de Noronha—1320—4931.
 de Carvalho (Jcsuiia)—4960.

Carvalho de Miranda—1728.
de Castanheda de Vasconcellos—4315—

4319—5074—5086.
— Corrêa de Arana—1528—1533—1539.

Fcrnande® Prestes—1771—1905.

 

Ferreira—494.
 Ferreira de Carvalho—3303.

Ferreira Paes de Sousa—2725.
José Antunes Pereira—1722 — 4894 —

5078—5082.
 Leit-e Ferreira/—1617—2089.

de Lemos Monteiro (Desembargador)—

2133-
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Jeronymo Moniz (Padre—Jesuíta)—4960.
da Maia—4952.

Mendes Paz"—5351—5352—5355—5356
—535®—549Í>—5675-

 Moniz Barreto—3303.
Monteiro da Rocha—3298.
— Monteiro da Rocha Castelbranco—5853.
 Pereira Sodré—3303—5828.

t— Pereira de Sousa e Castro—3760—3835.
 Ribeiro dos Santos—3030.
 Rodrigues Garciai—41.
 de Sá e Cunha—5045—5053—5061»—

5069.
 da Silva Ferreira'—1458.
 da Silveira e Albuquerque (D.)—78—

175—345—702—942 — 1048 — 1053 — 1789—

l800.
 Sodré Pereira—180—315—320—2439—

5046—5054—5062—5070—5441—5442*
-—s  de Sousa Guimarães—4468—5957.

 de Sousa da Silveira—928.
 Te i xe i ra—2 04 2—204 3.
 Teixeira de Moraes—928—1119—1121—

1675.
—.  Velho de Araújo—544—54^—627—1309

—1835—2081 a 2085—2852—4266 — 4316—

4317—4320—4321—4811.

Joanna Camello Pimentel—4948-
 das Candêas—4000.
 Lopes de Sequeira—33°3'

 

de Oliveira—5358.
 Perpetua de Bragança—3415-
 da Soledade Noronha—1949-

João de Abreu de Carvalho—5485—5600—5607—

5610.
 de Abreu Soares—1722.

 

* 
de Affonseca—3869.

 

de Affonseca Faria—1456.
Affonso -Amado—553*»

 Affonso Espinosa y Roxas (D.)—323'—

33o- *

 Affonso Lima—5963.
¦—• de Aguiar Villas Boas (Dr.)—5246—

5248.
 Alberto de Brito da Camara—180—5074

¦—5086.
(— Alberto Castelbranco (Desembargador)

—2902-—2492—2813—2816.

de Albuquerque (D. Fr.«—2° Bispo de

Gôa)—349.
 de Almeida (Padre—Jcsuita)¦—4960.
 de Almeida de Carvalho—5084.
 de Almeida Conceição—300.
 de Almeida Porto—2848.
 Alvares de Aguiar—4710—4716.
 Alvares Bemfica—963—966.

 Alvares de Carvalho—5957.
Alvares de Castro—5961.
 Alvares Chaves—272.

•—  Alvares Chumbo—614.
 Alvares Corrêa—1244—1249—1258—
1261-—1262—1311—1790—1836 — 1838—1861

1865—>2196—2322—2324 —3210—3259—3260

—3329—33311— 3333 — 3352—4476—4731—

4733.

João Alvares da Costa—3030.
Alvares Dias«—2746—284,8—4952.

Alvares Ferreira—:5455-—54-66—5961.
Alvares de Figueiredo—72.
AJvares Lima—1230.
Alvares Lobo—5593—5668.
Alvares de Miranda—184.

Alvares de Oliveira—928.
Alvares Pedroso—2746.

—1 Alvares Pereira (Padre)—3145.
Alvares da Silva—4288.
Alvares Simões (Intendente no Rio de

Janeiro>—393—420—452—1072—1396 a 1425

1448—1449—*2063—2315.
Alvares Torres—2321.
Alves Corrêa—401.
Alves Feio—5955.

Alves Ferreira—3010.
Alves do Valle Guimarães—549".
Alves Vieira—3071.
Amaro Ribeiro Baião—607.
de Amorím Pessoa—122.

dos Anjos (Padre)—292.
—1 Antonio de Freitas—4548.

Antonio 

da Gama—3030.
Antonio Guimarães—5958.
Antonio Monção—3 500—495 2—59 5 7.

Antonio dos Santos—4952.
Antonio de Sequeira*—1341—1441»

Ántui^es Guimarães—5955»
<— Antunes Moreira—1332—1433—^2406—>

2425—2770—5532.
de Araújo—345—4893—5959.

 

de Araújo e Azevedo—5044—'5052—

5060—5068.
de Araújo Coutinho—2746.

Araújo de Goes—4952.

de 

Araújo Pereira'—281.
de Araújo Pimentel—4293—4294^-5677

a 5679-
de Araújo Ribeiro Villasboas-—222 —

561—562—591.
 de Azevedo Baralha—4188—4x91. -

—«  de Azevedo Barata—4731—4733.
 Baptista (Fr.)—5105—5106.

h— Baptista Agland—2332.
Baptista de Albuquerque—4548.
— Baptista Barreto—3303—3402—3449—

3456.
Baptista de Bulhão—2902.

?— Baptista de Caramanico (Padre)—3771
—3828—5356—5358.
 Baptista Coelho—3298.

Baptista Fernando—5497.
 Baptista de Faria—3039.
 Baptista Farneze—2725. ¦
 Baptista Ferreira/—3010—3030.
 Baptista Monete—4731—4733.
 Baptista de Moraes—5084.

— Baptista de Oliveira. Baena—4945-—
6017.
 Baptista Pimentel Rodrigues—1329 —

2087—3710—3711—3757.
¦— Baptista Rolhano—1326.
 Baptista dos Santos—2687.
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João Baptista da Silveira Villas' Boas — 735
—739-
 Baptista da Silveira Villa Iyobos-^-827

—830.

 

Baptista de Sousa—2731.

 

Baptista Teixeira—2081—3071—5955—

5961.
—•  Barbosa (Padre—Jesuíta)—4960.

 Barbosa da Costa—1813.
 Barbosa Pinto-—1905 — 3303—5246—

5248.
 Barbosa Rebello—2717.

 

de Barros Coelho—4548.
de Barros Fontes—5959.
 de Barros Coutinho-—5497-
 de Barros Pinheiro—3372.

—.. — Basilio—797.
1— Bernardo Gonzaga—645—658—1069—

1624'—I88CH—;20i8—2019—2204—2205—3495
—3497—4147—4149 — 4iSi — 4r59—4^93—
41,94'—4197—42165—4280 a 4283.

 Bernardo Gonzaga—4436—4437.
— Bernardo Gonzaga—4467—4468.
 Bernardo Gonzaga—4482—4490—4491.
'Bernardo Gonzaga—645—-658—1069—

1624—1880—2018—2019 —2204—2205—3495

—3497—4147 — 4i49r~ 4151—4159—4193—

4794—4197—4265'—4280 a 4283—4436—4437
«—4467—4468 — 4482 — 4490—44911—4644—

4750—4780—4903—4989—4890—5033—5047
—5055—5063 — 5071 — 5150 — 5194—5196—

5339—5340—5388—5389 —5407—5445—5450

-5464^-5467-^5522 — 5523—5533—5544—

5448—5555—5684—^5691—5694—5755—5798
a 5802—5805.

—« Bernardo Leal da Fonseca—123.
Borges de Barros—590—2146—3303—

4748—4892—4893 a 4900—5008—5014—5092
—5158—5159 — 5203 — 5206—5246—5248—

5319—5320 — 5378 — 5395 a 5400 — 5421—

5535—5551—5614—5627—5631.
,— Brewer (Jesuíta)—4008—4009.
— Burrovv'—4570—5571—4581—4582.
.— Caetano da Silva Pereira—ti44«

 Caetano de S usa—3606—3628.
.— Camello Pimentel (D.—Vigário geral)

—5046—5054—5062—5070.
de Campo»—5497—5896—5902.
 Cardanha Torres—122.

»— Cardoso—125.
 Cardoso de Araújo—184.
 Cardoso de Azevedo—3055.

Cardoso Canrarate'—5295.

 

Cardoso Corrêa—387—391—754—755—
851.
 Cardoso de Miranda—749—1789—1800
—2081Í—2275—3508 a 3512—4194—4196—
4197—4437 a 4439—4441 a 4443—4997—
5074—5086—5570.

——— . Cardoso de Sousa—928—1120 a 1124—

2712.
 Carneiro (Jesuíta)—4960.
 Carlos da Costa-—245.

Carnoto Villas Boas—1940—3144—3303.

 

Carreira—3 372.

João de Castro Guimarães—363.
Cerqueira Lima'—3862—3995—4288.

Coelho Barbosa'—4744—4749.
Coelho. Bessa (Padre)—2717.

Coelho 

de Sampaio—4468—5454—5466.
Coelho dos Santos Saldanha—475—606.
Coelho de Sousa—5961.

Coelho Villa Real—21.
Corrêa—96—607.

1— Corrêa (Jesuíta)—4848—4959.
Corrêa Pinto—193—196.

»— Corrêa da Silva—1230—1804—3030—

3034-
 Cortez (Padre)—4948.
 da Costa—4032—4034—5358.
 da Costa Abreu—3298.

-<— da Costa de Almeida—4548.
—da Costa de Athayde—2445—2951—

2955-
 da Costa Barbosa—4952.
 da Costa Bernardes—20—21.
 da Costa Braga—¦262«—1456—2081—3039
-5241-—5957.
 da Costa de Brito'—581—728.
 da Costa Caldas—3298.

 

da Costa Carneiro—1949.
 da Costa Dantas—3298.
 da Costa Ferreira—63<—1144—-1345—¦
1722—1762—1910—1984—1985.— 3707—3709
—3816—3882—4778.
 da Costa Gomes—4952.
 da Costa Grello—5958.
 da Costa Guimarães—3303.
da Costa Lima—181—939—1245—T256
—1259—1417 — 1456 — 15 01— 1617—1729—
2081—2418—2782—3139 —3148—3298—5454
—5456.
 da Costa Lma Guimarães—5959.
 da Costa de Oliveira e Sousa—1722—
1724.
 da Costa Peixoto—5046—S054—5062—

5070.
 da Costa Ribeiro—3025—3050.
 da Costa Rocha—4952.
da Costa Santiago—4548.
da Costa Silva—1456.
 da Costa e Sousa—273—287.
 da Costa Xavier—*5958—5963.
 de Couros Carneiro—1341—1441—2081

—5045—5053—5061—5069.

 do Couto Pereira—2063.
 do C uto Ribeiro—749.
 da Cruz Canedo—2710.
 da Cruz Coelho—5959.
 da Cruz de Moraes—749.

— Hantas da Cruz—4952.

 

Dantas da Cunha—5957.
 Delgado—5358.
 de Deus (Fr.)— 2902.—5459.

 

Dias—1855—1857.
 Dias de Carvalho—3010—4468.
 Dias da Cosia—20—153—184—387—39i

—430—1220—1295—1329—1331—1335 a 1345
' —1364—1376 a 1378—1432—:I454—!49l a

1504—1899—1907—2863— 3303—>3789—3792
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—3795 a 3808—3816—5246—5248—5549—
5640-

João Dias da Cunha — 91— 125-—401 — 730 —

749—1789—1800—2275—2574—2576—2577—
3298—4468—5074—5278—5288—.5532—5625.
Dias Guimarães—12—184—2081—2526
—3039—5963-
Dias Lopes (Padre)—5015—5016.
Dias Raposo (Capitão-mór)¦—2450—2463
—2662—2664.
 D mitigues Carneiro—2746.

Domingues do Paço—1341.
Domingues dos Santos—5957.
 Duarte Gomes—2076.

Eliseu de Sousa (Desembargador)—392
441—466—491—550—¦ 568'—610—729 a 732
—767 a 770—1133—1137—1212—1218—1269
—1518 — 1757 —¦ 1848—2058—2067—2078 —

2499—2612— 2820—2864—3145—3279—3280.
Evangelista (Padre)—5459.
Evangelista de Mariz Sarmento—2723—

, 2724—2726—2949—2953—3973—3974—4<»4-
 de Faria Pinheiro—122.
 de Faria e Sousa—1907.
 Fajardo Pereira—5958.
 Felix das Mercês—3869—5418.
 Felix Pereira—641.
 Felix da Rocha—5241.

Felix 

da Silva—1456.
 Felix Soares—5246—5248.

Fernandes Abreu—2058—5957.
Fernandes de Almeida—5963.
 Fernandes Braga—4774.

• 

Fernandes Gil—5957.
 Fernandes Mondego — 21—525—692—

4117—4119—4120—4122 —4123—4125—4126
—4128—4736—4739.
 Fernandes Monteiro—1771.
 (je Oliveira—2726—2949—2954.

Fernandes Aranha—66.
— Ferreira—2327—3384.
Ferreira Bettencourt—1144—3637.
 Ferreira Bettencourt e Sá—2069—2080

a 2085 — 2529 — 2531—2852—2881—2883—
2890—2891—3037—4322 a 4325—4419—4421
—4605—4915.

Ferreira Camargo—4948.
 Ferreira Duarte—2418—2782.
 Ferreira dos Fiaens—5961.

Ferreira Jesus—3869.
 Ferreira Leite—1772—1917—3303—

5958.
—- Ferreira Lobo—4268.
 Ferreira Pinto da bilva—4731—4733—

5453-
 Ferreira Quiaresma—3528—3853—3854

—4769—5135.
 Ferreira Ribeiro—3303.
Ferreira Sampaio—420—489.

! Ferrera de Sousa—33,03.
Ferreira de Sousa Abreu—1771.
 da Fonseca—5622.

1— Francisco Alvares—3193—420—489.
 Francisco Braga—4744—4749—5961.
 Francisco Dias—4705—4721.

João Fraiícisco Lima—189.
— Francisco Lisboa—85—96—1230—3034

—40 22.
 Francisco de Magalhães—5959.

Mira—123.
 Francisco de Oliveira — 2890—2892—

3869—5963.
 Francisco Petim—4952.

Francisco Pontes—5958.
 Francisco Silva—2813.

Francisco Villa Verde—3059—3362.
 Franco de Oliveira (D.—Arcebispo da
Bahia)—867—2010.
de Freitas Teixeira—4948.
de Freitas Vianna—5957.
 Furtado de Mendonça—749—4948.

Garcia Pereira—4731—4733•
 G dinho da Affonseca—3303.

Gomes de Araújo—972—1038—1047.
de Goes e Araújo—5046—5054—5062—

5070.
Gomes—5074—3086—5958.
 Gomes Alcantara—5628.
 Gomes de Araújo—5367.
 Gomes de Campos—2963.

Gomes Figueira—2431—2794.
Gomes de Figueiredo—53 a 55—65—

273—287—329—336—401—525—576—578—
602—614—1344—1249— 1258—1261—1311—
1790—1836—1838—1861 —1865—1949—-2193

—2196—2321—3329—3331—3333—3352.
 Gomes Negrão—928.
 Gomes Palma—2688.

Gomes Ribeiro—2418—2782.
Gomes da Silva—20.
— Gonçalves de Andrade—49 5 2>
 Gonçalves Coelho—5497-
 Gonçalves da Costa—2902.
 Gonçalves da Cruz—20—4495—4499—

4503—4507—4536—4540—4541—4952.
 Gonçalves da Fonseca—1806.
 Gonçalves Lima—5959.
 Gonçalves Pereira—56—282—288—289.
 Gonçalves Pereira—82—97—229.
 Gonçalves Rego—606.

Gonçalves da Silva—5337-
 Gonçalves Corrêa — 329—336—2902—
5587—5588—5593—5649—5651—5665—5668.
 Guedes Pinto—1196.
 Henriques—3862.
 Honorato (Fr.—Jesuíta)—128—1609—
161 o—2010—2628—2871— 36 53—3849—4051

— 4052 — 4363 — 4367—4368—4372—4512 a

4516—4811. , , ,
 Ivo dos Santos—5955.

Jacques de* Magalhães—1743.
de Jesus Maria (Fr.)'—5043 — 5047—

5051—5055—5059—5063—5067—5071.
 Joaquim da Silva Guimarães—5957.
 Jorge Ferreira—3009—3010.

——- José de Oliveira—4952*—5522—5961.
 José dos Reis—5132—5955—5958.
 de Lara (D.—Cirurgião hespanhol) —

3129-
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João Leitão de Faria e Carvalho — 66o — 663
—3303.
 de Lemos (Jesuíta)—4848—4959.
 de Lencastre (D.—Governador)—1332

—J433—1620—1621.
Liborio de Figueiredo—141 a 143—268

—281—2864—2912.
de Lima (Jesuíta)—4958.
 Lobo de Mesquita (Contraste)>—4894.

Lopes—401.
 Lopes (Jesuíta)—4960.
 Lopes de Aguiar—1722.

Lopes de Almeida—21.
Lopes da Costa—614—729—3298—5959-
Lopes Fiúza—125—346—5246—5248.

-—— Lopes Fiúza Barreto — 357 a 363—1139
a 1144.

——— Lopes de Oliveira—5959.
 Lopes Rosa—2464—2810—4309-^*4755—

5122—5278—52S8—5308—546S—553-2-
 Lourenço Velloso—125—183—276—695

—697—736—740—749—1907—1942—3858 a

3861—5562.
 Luiz de Barros—1724*
 Luiz Cardoso Pinheiro—100 a 107—117

—127—202—203—296—378 a 380—471—539
—1150—1151—1272—1278 a 1284—1379-

 

Luiz de Deus—1401—5278—5288—5532.
 Luiz da Silva—4952«
 Luiz Soeiro—5586.
 Machado de Aguiar—1617—5955.
 Machado Arruda—32—5961.
 Machado de Azevedo—20.

Machado de Miranda—569—1789—1793
— 1798 — 1800 — 1937—2081—2574—2576—

257 7—3882—4468—5 o 74—5 086—5 957.
 Machado Novaes—928—1121—1124.

Machado Ribeiro — 39 — 3856—3^57—

5562.
———• Manuel (Jesuíta)—4958.

 Manuel de Mello (Governador de Mo-

çambíque)—4116.
 Manuel de Siqueira—4189—4192—445^

—4462.

 Mar:a de Todi (Fr.)—4000—5500—5501.
Marques Bacalháo—972—103S.
 Marques Pragana—122.
 Marques de Oliveira—1764.
 Marques Ramalho—68—2328—2329.
 Marques da Silva—2725.
 Martins (Padre—Jesuíta)—4959.

Martins Alvares — 4630—4707—4719—
5957-
 Martins de Brito—41.
 Martins Collaresr—1680—>1684—1713—

1717-

 

Martins Corrêa — 4723—4725—4731—

4733-
 Martins Figueira—2076.
 Martins dos Rios—706—936 a 942—

969 a ¦ 974—1071—1723—1724.
— Martins Sampaio—1501.
 Massi (Jesuíta)—4008—4009.
 da Matta de Araújo—5685..

João de Mello — 1593 — 1624 a 1633 — 1779 —

1782—1870—1875—1893.
 de Mello Saraiva—944—1540—1549.
 de Menezes (Fr.)—1719—1720.
 de Menezes Barreto—1722—1724—5963.

 

de Mesquita (Desembargador)—4139—

4143—4275.
 de Mesquita Mattos Teixeira—2492—

2816.
 de Miranda—2418. '
 de Miranda Pinto—475.

—.  de Miranda Ribeiro—3298.

Moniz 

da Silva—2955.
 Monteiro da Costa—1722.

Monteiro da Silva—3303.
—1  Moreira (Jesuíta)—4848—4969»

 Monteiro da Cruz—5955-
de Moraes Magalhães—2563.
 Moreira do Espirito Santo—3372.

—«  Moreira da Silva—2746.
> de Moura Rollim—387—'3-91—1329—

1904—1905—2863—2990.
 Netto—3869.
 Netto da Costa—5957.
Nogueira (Padre—Jesuíta)—4960.
 Nunes—1565-^—1566—1569—4900.
 Nunes da Cunha—637.
 Nunes. Mendes—2042—2043.
de Oliveira—5357.

Nogueira (Padre—Jesuíta)—4960.
 de Oliveira Gouvim—3495—3497-
 de Oliveira Guimarães—928—1120.
de Oliveira e Sousa—5959.
 Ornellas dos Santos—295.

Pacheco Pereira—2749.
 Paes Barreto—3298.

Paes de Vasconcellos—300.
 Paimer Mainardo—2813.

Pedro de Castro—123—2813.
Pedro Corrêa—758.
Pedro de Freitas—5593—5668—5726.
Pedro Henriques da Silva—709—2568
—2571—2572—2612—12640—2641 — 2835 a
2838—2840 a 2843—2863—2877—3395 a 3404
—3420—3428 a 3457—3473—3474—3578—

3587 a 3628—3716 a 3733—3817—3927—
—4781—4915—5047—15055 — 5063 — 5071—

5314 a 5318—5347—5380—5387—5410 a 5416
—5630—5642—5700 a 5703—5712. .
Pedro dos Santos-—1790—1836—1838—

5453-
 Pedro de Sousa Siqueira Ferraz—4955.
 da Penha (Padre—^Jesuíta)—4800—4801

—4960.
Pereira (Padre—Jesuíta)—5046—50-5.4—

5062—5070.
;— Pereira Caldas (Governador do Piauhy)

—5913—'5916'-
 Pereira Chaves—401—749—5961.
 Pereira Fajardo—5955.

— Pereira dos Fiaes—1788—1789-—1795—
1800.

Pereira Guimarães — 20-^-2418—2673—
2782.
 Pereira de Jesus—4731—4733.
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João Pereira do Lagc—3298. • , ¦
 Pereira Lemos—475.
 Pereira Lima—401—749—^1617—5955—

5958.
 Pereira Machado—4901—4902—5299 a

5301. ^
 Pereira Maciel—3303.
 Pereira Manojo—290.

7- Pereira de Miranda—5846.
 Pereira de Negreiros (Medico)—1722.
 Pereira da Silva Barba—5918—5928—

5968.
 Pereira de Sousa—1724-—5893-

 

Pereira dos Reis—525—576-^-614—1311.

— 

Pereira Telles—4952.
 Peres Ribeiro—5586.
 Pinheiro Alvares—1722—59^3- -
 Pinheiro de Lemos—4826—4827.
 Pinheiro do '/alie—401—1870—1875—

2955-
•—  Pinto Brandão—2418—2782.

Pinto Brandão de Magalhães — 2418 —-

2782.
 Pinto de Magalhães e Mendonça—4948.,

Pinto 

Pereira—2237—3109—4300.
 Pinto de Sampaio—4952.
 Pinto da Silva—3372.
 Pinto de Sousa—2813.
 Pinto de Velasco Molina—5047—5^55-^

5063—5071—5074—5086.
 Pires Garcia—5963,

r— de Pisa—1765—1904—5275—5285.

 

Plácido—85—9 6.
Plácido da Silva e Amaral—1230—2237

—3034—3109—4300.
 Principal de Mello (D.)—1949.
 Pusling-^5125.
 Quaresma de Almeida—3372.
 Rabello de Mattos—749—444*>.
 dos Reis Santos—3030.

Ribeiro (Padre—Jesuíta)—4960.
 Ribeiro Bonito—5961.
Ribeiro de Carvalho.—41.
Ribeiro das Chagas—2063.
 Ribeiro Corço—87—88.
Ribeiro da Costa—40—41—3303—3606

—3628.

 

Ribeiro Falcão—5959.
 Ribeiro de Mattos—749.
 Ribeiro de Moraes—5961.

 

Ribeiro de Oliveira—1617—5961.
 Ribeiro Pinto—393—420.

 

Ribeiro da Silva—5957-
 da Rocha Guerreiro—5963-

f 

da Rocha Marinho—1501.
 da Rocha Martins—19.

 

da Rocha Pessoa Marinho—2041.

 da Rocha Pitta—5045—5053—5061—

5069—3963.
*-=  da Rocha Rocha (Tenente-General)—

328—435 —1410—2867—2904—2909—4239—

5925—5968—5974.

 

Rodolpho Lessert—4312—4374—4396—

4563 a 4565—4574 a 4576—4780.
R drigues (Jesuíta)—4960,

João Rodrigues Ad-o010*7-58—4501—4505.
 Rodrigues de Almeida:—181—186—494

--758—1617—2081—5366—5367—5371—4372
—4514—4615—506i-
 Rodrigues Antunes^—4997»
 Rodrigues Branco (Padre)—247.

=¦. Rodrigues Cacaado—5593—5668.
—r  (Rodrigues Camlpello (Desembargador)

—49—324—331—392—568—954—956—1218
—1278 a 1284-^-1379—2912.
 Rodrigues Collaço—2204.

— Rodrigues Dantas—5959.
Rodrigues de Figueiredo—2730 a 2732

—3303.

: Rçdrigues de Fraga—5958.
 Rodrigues Maia—3303.
 Rodrigues Nunes—5958.
 Rodrigues de Paiva—4548.

r- Rodrigues Pereira— 1144—2°Si—5454
—5456—5769—5893.

Rodrigues Pereira Serpa—295—473.
Rodrigues Pitta—2746.
Rodrigues dos Reis—3303—5246—5248.
Rodrigues Vianna—1845—1941-
^ Rodrigues Vieira—2453.

Romeu de Carvalho—2782.

Roque 

de Sousa—1121—1124.
Rubiati (Jesuíta)—4008—4009.

de Sá Coutinho—3303-
— de Sá Sottomaior—637.
 de Saldanha (Vice-Rci da índia)—2-441

—2442.
 de Saldanha Lobo—4262—4275-
 de Sampaio—41.
de Sampaio (Jesuíta)—5076—508°-
de Santa Maria (Fr.)—1153—1885—¦
1886—5394-
 dos Santos Alia—345—1664—1665.
 dos Santos Fernandes—4OI3-
 dos Santos Horta—184—1789—1800—¦

3882—4468—5278—5288—5532.
 dos Santos Silva—5685.
 dos Santos Sousa—3869.
 de S. Alberto (Padre)—5627.

;—- de S. Bento (Fr.)—1719—3i4°-
 de S. Francisco (Fr.)—20.

— de S. Thomaz (Fr.)—1886—5457^¦

Ç460.

da 

Silva.—125—401—486—5162 a 5174-
—, ,— da Silva Corrêa-^-4952.
—• — da Silva Felix—5957.

 

da Silva Galvão—1120.
—7— da Silva, Guimarães—522—503—605 a

607—749—795—1193—«266—1612—1895 —

309.1—4990-
 da Silva Midões—329—336—525—576—

614—1790—1953^3329—3331—3333—3335—

3343—3352—4189—4192—4455—4461—4723
4725—4731—4733-

da Silva de Moraes—3515—3854*
da Silva Nunes—928—1119.

da Silva Pereira—2431—4548-

da 

Silva Rangel—189.
da Silva Sofia—569—1617.

—__ da Silva Susia—1456.
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o da Silva Torres—769—5685.
 da Silveira Pinto—1722—1724.
 da Silveira Torres—275—276—636—

641—1348—3869.
 Simões da Cunha (Padre—Jesuíta)—

3488.
 Soares Dantas Santiago—1812—1813—

1816—1817.
 Soares Espiuca (AUmoxarife das Quin-

tas Reacs)—2651—2652.
 Soares Jorge—184.
 Soares de Sousa—5959.
 Soares Tavares—2220.
 Soares Vianna—3010.
 de Sousa — 2705— 3329—3331—3333—

3352- —

 de Sousa Abreu—3303.
 de Sousa Caldas—1x19.
 de Sousa da Camara—1336—1341—

1441—1529—1772—3298—3303—5594.
 de Sousa de Carvalho^—3210—3245—

3246—4723—4725—4731—4733-
 de Sousa Freire—4744—4749.
 de Sousa de Mattos—287—769.
 de Sousa de Mattos e Vasconcellos—598

a 600.
 de Sousa e Mello—2939—2956.
 de Sousa Novaes—329—336.
 de Sousa Reguengo—33°3-
 de Sousa e Silva—2414—2415—2418—

2778—2782.
 Tavares (Jesuíta)—4960.
 Tavares de Almeida—2892—3023—3816

—3869—3877—3878—5896—5897.
 Teixeira (Jesuíta)—4848—4959.
 Teixeira Leitão—393—420—489.,

—- Teixeira de Mendonça—180—315—320
—982—1604 — 1605 — 1983 — 2081—-3303—

3801.
 Telles de Menezes—5893.
 Telles da Silva—1703—1705—2408—>

3298—3690 a 3694.
 da Torre (Fr.)—518.
 de Torres Moraes—1949.
 do Valle (Padre—Jesuíta)—4960.
 Vaz de Carvalho—5522.
da Veiga Cruz—1196.

—— Velhi Affonso—1130.
 Velho de Araújo e Azevedo (Coronel)

.—2106—2451—3039—5630.
 Velho Barreto—1710. ,
Velho da Torre—3298.
 Velloso (Padre—Jesuíta)—4960.
 Vieira—345.
 Vieira de Barros (Padre)—2688—2689

—5504.
—¦— Vieira de Macedo—41—1144—1487—

3801.
 Vieira de Macedo e Sousa—1151—2081

—5074—5086—5241-
 Vieira Marques — 4476—4723—H725—

4731—4737.
 Vieira Pinto—3030.
 Vieira da Silva—114.

— Villela do Amaral—3404—3445.

João Villela de Carvalho—5963. 1 |
 Xavier de Barros—610.
 Xavier da Silva (Padre Fr.)—2036.
 Xavier Telles — 329—336—401—526—
576—578—614—2131—2137.
 Webb—5128.

Joaquim Alberto Duarte—3372.
 d'Almeida—4104—4105—4108 a 41x1.
 de Almeida (Fr.—Jesuíta)—4826—4958.

Alvares Corrêa—2149.
 Alvares Simões—1208.
 Antonio Pereira da Serra Monteiro—•

5130—5641—5945—£947—'6018—6019—6021.
 Antonio Rosa—3869.
 Antonio dia Rosa Carvalho—553*»
 de Araújo (Jesuíta)—4958.
 de Araújo Dias—5487.
 de Araújo Guimarães—1789—'1800—

5522—5961.
 de Araújo Laborão—1729.

Caetano de Coutinho — 3210—3^47—

3248.
 Caetano d,o Couto—3329—3331—3333

—4476—4723—4725—4731—4733.
Caetano Franco de Gouvêa—1320.
 da Gosta (Jesuíta)—4848—4959*
 da Costa Camello—5959-
da Costa Cardoso—4481.

—:  da Costa Ferreira—53-
 Dias da Cunha—749.
 Duarte de Vasconcellos—5961.
 Fernandes da Silva—4495—4499•
 Ferreira Bettencourt e Sá—5047—5"55

—5063—5071.
 Ferreira França—4731—4733.
 ferreira da Silva—20—3760—3835.
 Francisco de Carvalho—40.
 Garcia de Sousa—2431.
 Gomes de Figueiredo — 3210—3219—

3220.
 Ignacio—125.
 Ignacio da Cruz—184-—401—431-—494
>—730—749—939—1034—1095 —1245—1256
—1356 a 1363 — 1417 — 1506—1512—1724—

1761—1763—1789—1800—2348 a 2360—2368
—2464—2744—2804 a 2807—2810—2884—
2885—2902—3275 a 3278—3500—3526—3540
—3541 — 35°2 — 3707—3709—3818—3842 —

3955 a 3958—3872 a 3880—4309—4622—

4887—5074—5086 — 5122—5278—5288—5450
—5454 a 5456—5466—5532—5630—5948—
5950—5957.
 José (Jesuíta)—4960.
 José de Andrada (Ouvidor de Jaco•

bina)—>2316—2317—2319—3029—3093—3534
a 3537 — 3637—3670—3671—3676—3678—

3680—3681—3922—3979 —4012—4013—4200

—4213—4322 a 4325—4495—4499—4503—

4507—4536—4540— 4541—4781—4952—5046
—5055 — 5063—5071—5324—5393—5675 —

5946.
 José Bettencourt—5497.
 José Goirjes—5959.
 José Nogueira—401.
 José de Oliveira—2935.

\
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Joaquiir, José de Sant'Anna—59<>i.
 Lopes—5358.
 Marques <Jesuíta)—4848—4959*

*— Lopes de Araújo Lassos—1487—2081.
 Lopes de Araújo Lima—315—320.
 Lopes de Sá—41.
 Luiz Cardfoso Pinheiro—27o.

 

Machado Ribeiro—27o.
 Marques de Oliveira—923—1117 a 1124

—1427—1672 a 1675—2702—2708.
 Martins do Rio — 1023—1032—1035-—

5000.
 Miguel Lopes de Lavre—81.
. Pedro Roquette—166—1505—1506—

1542—1560.
Pedro Roquette da Silva—99.
 Pereira da Silva (Padre)—2682.
 Pinheiro do Valle—1320.

— 

Ribeiro da Costa—40.
 Rodrigues Campello—1169.

 

Rodrigues Silveira—2069—2080 a 2085
—2852—4952.

 

de Sá (Jesuíta)—4958.
 de Sant'Anna (Padre)—2714.

 

de Santa Maria Barcellão—1158.
dos Santos—3210 a 3212—3329—3331
—3333—3352.

 Sebastião Dionisio da Costa—2418.
 Severino Infante—3869.
 da Silva (Jesuíta)—4960.
 da Silva e Sousa—5896—59°8-
 de Sousa (Jesuíta)—4848—4959»
 de Veneza (Fr.)—5358.
 Vieira de Macedo—1436—1561.

Jorge Corrêa Lisboa—590—2146—2377—4892—

4895 a 4900—5014—5092—5158—5159—5203
l—5206—5319—'5320—5395' a 54O0—5421—

5535—5551—5614—S627—5631.
 Fernandes de Carvalho—4893»

:— 

de Figueiredo Corrêa (i° Donatarío da

Capitania dos Ilhéos)—4948.
 Lopes da Costa—1.

— Lopes da Gama—21.
 Mandevile—4566—4567—45 77—4578.
 Luiz Pereira (Dr.)—180—>315—320—

542—544—348—627—636 a 641—674 a 677

1—769—77 o—938—1144— 1212—1441—1847.
Salter de Mendonça—165:—166—227—

539—565—568—569— 599—600—1159—1160
—1278 a 1284—1379-

 

de Santa Luzia (D. Fr.—1° Bispo de

Malaca)—-349-
 Themudo (D. Fr.—1° Bispo de Cochim

e 2o Arcebispo de Gôa)—349.

José de Abreu—13 rr.
 de Abreu Fialho—929—>2081—3139—

4952—5632-

 

de Abreu Lisboa—1617—2804 a 2807—

3500—5685.
 de Abreu Magalhães—329—336.
; àf Abreu Marques—525—576—578—
614'—749—1036—1244—12 419—1259— 1261—

1262— 1385—1386—1790 —1836—1838—1861
— 1S65—2193—2196—2321.

Acacio (Jesuíta)—4960.

José Affonso de Carvalho*——4731—4733—5961.
 Alberto de N. Senhora (Fr.)—20.
 Alexandre da Silva—2081.
 de Almeida—5957.
 de Almeida (Fr.)—1719—1720. ?
 de Almeida Callado—749.
 de Almeida Guimarães—281—569—1277.
 Alvares—1364—4952.
 Alvares (Jesuíta)—4960.
 Alvares de Abreu—401—1617—4769—

5132—5135—5136—5958.
 Alvares Coelho—5957.
 Alvares Landim-—5453—5958.
 Alvares da Luz—5453.
 Alvares Maciel—619.
 Alvares Nogueira—3025—3050.
 Alvares da Silva—4446—4658—4952—

5466—5632—5961.
 Alvares da Silva—184—2081—2084 a

2807—3501—3862—3995.—4114.
 Alvares de Sousa—1729—2746.
 .Alvares Vianna — 721—1734—1772—

'1917—3298—3303-

 

Álvaro Pereira Sodré—1722—1724—

4151—4159—4193—4197-
Álvaro Pereira Sodré — 443^-—4437:—

4989.
 Alves de Abreu—749.
 Alves da Silva—749—1456—3071—3072.
 de Amaral Coutinho—1949.
de Amorim Lisboa—363—1144—4288.
 Anchieta (Padre—Jesuíta>—4913—4915
—4919—4960.
de Andonaegue (D.—General)—1250—
2115.

— de Andrade (Padre—Jesuíta)—4959.
~ Antonio de Araújo—21)93—2196—2321

3210—13239—3240—3329 —333'—3333—3352

,—4476—4723—4725—4731—4733.
 Antonio Barbosa—5522.
 Antonio Caldas (Engenheiro) — 2026—

2458—2460—2462—12463'—2465—2467 — 2470

1—2471—3607—3608—4472—5314—5378 —

5600—s6o2,a 5605—5968—6018—6022.
 Antonio de Carvalho—2902.
 Atntonio de Castro—3010—3372.
 Antonio Freire de Andrade (Gover-

nador ínt. do Rio de Janeiro)—618—^620—

2063—2H3—2443—2485 —2503—2601—2823

—(2824—2849 — 2936 — 2938—2948—2949—

2957 a 2959—2998—2999—3001—3002—3025
—3049—3050—3385—4129—4130—5687—-

5718—5737—5765—5826.
1— , Antonio Lisboa — 4188—4191—4456—

4462.
Antonio de Moraes—4952.
 Antonio de Moura—928.
 Antonio de Oliveira Machado—4914.
 Antonio dos. Santos—5418—5846—5958.
 Antonio da Silva—4952.
 Antonio da Silva Freire—1144.
 Antonio Soares—2431—2794.
 Antonio Trajano—1144—2081—3869—
—5632—5896—5904.

 

Antonio Valverde—434.
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José Antunes de Carvalho — 125 — 181-^186—

749-^—1456-—2081—2804 a 2807—-2902—3500
—4534-

 

Apollinario Soares—5593—56=68.
 Apollinario de Sousa—40.
 de Araújo—4902—5301.
de Araújo (Jesuiia)—4848—4959—4960.
de Araújo Lima—4933.
de Araújo Negrãç—1722—1724.
 de Araújo Rocha — 494—721—1734—
5246—5248.
 de Azevedo Coutinho de Macedo—2955.

 

Baptis'.a (Padre—Jesuiia)—4960.
 Baptista Freire—4548.
 Barbosa Gouvêa—4548.
 Barbosa Leal (Padre)—=J722.
 de Barros—2o.
 de Barros de Almeida—4952—5959.
 de Barros Pereira—2731.
 de Barros dos Santos — 4188—4191—

4456—4462—4731—4733.
———— Bento da Costa Lima—5961.

 Bernardes Corrêa—393—420—489.
 Bérnardino—321c—3233—3234—3329—

3331—3333—3352.
 de Bessa Teixeira—3020.

— çje Bettencourt e Sá (D.)—2453.
 Bezerra Seixas—3862—4288.
 Borges de Cerqueira Merello (Padre) —

2683.
Borges Perinho—2848.

 Borges Pinheiro—4744—4749.

Borges 

Nunes—2746.

Botelho 

de S. Marcos (D.—Arcebispo
da Bahia) —128—131.
 Botelho de Mattos (D.—Arcebispo da
Bahia)—235—381—382—470—561—601—750
—867—923—975 a 977—1014—1117—1121—
1134—1161—1188—1193—1206—1215 —¦ 1312
—>392—1394—.1395—1426 a 1428—1485—
I506 1525 I558 IÓOI  l605~l609 l6ll
a 1614—1634—1650—1652—1660—1662 a
1672—1676 a 1678—1686—1696—1700—1702
—1719—1737—1739 —1751 —1786—1884—

1952 — 2009—'2010 — 2013 a 2015—2021—¦
2026 a 2028—2031—2077—2168—2173—2174
—2184 a 1287—2231—2303—2347—2459—
2605—3606—262 8— 2646—2648—2857—2913
—2914 a 2916—2919—2920—3004—3136—

3283—3321—3379—3572 —3573—3674—3675
—3996—4093—4094—4112—4115—4279 —

4289—4480—4512—45r7—4784 a 4795—4811
—4889 — 4890 — 4898—4899—4941—4944 —

4975 a 4977—5352 a 5354—5998.
 de Brito (Jesuíta)—4848—4959.
 de Brito e Freitas—4893.
 de Brito da Silveira—735—739.
 Caetano Cortez—3030.

Caetano de Moraes—5961.
 Caetano da Motta—4116.

 Caetano de Moura—4946.
— Caetano da Silva Loureiro—5497.

 

Caetano de Sotomaior (D.—Governador
das Ilhas do Príncipe e S. Thonté)-r-^o36—

371—1385—71386—1841—1842—1845—1351 a

1854—*882—1883—2026 a 2029—2031 a 2033
—2119—2121—2332—2334—2460—3303.

José Caetano de Sousa—393-—944.
1 Camello (Fr.—hespanhol)—2-015—«049
—2050—2330—2599.
 Camello de Sá—1341.
 Camello de Andrade—5959.
de Campos (Jesuiia)—4848—4960.

Cardoso Collares—4894.
 Cardoso Peleja—2953—3050.
 Cardoso Pereira—2418—2782—3303^
 Carlos da Costa—5035—5038.

Carlos Pereira de Aguiar—5593—5668—

5726.
 Carneiro (Jesuíta)—4848—4959.
 Carneiro èe Campos—3010—3298—5466,

^ Carnotto (Padre—Jesuíta)—4960.
 Carreira Ta vira—40.
 Carvalho (Jesuíta)—4848—4959.
 de Carvalho Abreu—853—1186—3404—

3449-
, Carvalho de Andjrade (Chanceller e

Çov. interino) — 5235 — 5268—5289—5290—
532-i— 5322 a 5324—5332—5343—5350 a 5352
5369—5378 — 5379—5390—5397—5424—5425
—5433—5435—5438 a 5440—5444—54-57—
5461—5463—5468—5485—5486—5488 a 5490
—5502.—5506—5509— 5510—5513 a .5519—

5534 a 5541—5543—5549—5552—5554—5556
a 5561—5563 — 5564 — 5567—5568—5580 a

5582—5584—5594—5598—5599—5610 — 5611
5615—5619—562-9—5636—5637—5641 —1 56412
5669—5674—5675—5680—5682 — 5690—5693
5695—5704—5721—15734—5738—5761 — 5765

—5800—5823 a 5825—5827 — 5828 — 5832—
5836—5838—5841—5843—5849—5875 a 5878

! —5880 — 5883 .— 5884 — 5888 a 58191—5895
—5910—.5912 — 5919 — 5925—5928—5929 —

5931 a 5945—5948 a 5950—5953—5954—
—5964—5967 — 5968 — 5977—5990—5991 —

5999 a 6002—6005—6008—6009.
 Carvalho da Cunha—5963.
 Carvalho Martins—*-620.
 Carvalho da Silva—2081.
 Cavalcanti de Albuquerque—4744—4749.
de Cerqueira de Mendonça—4826—4827.
 Coelho Barbosa—2725—305*1
 Coelho Loureiro—4116.
 da Conceição de Jesus—3869—5957.
 Corrêa de Abreu—393.
 Corrêa de Azevedo—1722—1724.
 da Costa—544—548—627—1144.
 Corrêa de Moura—1528—1533—1539.
 Corrêa Polvora—4952.
 Corrêa da Silva—466.

<— da Costa (D.)—2700.
da Costa (Padre — Provincial dos Je-
suitas)—5046—5054—5062—5070.
 da Costa de Almeida (Padre)—2699—

5893.
—^ da Costa Braga—5957.

 da Costa Corrêa-^-1619—1620.
'-h—-— da Çosta Coutinho—2886—2888.

 da Costa Dias-^3030.
 da Costa E)greja—2746.
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José da Costa Ferreira—5957.
 da Costa Lima—49-4.
 da Costa Lisboa—758.

 

da Costa Mattos (Provedor da Casa da
Moeda do R, de Janeiro)—2849.
 da Costa Netto—749.

 

da Costa Pinto—4894.
 da Costa Porto—3303.
 da Costa Ribeiro-—2337—2338—2749.
 da Costa Roriz—547.

——— da Costa -e Silva Pinto—4997—5685—

5778—5780—5792—5794-
— da Costa Terra—4655.
 da Costa Valle—2706.

— da Cruz Silva—498.
 da Cunha (Padre—Jesuíta)—4960.
da Cunha David—475.

 

da Cunha Luz—41.
 da Cunha Martins—2746—5175—5185—

5249—5264.
 da Cunha Pereira—749-
 Dapiasceno Reis—4784.
 Daniel da Motta—945—2902.
 David (Jesuíta)-—4848—4959.

—1  Delffaste (D. Fr.—Bispo do Maranhã )
—348.

 Dias ChaveB-^-3010—59^1—5963.
— Dias da Cunha—569—3500.

 Di^s de Oliveira Paiva^—5769.
¦—L—i. Dias R^rtgel —4476—4723—14725—4731

—4733-

— Dias dí>s Santos—-1080.
Duarte Calháo^-2951—2955'

 Duro Tavora^-928.
 Eusffiçrttto de Lobão—^9561.
 Felix de Faria Leitão-—4268.
 Felix de Moraes—3924-

 

Felix Peixoto^—3303—494&*
 Felix da Rocha—47«S—4721-

H— Fernandes Pereira—749-—5^278—5288—

5532-

 

Fernandes da Silva—41.
— Ferreira—3030.

— 

Ferreira Bandeira—184'—939-—1245'—

11256—1259—14171—1937—5961.

 

Ferreira da Costa'—5957'—5959»

 

Ferreira Ferro—3303.
Ferreira Lisboa—4548.
 Ferreira Lopes—5241.
 Ferreira Machado—1639—1640.
 Ferreira Mexia—21.

 

Ferreira Passos-'—5497.
 Ferreira de Sampaio—4893.
 Ferreira de Sousa—1722.
 Ferreira da Veiga—3862—3995—4288.

 Ferreira Vianna—5961.
Fialho (D. Fr.—Bispo de Pernambuco)

—348—5358.

 de Figueiredo (Jesutia)—5075—5078-^

5079—5082.
Fordt*"— 5002 

'a "5007—50i9~502i a 5°^3
—5025^-5026—5035—5038.

— 
"Forte—434.

Fortunato de Azevedo e Brito—5869"—

5944—5968.

José Francisco -Campos—'5726.

Francisco da Cruz—1617—-2464—2884—
2885—3582—-4.601—4602—<4606—4665^4669
—5948—6019.

— Francisco Dias—5963. ,
 Francisco Leal—1998.

— Francisco Leça-—7491—1617.
Francisco Neves—3020.

 -Fiancisco Pereira—4952.
Francisco de Sampaio—1720.
Francisco Seixas—5675.

 Francisco da Silva—5418.
 de Freitas Passos—928.

 

de Freitas Serrao—795^—34°3—3428—•

5046—5054—5062—5070.

r 

de Freitas e Azevedo—5958.
 de Frias de Moraes Sarmento—2857.
 Froes dò Amaral'—3869.

* Gabriel de Sousa—3030.
—1—1— Garcia de Barros—5961.

 Garcia Cavalcanti e Albuquerque—17-22.

 

Garcia e Pantoja—5035—5038.

 

de Goes—46.

 

de Goes de Araújo—5046—'5054—5062
—5070.

 de Goes Araújo e Vasconcellos—2711.
•— de Goes Telles—5497.

 Gomes—3419.
— Gomes de Azevedo—1705—3298—3690.
 Gomes Bor-ges—5324-

— Gomes Cezimbra—5959-
 Gomes da Costa—2746—54J8.

 

Gomes Ferreira — 3758—3760—3 £22—¦

3835—3838—5961-
?— Gomes Jardim—749-

 

Gomes Pereira—1617.
— Gomes Pinheiro—924—928.

1— Gomes Ribeiro — 2759 — 3582—3909—

3911—4928 a 4930—5*M2—15649 a 5654—

5657—5659—5661—5667—5671 a 5673.
— Gomes da Silva —5959-

Gonçalves da Camara — 4139—4*43—

4275.
¦— Gonçalves Tluza—1722.

-——— Gonçalves Lisboa—749.
 Gonçalves de Macedo—928—-1119—1121.

<——— Gonçalves de Negreiros—5358.
 Gonçalves dos Santos—329—33^—1679
—1680-—1683—1684—1714—1718—1949—

5982.
 

"Guedes 
da Cruz—2639—5902.

 

José Gularte da Silveira—3863.
 Henriques Lopes—3869.
 Henriques Pereira1—123.
 Ignacio às Affonseca—3109.

Ignacio de Alvarenga Abreu de Lima-—

>33—135—361—387—391—775—1144—'339
<— 1439 — !92l — 2848—3070—3078—33*7—

4976.
 Ignacio Coelho—123.

 Ignacio da Cunha—113—"7-

Ignacio da Fonseca—-3030.

 Ignacio dos Passos Ribeiro—626.

| 
- ... Ignacio Ribeiro—280.
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José de Jesus Maria (Padre) — 4654 — 4655 —

4657—4826—4827.
 Joaquim de Faria Lobo—40.
Joaquim Lalanda de Barros»—1092—
1098—13481—1463—^471—1763—3775—3779
—3869-—5418—5684 a 5686.
 Joaquim de Larre—1949—2291—3966.

— Joaquim Rodrigues—4548.
 Joaquim de Sant'Anna—4784.
Jorge da Cruz—5593—5668.
 Jorge Rocha—268—269—279»—5828.
 Leonardo Coelho Barbosa da Fronteira

^3760—3835.
 de Lima (Padre—Jesuíta)—4960.

Lopes Barreto—2097-—2108—2109.
 Lopes Ferreira—184—1788—1795—1800

—2081 — 2275—2574—2576—2577—4147—

4149—41 si—4159—4193 —4197—4432—4434

— 4436 — 4437 — 5074^50861—5455—5466—

5194—5196—5957-
 Lopes Guimarães—4189—4192—4456—

4462.
 Lopes de Oliveira—5959.

— Lopes da Ponte—2724.

 

Lopes da Silva—1311.
 Luiz Alvares da Costa—5-25»

Luiz Escurial—1144—5957»

 

Luiz Guimaiães—5497-
—;  Luiz Pereira—3976.

,— Luiz Porto—3329—3331—3333—3352—

4188—4191—4456—4462—4723 
—'4725—4731

—4733-

 Luiz Vieira1—3303-
 Machado Pinto—700—702—705—706—

1034—1095'—1231 a 1234—1356 a 1363—2173

—3071—3385—3387-
 Maciel de Sousa—4448—527%—52881—

5532.
 Magnard (Padre)—5614»
 Manuel da Fonseca—247.
 Manuel de Oliveira (Padre)—353*-
 Manuel da Silveira—3752—3754-
 Manuel de Siqueira (Dr.)—3025—3050.
 Manuel de Sousa Lobo — 3010-—3<>39—

3071—3862—3995—14.288-—>4656—5276 
—1 5286

—5562—5632.
1— Maria do Monte Celi (Fr.)—3771—

3628.
 Marques de Brito—1119.
 Marques de Queiroz—3298.
 Martins—1311—4723—4725—4731—4733

— 5146 — 5148 — 51521—5153—5159—5961—

5991-
 Martins Amado-r-525—576—614.
 Martins Ferreira—3020.
 Martins de Figueiredo—1121—1124.

— Martins Pereira—928—1121.
Martins Sampaio—2418—2782.

 Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de
Mello (Desembargador)—3574^-3585—3629
—3640 a 3645—3676—3678—13680—3681—1

3685 a 3687—3924,—3925—4147—4242—4244
—4256—4258—4430—4431—4479.

 de Mattos Cardoso—2050.

de Mattos Pereira—295—475.

José de* Mello—5358.
de Mello de Andrade—5497.

—— ¦ - de Mello Manuel (D.)—42—43.

 

de Mello e Silva—2460—2463.
Mendes do Couto*—4013.
Mendes da Silva—363—1144.

—-  de Mendonça (Padre—Jesuíta)—4960.
Miguel dc Azevedo-—5497.
 Mini (Cirurgião)—99-—166—1250.

Miralles (D.)—91—345—1074—1226—

3707—3705—4315—4319—4952^5297—5298
—55M-
 Monteiro—4824—4826—4827.

— Monteiro (Jesuíta)—4848—4959.
 Monteiro de Carvalho—2749.

Monteiro do Rosário—4937.
 Monteiro da Silva—758.

— Monteiro de Sousa—5419—5939-

 

de Monticelli (Fr.)—5358.
 Moreira—5963. >
 Moreira Collare&—3298.

 

Moreira Pessanha—1722.
— Moreira da Silva—3298—4548,
 da Motta de Sá—1722—1724.

¦ da Motta Silva—3298.
 das Neves de Abreu—5132—5139»

— ' Nicos Lisboa—4990.
 Nogueira Dias—2746—4744—4749-

—.  Nogueira da Silva (Padre)—2691.
 de Noronha (Fr. — Tio do Vice-Ret

Conde dos Arcos)'—2315.
 Nunes de Almeida—4952.
 Nunes de Azevedo—5957-

 

Nunes de Medeiros—3854.

 

Nunes Pereira—1722—1724.
 Nunes Martins—749—1080—1384—1599
— 1728-— 1899 — 1917—2055—2230—2350—.

2351—2357—2358—2466 —(2507—2508—2848

—2863—306c—3063 a 3066—3068 a 3071—

3077—3078—3298—3816— 5466—5893—5961.
— de Oliveira Bessa—590—2146—4536—

4541—4748—4892—4895 a 4900—4905—4952
I —5014 — 5092 — 5099t—5i58—5i59—5203—

5206—5319—5320—5395 a 5400—5421—5535
—555I—56I4—5627—563I-
 de Oliveira Guimarães—5957-
 de Oliveira Raposo—1905—2746—2848.
 Pacheco dos Santos—3030.
 de Paiva (Jesuíta)—4848—4959»
 de Passos (Fr.)—1886.

 Pedro de Almeida—3871—391—'1765—
—2081—3303—3816.

— Pedro Emauz—21.
 Pedro Henriques—5004—5007—55 *2.

 Pedro Henriques da Silva—645—661.
 Pedro de Oliveira e Brito—21.
 Pedro Passos—1566-—1569-
 Pedro Pereira da Silva—5982.
 Pereira—1722—-5963-

— Pereira (Jesuíta)—4848—4959»
—;  Pereira de Abreu—420—489.

 Pereira de Albuquerque—>590>—2146—

2377—4895 a 4900—49°5—5014—5*58—5*59
.—5203—5206—5319—5320—5395 a 5400—

5421—5535—5551—5614—5627—5631.
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José Pereira Butrago—5828.
 Pereira Botelho—3030.
 Pereira de Carvalho—2076.
 Pereira Coelho—1904.
 Pereira Corte Real—1622.'
 Pereira da Costa—3303—4548.
 Pereira da Cruz—749.

—1—1— Pereira da Fonseca—5957.
 Pereira Gomes—1729.
 Pereira Macieli—5959. >
 Pereira de Magalhães—3606—3628»
 Pereira Manojo—40—67—73—2498.
 Pereira de Mattos—387—391—1655—

1659—20584—2413—242S —2777—2789—3077

—3298—3816—3856 a 3861—3869—5957-
 Pereira de Oliveira—5497»

Pereira Rabello—5497.
— Pereira Ribeiro—282.
 Pereira de Sousa (Desembargador)—89

—2328—2329.

 

Pereira de Sousa Feio—97—141 a 143
—205—379—938—1151—1160—1230—1281—

1284.
.—  do Pilar—758.

 de Pina—5963-
Pinheiro de Freitas—2746.

 

Pinheiro dos Santos—3854»
 Pinto da Cunha—2749.
 Pinto Godinho—5959-
 Pinto Lima—5497-
 Pinto de Moraes Bacellar—393—420—•

489—645—654—2724.
 Pinto da Silva—3030.

Pires Alvares de Miranda—5957-

 

Pires de Carvalho e Albuquerque—81—
*91»—93—94—199—*209— 

300—440—598—690
721 — 778 — 791—940—982—987—1224—

1225—124»—1312— 1395—11479—1734—'"767
—1788—1795—2081 a 2085—2411—2428—

2852—12981—3707-—3709 —3777—3869—4548

5047 — 5055 — 5063—5071—5074—5086—

5630—5896—5909—5959-
 Pires de Carvalho Cavalcanti e Albu-

querque—2700.
 Pires Maya—48-27.

 

Pires da Silva—1017.
 Procopio dos Reis Moreira—3468—3488

a 3492 — 3567 — 3569—3654—3655—3658^

3683—3684.
 • 

Quaresma—1605'—3303.
 de Queiroz Monteiro—5959.

 

Ramalho Farto—346.
 Ramos de Carvalho—2418.
 Ramos de Sousa—4826—4827.
 Raposo—2813.

 

Rebello de Oliveira—1772—1917—3303.*
 Rebello Sampaio—489.
 do Rego Barbosa—5074—5086.
 do Rego Leal—295—475—1196—3606—

3628.
 do Rego Pinto—5963.

 

dos Reis—345.
 dos Reis. (Fr.—Provincial dos Carme-

litas)— 5326—5328—5329—5331—5047—5055
—5063—5071.

José dos Reis Oliveira — 852—1705 — 2408—»

2414- 2425—2778—3404.
Ribeiro Bica—2129—2131—2136—2137.
Ribeiro Caldas—2746.

Ribeiio de Castro—-5650—5667.
Ribeiro Guimarães—56—289.

Ribeiro Corso—84 — 237—244—245—
1103.
Ribeiro Pessoa—1722—1724..

Ribeiro de Sampaio—420.
Ribeiro Setúbal—5920.

Ribeiro da Silva—5562.
da Rocha Branco—2081.
da Rocha Miranda—1788—1795.
Rodrigues de Almeida—5961.
Rodrigues de Azevedo—2223.
Rodrigues Bernardes—1320—205^—2588
a 2591.
Rodrigues de Carvalho—2746.
Rodrigues de /Castro—5366.

Rodrigues 

Cobra—2746.
Rodrigues da Costa—978—1023—1099»
Rodrigues Esteves — 38621—3995—42$8.
Rodrigues Ferraz—5497.

Rodrigues Freire—5857.
Rodrigues Marques—3298.
Rodrigues Mart'ns—475-

Rodrigues 

das Mercês—2223.
Rodrigues Mousinho—4826—4827.

Rodrigues Pereira—2746.
Rodrigues Pimentel—4548.

Rodrigues Pinheiro (Coronel)—2228—

3303-
Rodrigues Porto—758.

Rodrigues Ribeiro—4948.
Rodrigues de Sá—2943—2946—2949.

Rodrigues de Siqueira—3020.
Rodrigues de Sousa—2223.
Rolleem Van-Deck—4811—54*3—5439*
da Rosa Freire—1121

Salgado Guimarães—5959-
Sanches de Brito—-112 a 116—Ji8.

de Sande Nabo—3412—34*3-
de Sant'Anna (Fr.)—5457»
de Sant'Anna Ferraz—5963-
de Santa Catharina (Fr.)—763.
de Santa Martha (Fr.)—5102 a 5106—

5047—5055—5063—5 71-
de Santo Antonio Cascaes (Fr.)—4057

a 4060.
dos Santos—393—4094.

dos Santos (Jesuiía)—4848—4960.
dos Santos Camara—40.
dos Santos de Faria—262—306.
dos Santos Freire—5963.

dos Santos Guilherme—2746.
dos Santos Pereira—3303.

;—- dos Santos Rebello—2445.
dos Santos Ribeiro—32101—3261—3262

—3329—3331—3333—3352.

de S. Bernardo (Fr.)—4770 a 477§—

5047—5053—5063—5071.
de S. Gabriel (Fr.)—3772—3629.

Sarmento de Figueiredo—112.
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José de Sepulveda (Jesuíta)—4848-—4959.

 

Serafim dos Anjos—3776.
 de Sequeira (Jesuíta)—4959.
 da Silva. Araújo—387—391—1767—1904;

—2081—2418.
 da Silva Baldaya1—2746.
 da Silva Cardoso—2129.
 da Silva Cerqueira—142—1724.

— da Silva Gosta—939—1245—1256-—1259
1417—1456—1617—5000—5957.
 da Silva de Faria—3372—5106.
 da Silva Felix—5961.

— da Silva Ferreira*—749—1771—1905.

 

da Silva Gomes (Padre)—925.
da Silva; Guerra—'5487—5588—5613—

5969.
 da Silva Guimarães—5959.

— da Silva Meira—5961.
da Silva Nogueira—282—987.
 da Silva Pereira—3303.

— 

da Silva Paz de Mendonça Furtado—

380.
¦ da Silva Porto—4952.
 da Silva Reis—5639;
 da Silva Rodarte-—1907—3816.

 

da Silva Tavares—3882.
da Silveira (Padre)—4784—4923—4924
—5395—539»—5534—5535-
 d» Silveira Brito-—3996^—4480—4481.
 da Silveira de Gusmão—2700.
 Simões Coimbra—5961.
 Soares—4900.
 Soares de Alva e Nogueira-—2470.
 boares Pinto—2223.
 Soares Salgado—5961.

— de Sousa—85—96—125—2713.
 de Sousa: Coelho—41—735—739—1503

1985 — 2912 ¦— 3869—4495:—4499—4503—
4507—4536—4540—4541'—4952-
 de Sousa David—4013-

— de Sousa Macedo de Almeida—1949-
 de Sousa de Menezes—1739-
de Sousa de Menezes Mello—1743»

 

de Sousa Monteiro—3030.
de Sousa Reis—749—1476—3010—4952

5278—5288—5549—5550—5552—5782—

5796.
 de Sousa Soares—4824—4826—4827.

—— ¦ - de Sousa e Vasconcellos (Gôa).—4119—

4120—4122—4125—4126—4128.
— de Sousa Vieira—5957.

 

Tavares da Rosa—928.

 

Tavares da Silva—3587—3597—3606—

3609 3626 3628.

 

Teixeira (Jesuita)—4848—4960.
 Teixeira da Affonseca (Sargento mór)

—3145-

 Teixeira de Magalhães—4952.
— Teixeira de Mattos—4315—4319.
 Teixeira das Neves—4769—5*36.

 

Telles de Menezes.—2377—4892—4895
a 4900 — 4905 — 5008—>5014—5158—5159—
5206—5319—5320—5395 a 5400—5421—5535
—5551—5614—5627—5631.

 Telles da Rocha—2223.

José Theodoro de Carvalho-^21.
 Theodoro de Lemos Duarte—1624—1625

—3495-
Theotonio da Rocha Castelbranco—5073

—^5074—5086.
 Theotonio da Silva—425.

 

Thomaz Pereira—5241.
 José Torcato Cruz (Padre)—2685.
 Torres—346.

de Vasconcellos Sarmento e Sá—123.
Vaz de Carvalho — 363—850—1793 —

1798—2425—5961.

 

Vaz Pinto—4284.
yaz Ribeiro—1724.
 Vaz Salgado—41.

— Velho Barreto do Rego—2953.
 Velho Maciel—3303.
 Vicente—4960.

 

Vicente da Costa—1949.
 Vicente da Silva—5963.
 Vieira (Padre—Jesuita)—4291.

 

Vieira de Brito—5958.
 Vieira Dantas—924.
 Vieiir. Franco — 2848 — 3372^-4744—

4749-
 Vieira Guimarães—494—408—5957.
 Vieira Torres—1788—1789—1795—1800
— 3071—3072 —> 3862—38641—3995—4288^

4447—4468—5074—5086—5454 a. 5456—5524
—5531-

 Victorino Diniz—4705 a 4710—4717 a

4721.
 de Vilançuela—345.

¦= — Villas Boas (Fr.)—345.
— de Viveiros (Padre—Jesuita)—4960.

¦ ¦ ¦ Xavier de Tovar (Medico)—148—166—

3i45-
Ximenes—2912.
 Zacharias de Barros'—1872—1877.

Josepha Maria da Conceição—67.
—- Pinheiro—2228.

Juliana da Costa Corrêa—5419— 5639-

Júlio de Bolonha (Fr.)—550—55o1-
L

Lazaro Alvares da- Silva—5453-
 Leandro Alvares de Sá e Amaral (Ad-
vogado)—1561.

Leandro Corrêa—2925—2927.
 da Cunha—1458.
 Dias de Lima—5963-
 Barbosa de Araújo—1750—4501—4505.

Leandra d'Eça e Silva—2925.

Leandro Fernandes Maciel—2526.
 Ferreira do Couto—5502—5505—6018.

—1—.— Gomes—1119—2746.
—• Gomes Caminha—928.
Gomes Carneiro—1120.

 Gomes Rodrigues—5961.

 

Pereira-—1074.
 Ribeiro de Castro—5650—5667.

— de Sousa e Araújo—1722—19.29.

Leão d'Amori:m Tavora—3303.
Pibeiro- da Costa—41.

—— de Sampaio (Jesuita)—5151 a 5155.

Leonardo Bezerra PeÍxoto—928—1120.
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Leonardo da Conceição (Fr.)—4826.
1- da Fonseca Barbosa—5497.
 Freire de Mesquita—3372.

Rodrigues da Fonseca—1949.

Leonor Alvares—5438.

 

de Castro^—2231.

Fernandes 

de Azevedo—4952.
 Fernandes da Silva—495-2.

 

Josepha de Menezes—1772-
— Maria Francisco Xavier—2229.
«— Pereira'—5358.
 da Silva Marques—4952.

Lery (Mr. de)—1560.

Liborio Ferreira de Sousa'—5955—595&.

Lino Gomes da Fonseca—4548.

Lopo de Albuquerque da Camara—33°3-
da Silveira—5586.

•— de Sousa Coutinho (Governador de São

Thomé) — 5302 — 5305—5419—5420—5434—

5464—5467—5639—5674-
Lourenço (D. Fr.—Arcebispo de Gôa)—112—115.

 de Almeida (D.)—346.

Alvares 

de Azevedo—275.

 

Alvares de Sousa—2951.
 Antonio Bragança—1264—1266—1894—
1895-
 de Araújo Silva—387—391—430—945—

964—967—1510—1516—1680—1684 — 2092 a
2094—2098r— 2131— 2137—2346—2481—>2494
—3059—3362—4183 a 4186—4294—4440—
5037—507/'—5081—5125 a 5129.
 de Araújo Silva—5004—5007.

— de Barros—2746—3010.
 de Carvalho e Araújo—4946.

——— Cavalcanti Bezerra—41—1722—1724.
 Corrêa—663.
 Corrêa de Brito (Provedor da Fa-

zenda)—3548—3552.

 

Corrêa Lisboa—41.

 

da Costa Velloso—1722—5963.
— Fernandes Crespo—-5961.

 Fernandes de Sousa—525—576—578'—
614.

— Ferreira Costa—754—3298-—3303.
 Gomes de Araújo—972—1047—1622.

 

José Lisboa—41.

 

Monteiro (Coronel)—328—335—1308—
,1312— 1392.—1395—1558 —1696—a 697—11786
—1839 — 5041 — 5049—5057—5065—5207 —

52 ii'—5214—5215 —5221—5222—5225—>5228
—5229.

 

Nunes da Costa—924—928.
— Pedro da Gama—734—738—742—827—
830.
 Pedro de Oliveira—4188—'4191—4456'—

4462.
—— Pereira da Silva—2168.

 Ribeiro da Rocha—2230.
 da Silva Niza—1463—2081 a 2085—2474

—2654 a 2657—2828—3829—3832—2852—
2853'—2855—2890—289,1 —3090—3098—3103
— 3494 — 35o8 —'3512—385-1—4845—4952—

5000—5961.
 da Silva Santareno—1348.
 de Sousa (Jesuíta)—4960.

A. B. 3l

Lourenço Teixeira de Barros (Padre)—1949-
 Telles Torres—928.
de Vasconcellos Cavalcanti—5963,
 Vieira da Encarnação—4952.

Lucas da Affonseca:—2782.
i— Fernandes—2876.
 Pereira—749.

— Pereira de Araújo e Azevedo—3303.
Pinto—2705.

Luciano da Gama Aranha—4774.
 da Silva Freire—5249.

Luiz de Abreu Prego—1326.
 Affonso Dantas—38.

— Alvares (Fr.<—Jesuíta)—4051—4052—

4363—4364—4367—437i—4512 a 4516.
———¦ Alvares de Amorim—1806.

 

Alvares de Figueiredo (D.—Arcebispo
da Bahia)—348.

— Luiz Alvares da Rocha—329—336—576
—614—1311'—2193—2321—3298—47231—4725
—473i—4733-

 do Amaral Coimbra—2746.
 Anastacio da Fonseca—3113-

— de Andrade Preto—5836.
 Antonio de Almeida Pimentel—5314 a

5318—5347—5367—5463 — 5593—5642—5643
•—5648 a 5654—5656—5658—5660—5562—
5665—5666—5668—5669—5692—5695 a 5699
—5704 a 5710—5736—5738—5740 a 5742—

5799—5824—5825—5925— 5929—5934—'5941
5968 ÓOIO 601 I' 6019 6021.

Antonio Borges de Barros—590—

2143 a 2146—4748—4892—4893'—4.895 a 4900
—4905 — 5008 — 5OI4 — 5°02—5^8—5*59—

5203-—5206—5319—5320—5395 * 5400—5421
—5535—5551—5614—5627—5631.

 Antonio de Castro de Sousa Menezes—

2725—3760—3835.

 

Antonio da Fonseca—5135-
 Antonio da Rocha (Padre)—2 i-—66—

141—5593—5668.
Antonio de Sá e Costa—3866.

 Antonio Portugal—2418—2782.

 

Antunes do Valle—5963.
 de Azevedo—5964.
 Bahia Monteiro-—1462."

 

de Bastos Panda—1458.
 Belleza de Andrade—2749.
Borges de Carvalho—81—393—1904.
Brexe—288.
de Brito Sanches—434-

Caetano de Almeida (D.)1—38—1572-
Caetano de Siqueira Henriquec—19°7»

Cardoso 

e Silva—50—51.
de Carvalho Sotto—393-

Cerqueira Pinto-—5959-
César dè Menezes—12&

 

Coelho de Azevedo—5963. *

 Coelho de Brito—426—427—3381—3930
—5136. ¦ ,
 Coelho Ferreira—125—184—4°*—537—

538—5S3—569—702—749—755—795—1048 
—

1053—1456—1789—1800—12360—2368 — 2639
—2753—2804 a 2807 — 2902 — 2925—3096—•

3098'—3101—3103—3106—3500—3707 — 3709

69
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—3882—4468—4979—4í>Sl —1 5000 —¦ 54.54 —

5466—5532—5630—5896—5901—5960.
Luiz Coalho de Líma—5959.

Coelho de Oliveira—4)352.
 Corrêa Franco—5593—5668—5726.

Corrêa de Mello—4952.
 Corrêa de Miranda (Padre)—1761.
 Corrêa Pinto—5961.
 Corrêa de Sá (Governador de Per-

nambuco)—5675.
 Corrêa de Sousa*—4952.
 da Costa Botelho—5961.
 da Costa Campos—2660.
da Costa Franco—3030.
 da Costa de Sepulveda—600.

 

da Costa Sobral—5974.
do Couto Rodrigues—2746.
da Cunha Varella—49—66—269—324—

33i—539—954—1163—1278 a 1284—1379.
 da Cruz (Dr.)¦—538.

Diogo Lobo da Silva—2740—2743—3631
—3636—3749 a 3751—4359 a 4362—4548—

4811—5238—576o-
Diogo de Moura Coulinho-—2749.

Fernandes 

da Cunha—5959-
 Fernandes da Silva—1722—1724—492&-

Ferrão Diniz Pereira—2902.
—• Ferreira de Araújo—5497-
 Ferreira de Carvalho Sottomaior—3816.

 

Ferreira da Costa—5959-
Flores (Padre—Jesuíta)—4731—4733-

da Fonseca Ribeiro—3407—34°8—3583

a 3585 — 3743 — 3744 — 3746—3787—4271—

4612—5337'—5618.
 Francisco Souto—5497-

——— Franco da Silva1—600 — 2081—4178—

4180.
 Freire—2231.
 Freire Devéras—49*5—5505.
 Freire Pereira—1793-—1798.

de 

Freitas Guimarães Carvalho—3030.
 Garcia de Bivar—1250.
 Gomes Coelho—3212 a 32-68 — 4637—

5959-
 Gonçalves Lima—4468—5454'—5456.

— Gonçalves Vianna—3298.
 Henriques Ferreira—1458.

 

Henriques da Motta—27.
 Henriques da Motta e Mello (Gover•

nador das Ilhas de S. Thomé e Príncipe)—
2616—2661—3040—3096—3098 a 3100—3102
a 3"05—3l£>7—4053—4054—5434—5639-

 

José Chaves—688—2902.
 José Corrêa de Sá (Governador de Per-

nambuco)—170—581—728—869—870.

 

José Duarte Freire—4915—5910 a S9'3
—5915-

 'José 
Jordão—4744—4749-

 José dos Santos — 4032—4034—4731—
" 4733-

José 

.de Tavora e Araújo—1907.
José Vieira—4731—4733-

-——  Lampreia Vargas—27. |

Leite—5920. / 

de Lima—2186.

Luiz Lobato de Almeida—1949.
Lopes de Azevedo—4710—4716.
 Lopes Falcão—32.
 Lopes Pegado de Serpa—10—18—21 —

23—24—27—3c—3 —39—79—4114—4659.

 Machado dá Silva—3298.
 Machado Roriz<—5961.

— Maciel de Sousa — 4290—444S—4476—
4731—4733.

— de Magalhães Coutinho—2749.
 Manuel de Faria—2445.
 Manuel Roboredc'—4023.
 Manuel da Silva Pereira—3869.

— Manuel da Silva Pereira Brandão—4946.
 Manuel de Sousa—4723—4725—4731 —

4733-
 de Mascaranhas (D.—Governador de

S. Paulo)—3450.
 Mendes Ferreira—5135.
 de Mendonça Cabral—3530.
de Mendonça Furtado—123.
 de Mesquita (Jesuíta)—4848—4959.
 Monteiro—5497.

Monteiro de Miranda—749.
 da Motta Ribei.ro—329—336—401—525

\— 576—578—614—1244 — 1249—íi.258—1261
1262 ¦— 1311 — 1790—1836—'1838—1949—

2192—2193—2196—2321 — 3210—3515—3216
3329'—3331 — 3333 —'',3352—4476—4723—

4725—4731—4733.
 de Oliveira (Jesuíta)—4960.
 Paes de Gusmão—3587—3609.
 Pedro Peregrino de Carvalho Menezes e
Athayde (D. — Conde de Athouguia-—Vice-
Rei)—V. Conde de Athouguia.
 Pereira (Jesuíta)—4958.

— Pereira de Almeida—4706—4720.
 Pereira de Brito—5418.
 Pereira Franco1—113—154—171—387—

391—3400—3754—4544 a 4548—4759—4760
 484I 5004  5007  5172 5270 5276

5286—5317—5507—5521.
Pereira de Jesus—48—68.
 Pereira de Lacerda—2832—5047—5055

—5063—5071—5074—5086.
 Pereira Lopes—4952.
 Pereira Pinto—5959.
 Pereira de Sá e Saldanha—2x21—2126

2128 — 2133 — 21341—2137—2204—2332—

3468—3488.
 Pereira de Sousa—2336.
 Pereira Tavares—749.
de Pierrépont (D.)—122—123—429—

434-
—i  Rebello Quintella—1329—1430—1507—

1513——1548—1557—1840 —u868—2122—2126

—2129 — 2331 .—¦ 2397 — 2420—2803—3128—

3864—3865—4915—5003 —5004—5006—5007

5033 *— 5036—5039—5047—5055—5063—¦

5071—5128—5129—5144—5828.
dos Reis (Padre—Jesuíta)'—4960.
da Rocha Pitta—1772—1917-—27°2—

3303.
 Rodrigues Valença—614-—1790—195 3»

.— Saldanha Barbosa—2076.



Luiz tios Santos Rego—4548.
 dos Santos Vieira.

Serrão Diniz—2813.

 

da Silva Castro—*-5497.

da 

Silva Fogaça—525—576—614.
 da Silva Pinto—1,749—2639—2848.
 Soares de Araújo—929—2676—5093—

5094'—5096.
 de Sousa de Oliveira—3030—5893.
de Sousa Pereira1—71—2328—2329.
 do Souto Telles (Br.)—50—51.
 Tavares—1722.

Tavares da Silva—2478.
 de Tavora Preto 

'{Intendente 
de Jaco-

bina)—85—96—449 a 460—645—646—648 a

650—1230—1396 a 1425—1436—2237—3034
—3IOS—3109.
 Teixeira de Carvalho Sotiíomaior—1329

—1336—1343 1—1430—1769—1491 a 1504—

2725—2863—3789—3792—3797—3866.
 Velloso—345—4948.
 Velloso (Padre)—494&-
 Ventura de Carvalho (Dr.)—pr.

Ventura Alvares de Carvalho (Dr.)—
1160—3801—4952—5074—5086.

Vieira da Silva—3854-

Luiza de Monserrate—3303-
 Thereza de Sant'Anna<—U44-

Magdalena Clara Pereira—33°3-
Thomazia—5340.

Manuel de Abreu Lima—9.
 da Affonseca Felix de Lemos Coimbra

—3303.
 Affonso de Azevedo—3303—5246—5248.
 Affonso Carvalhido—5961.
de Almeida Lobato—3303.
de Almeida Mar-—1151.
de Almeida Mattoso—3404—3445-
de Almeida Pacheco—2144.
de Almeida Salgado—2627.
 de Almeida Sande—91'—180—315—320

—752—873—1728—2081—3039.

Alvares {Jesuíta)—4848'—4900—4959.
 Alvares de Affonseca—3869.
 Alvares da Annunciação e Carvalho—

1855—1857. 
¦

:— Alvares Aranha—5959.
 Alvares de Araújo—2454—329S—4459

—4465.

^7 Alvares d' Assumpção—1119.
 Alvares Barbosa—5455—5466.

— Alvares Barna (D.)—5340 a 5342—5401
a 5406—5635.

Alvares Barjáo—5457.
 Alvares Braga—5958.
 Alvares Carrilhos-—1119.

Alvares de Carvalho—401—755—939—
—1245—1351—1396 a 1425—1564—1723—
1724—1785—1905—1923 a 1925—1927—1937
a 1942—2081—2360 — 2368'—2753—2804 a
2807—3458—3462—3463—3500—3521.—3854
—4148—5000—5074'—5454 a 5456—5466—
5625—5961.
 Alvares Chorente—5004'—5007.

Alvares da Cosia—5957.

Manuel Alvares Ferreira—166—2418—2^2,

 Alvares Filgueiras—32—1831.
 Alvares da Fonseca'—1722.

Alvares Gaya—1789—1800.
 Alvares Guimarães—1267.
 Alvares de Magalhães—5959.

Alvares Milão—5586.
 Alvares Monteiro—1788—1793—1795—•
1798—1800—3882—4468—4948—5961.
 Alvares de Moraes-—1696—1699.
 Alvares Moreira—4948.
 Alvares Pereira—1674—1722—1724.
 Alvares Ribeiro—4952.
 Alvares da Rocha—^3586,

Alvares dos Santos—2379—2382.
 Alvares Seixas—5457.
 Alvares Soares—1722—1724—1928.

— Alvares de Sousa—2700—5959.
 Alvares Souto—2184.

Alvares Vianna—1734—5957.
Alves de Carvalho-—125—749—1456—-

3010.
Alves Filgueira—4744—4749.
Alves Leite—2639.
Alves de Mattos (Padre)—1907.
 do Amaral (Padre)—4957.

de 

Amorim Pereira—439.
de Andrade Frexa—1652 a 1659.
dos Anjos (Fr.—Missionário)—1949.
Anselmo (Jcsuiia)—4848'—4959.

Antonio de Almeida—4116.

 

Antonio Campello—494—1617—2104—
2826—3039—4801—4952.

Antonio de Carvalho—2746—5959.
Antonio da Cunha—2205.
Antonio da Cunha Sottomaior (Chan-

cellcr da Relação)—27—42—44—108—112—
119—231—384—523—568—592—609—621—

1536—676—693—733—827—833—956—958—

968 996 I05C 1 182 1191 1210 1222'

1299 I30a 13 12 1329 1335 H 372 1376
1395—1430—1436—2454 a 2456—1459—

1461—1463 a 1467—1483—1488—1521-—1525
<59'S— 1597 — 1601.—1605—1634—1650 a

1652—1660—1662 a 1671—1676 a 1678—1686
«—1700—1702 — 1735 — 1737—1739—^751 —

1759—'786—1843—1850 —^ 858—1859—1952
—1954—1957 —196»—1975—1979—2020—

2021—2026 a 2028—2044—2100—2121—22c o
2232 -— 2846 — 3007—3083—3086—3097—

3470—3472—3548 a 3555—3706 a 3709—3752
—3843'—4278—5207—5215—5221—5229.

 Antonio Leite — 1463 — 4744—4749'—

4952.
-— Antonio Matheus—20—401—749—1617
—3458—3462—3463—3515 a 3520—3850—
3854—5958.
 Antonio de Meirelles—123.
 Antonio de Mourão—3372.
 Antonio da Paixão—123.
 Antônio Teixeira—4188—4191—4456—

4462—4731—4733.
 Antunes—3476.
 Antunes de Abreu—569—1787—1789—

1793—1796—1800 —2350—2351—2357.—2358

\
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2466 — 2491 — 2746^—2^48—3039—3060—

3067 a 3072—3298—3372—3606—3628'—3869
3951 — 4296 — 4302'—4518—4521—4550—

4742—4747—4765—4780 —5278—5288—5532
—5893—5963—5965—5966-

Manuel Antunes de Andrade—1023—iogp..
 Antunes Lima—3298.

Antunes Lopes — 3606-—3628—5593—

5668.
de Araujc—58.
 de Araújo de Azevedo—4548.

 

dc Araújo Barbosa—4935.
 de Araújo Barros—5961.
de Araújo Leal'—3298.

— de Araújo Lima—1949.

 

de Araújo Silva—166—177—183—187—

391—430—527—528—945—964—967—1226—
1456—1510—1516—1567 —¦ 1570—1680—1684

1714— 1718 — 2096—2131—'2137—2346—

2455—2848—3059—3130—3735—3737—3846
—3869—4087 a 4090—4440.
 d'Assumpção de Sousa-—5963.
 de Azevedo Barros—1533'—1539-
 de Azevedo da Cruz>—4705—4721.
 de Azevedo Miranda—5241.

 

d'Azevedo Sc'ares (Desembargador) —

1133—1212—1840.
 Baptista de Araújo—590—2377.

 

Baptista Landim—618 a 620.
Barbosa da Cunha—4827.
 Barbosa do Firmamento—1119.
Barbosa Lima—247.

 

Barbosa Pereira — 272—1456—5957—

5961.
 Barbosa de Sousa—r?88—1789—1795—
1800.
 Barbosa Torres—2726.

——- de Barbuda e Figueiredo Mascarenhas—

4826—4827.
— Barreto de Sampaio—1708.

 Barreto da Silva—928'—1119—1121.

 

Bento José—525 — 582—1391—1802—
1949—1950—2161—2162 —2875—3335—3336

3343 •— 3350—3363—3569—3869—5383—
5386.
 Bernardo de Mello e Castro (Gover-
nador e Capitõo-General do Grão Pará e Ma-
ranhão)—5914.

 

Borges Pacheco—3303.
 Botelho Carneirc —5175'—5185—5249—

5262.
 Botelho de Lacerda (Coronel)—1250.
 Botelho de Paiva—184—1250.
 Botelho de Sousa—1119.

— Brandão de Mello—1722.
 de Brito—200—201-—1487'—1561—1604
1605—1983—2327.
 de Brito e Silva'—4656.

Cabral de Azevedo—5959.
Caetano (Jesuíta)—4958.
Caetano Lopes de Lavre—171—253—341

348 a 3"o—4809.
 Coetano de Mello—614.
 Caetano Monteiro—690-—3025—3050.

Manuel Caetano da Rocha (Contraste)—4893
—5009—5010—5957.

de Caldas Rezende—755—3298.—3303.
de Campos'—763.
de Campos (Jesuíta)—4959.

de Campos Costa—5959.
de Campos Domingos Dias do Prado

—3303.

 

Cardoso—763.
 Cardoso (Jesuíta) •— 4.960 — 5076—5080

—5151 a 5155.

 

Cardoso d'Almeida—657.
Cardoso Alvares:'—3529—3530.
 Cardoso de Magalhães—2223.

 

Cardoso de Mattos—4189—4192—4456
—4462.
 Cardoso de Saldanha (Sargento-mór-

Engenheiro)—2379—2382—2640—3400—342S

, i— 3436 — 3439 — 3441—3446—3451—3455—
3473—3474—3587 a 3628—3716—3723 a 3732
— 3886 — 3887 — 3927—4472.—4781—4785—
5314 a 5318—5378—5380—5410 a 5416—5519
—5593—5642—5643—5648 a 5654—5656—

5658—5660—5662 a 5664—5666—5668—5669
—5692—5695 a 5699—5704 a 5710—5736—

5738 a 5742—5799—5824—5825—5929—5534
¦—601 o—6011—6018—6019—6021.

Cardoso dos Santos (Padre)—2704.
r— Cardoso da Silva—2418—2427-—2782—

3298.
——'— Cardoso de Sousa—1618 a 1623.

Cardoso Vianna—5957.
— Carlos Dantas—393—420—489.
 Carneiro (Jesuíta)—4958.

— Carneiro Ramos—6.
 Carneiro de Sá (Chanceller) — 3548—
3552—454c—5045—5053—5061—5069 — 5193
—5207—5218—5221—5232.

Carrilho (Padre—Jesuíta)—4960.
de Carvalho (Círurgião)~2o.

— de Carvalho (Jesuíta)—4960. j
Carvalho do Amaral—5959.
—. Carvalho da Costa'—928.
 Carvalho da Cunha—5963.

—¦—— de Carvalho Lima—88—1599.
de Carvalho Lima Lasso—88—387—391
—159Ç'—2081-—2429—2792—2901—2902.

Carvalho de Oliveira—1722.

 

Carvalho da Silva—14.
de Castro (Sargento mór em Angola)—¦
140.
Castro (Jesuíta)-—4960.
de Castro Ribeiro—27—112 a 114—115

1 
—177—1481—1485—1870—1875—3577—3579
—4119—4125—4139—4143—4177 a 4180—
4262 a 4264—4275—4586—4592 a 4594.—4599
—4600—4723—4725.

¦— de Ccrqueira Borges (Padre)—5098.
Cerqueira da Costa—5959.

Coelho 

(índio)—5358.
Coelho (Jesuíta)—4960.
— Coelho de Almeida—184.
Coelho de Carvalho—2698—4824—4826

a 4828.
Coelho Conde—2418—2782.
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Manuel Coalho de Miranda—494.6.

Coelho 

doj Santos—1023 — 1099—3030.
Cordeiro da Silva—3303.

Corrêa (Padre—Jesuíta)—'4960.
Corrêa da Costa—1771.

¦——— Corrêa da Cruz—-2639—4769—5136.
Corrêa Lago—1230—3030—4452.

Corrêa de Mendonça—749.

Corrêa 

Seixas—2418-i—2782—3303.
Corrêa da Silva—5667.
Corrêa Tagarro—3303.

da 

Conta—1458—2418—3030.
da Costa Bandeira—4548.

¦——¦—¦ da Costa Braga—74Ç1—1729.

da 

Costa Carneiro—2081.

da 

Costa Carvalho—749.
da Costa Coelho—4952.

da Costa Coimbra—763.

da 

Costa Craveiro—1144.
da Costa Espindola—-4548.
da Costra Fratel—3303.
da Costa Gomes—4548—4952.

da 

Costa Granja—420—489.
da Costa Lima—1788—1789—1795—
180c—5957.

da 

Costa Machado—3372.
da Costa de Mendonça—4548.
da Costa Milão—2746.
da Costa Oliveira-—749.
da Costa Palma—5046—5054-—5062—

5070.
íla Costa Pimenta'—4948.

da Costa Pinto—5959^

da 

Costa Rebello—928.

da 

Costa Silva—2746.

do 

Couto Machado—5959-
da Cruz (Fr.)—5046—505<<—5062—

5070. . ,
da Cruz Freire—4935—4936. .

da Cruz Rego—40—11441—1983.
da Cunha (Jesuíta)— 4960.

da Cunha Betiencourt—525—576—578—

614.

da 

Cunha Moreira1—5957.
¦— da Cunha Ribeiro—2081.

Cypriano da Silva Lobo—4731—4733-
Dantas Barbosa — 184—1788 — 1789 —

I"95 'I800 3072 3862 3985 — 4288
—495-2—5074—5086—5454—5456.

Dias (Jesuíta)—4848—4959.
 . Dias (Div—Advogado)—1487—3039.

Dias 

Coelho—5497.
—• Dias da Costa—1121—1124—1675,

Dias Duarte—5957.
Manuel Dias de Faria'—20. .

Dias Filgueira — 3303 — 5278-—5288—
55 32.

—¦ Dias Forte-—a 096—1599—3688—3932—

3950.
Dias Mascarenhas — 297 — 300—646—
1068—1230—1812—1894 —3091—3971-—4012
—4015—4017 a 4020—4915-—5692—5957-

Dias 

do Nascimento (Tabellião)—3856.
-— Dias de Oliveira—4548.

Dias de Pina Cruz—92S.

Manuel Dias Pir^s bandeira—2470.
 Dias de Sousa—1922.

Domingues 

de Azevedo—758.
Domingues de Barros—2386.
 Domingues Braga — 315—320—1144—-

"1351—i639-

 Domingues Portugal (Coronel)—192 a
197—'314—318—328—335—1151—1160—1309

2050 — 2441 »— 2442—3110—(4 239—4266—•

43i5—4319.
Domingues dos Santos—5959.

>— Duarte (Jesuíta)—4958.
Duarte do Espirito Santo—3039.

—'  Duarte da Silva.—1793—1798.
 Duarte Simões—5961.

 

Estevão dc Almeida e Vasconcellos Bar-
berino (Conselheiro)—3556 a 3558—3574—
3585—36-9—3637 a 3639—3641 a 3648—3670
a 3672.— 3676—3678—3680—3681—3738 a

3740—3912 a 3915—">29 a 4031—4167 a 4172

4199 a 4224—4241 a 4247—4256-—4258—4322
—4324—4492—4496—14500.—4504—4508—

4510—4532—4536.—4538—45(43—4682 — 4,768
—4787—4796—4799 — 4802 a 4808 — 4927—¦
41932—4934—4938 a 4940—4943—4945—4947
—4949 a 4951'—4953—4954—4981—5001 —

512c—5350—5368'—5397—554®—5552 — 556o
—5561—5580 a 5582—5584—5594—5636—
5681—5718—5760— 5828—5831—5858—5859

5878 1— 5880 — 5883—.5884—5888—5890—
5891—5895—5910—5912—5919—6009.
 Felix de Mello e Albuquerque-—1722.
 Faria de Barbosa (Padre)—3139—3148

—4893.

Fernandes (Jesuíta)—4960.
 Fernandes Barbosa—3298.
 Fernandes de Azevedo—4952.

 

Fernandes Bravo—5246—5248.
 Fernandes Carneiro — 20—u6g—271 —

273'—1144—1456—2087—2089—2C95—3039—

4468.
 Fernandes de Castre—5959.

—¦ Fernandes Corrêa—1463-—5963.
Fernandes da Costa—4895 a 490c-—5008

—5014—5158 — 5159 — 5203 — 5206—5319—
5320—5395 a 54°°—5421—5535—5551'—3614
—5627—5631.

— 

Fernandes da Costa (Deão)—268—287
—357 a 363—387—391—74(5—758—1139 a
1144—1220—1295—1336—1436 a 1.446—1484
-—1491 a 1504—1899 a 1921—208.1—2T441—>

12146—2377—2863—2985 
—2985»—3020—3021

'— 3557 — 3558—3789 — 3791 — 3792—3816
—3866—4558 — 4561 — 4813 — 484.7-—4748—
4892—5047—5155—5063—5071—5074—5632-

Fernandes Lavado—3710—3711—3757.
Fernandes Lobo—5958.

Fernandes Neiva—3113—3114.
Fernandes de Oliveira—2848—3372—

4952.
 Fernandes Passos—5963.
 Fernandes Pereira—1722.
Fernandes Pimenta—5958.
 Fernandes Serra—5418-—5958.
 Fernandes da Silva—300.
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Manuel Fernandes Vargas (D.) — 253 — 34-25—
3426.

Ferreira de Araújo—475—5957.
 Ferreira de Araújo e Novaes—222—561

—562—591.
 Ferreira Arnoso—1791—1870—18^5.

Ferreira d'Assumpção—1119.

 

Ferreira de Azevedo—5096.
 Ferreira de Carvalho — 4456—4462 —

4673—4677.
 Ferreira Coelho—262—2418—2782.

— Ferreira da Costa—1139 a 1144—1724—

349 5' 3497-
Ferreira da Cunha — 3869—4495—4499
—4503—4507—4536—4540—4541.
 Ferreira Guimarães—2418—2782—3298

—3858.

Ferreira Machado—3372.
 Ferreira Martins—1458.

— Ferreira de Mattos—5959-
Ferreira de Mesquita—i949«
— Ferreira da Motta—5959-
 Ferreira das Neves—4929.

— Ferreira de Oliveira—287—1617—1729
—4769—5136.

 Ferreira Pinto — 3854 — 47^9—5'35—

5958.
Ferreira da Rocha—3298—5959«
 Ferreira dos Santos—3039.
 Ferreira dos Santos Maia—184—749—

753—71)3—1230—1250—1341—^728 ¦— 2418—

2782—3298—3856—4952—5959.
 Ferreira da Silva—£959-
 Ferreira de Sousa—1788—1795-
 Ferreira de ^/asconcellos—5671.
 Ferreira Villa Nova-—5958.
 Ferreira Villarinho—6016.

-—?  de Figueiredo Gouvêa—1729—44 76—

4723—-4725—4731—4733—Í453-
 Filgueira (Jesui;a)~—4958.
 da Fonseca—475—2186-—2305.
 da Fonseca de Almeida1—1023—1099.
 da Fonseca Brandão—49—82—97—227

—229—269—460—2953.

— da Fonseca Milanes—475.

 

da Fonseca Rebello—345—729.
 Francisco Alvares—2746.
 Francisco Barbosa—1310—5974.
 Francisco Carlos Osorio—1103.

 

Francisco Carneiro—1196.
 Francisco de Carvalho—5947.
 Francisco da Costa Barrosr—2949—2953
—3025—3026—3050.
— Francisco Delgado—5418. ^
 Francisco de Faria—2106—2451.

Francisco 

Gesteira—1510—1516.
 Francisco Gomes—53 a 56—65—258—
268—269—271—272—274 a 277—279 a 281
—287 a 290—602—769.
 Francisco Guimarães—5957.
 Francisco Lima—5093—5096.

— Francisco Lisboa—2746—5593—5668 —

5726.

 

Francisco da Motta—430.

 

Francisco de Oliveira—5961.

Manuel Francisco Ribeiro—785—5957.
 Francisco Roriz—4731—4733-

 

Francisco dos Santos—295—346.
 Francisco Serra—5522—5957.
 Francisco Silva-—2304-—2321—3210—*

3213—3214—3329—3331 —3333—33S2^-4723
—4725—473i—4733-

 Francisco de Sousa-^-2129.
Francisco Teixeira — 4744—4749—4955

5958.
— Francisco do Valle—5959—5963.
 Freire (Jesuíta)—4960.

— Freire Ferraz—3372«
 de Freitas Aívares—1120.

— de Freitas Mariz—928.
 Fructuoso Serra—293—294-

— Galvão de Lacerda—3426. !
 Galvào da Silva—2746.
 Gil-—3862—5276—5286.

1— Gomes de Albuquerque—4548.

 

Gomes de Azevedo—4952.
 Gomes Barreiros—1240.

Gomes Bayãc—943.
 Gomes de Carvalho—5959.
da Cruz—1939. ,

Gomes Dourado—3030.
——— Gomes Farto—3303.

 Gomes Quaresma—1567—157c-—1781—
1784.
 Gomes Rego-—393—420.
 Gomes da Silva—292 a 294—329*—336—

525 — 576 — 578—614—1244—1249—1258—
1261—1262*—1311—1705—1790—1793 — 1798
— 1836 — 1838 — 1885-—2192—2193—-2196—

2308—2321—3210—3229—3230—3329 — 333*
—3333 — 3352 — 3372—4476—4723—4725—
4731—4733—5453—5959-

— Gomes de Sousa—763.
 Gomes Thomé—3303.

— Gonçalves de Aguiar e Silva—4708—

47iS. 
¦

Gonçalves Borges (Padre)—5096.

 

Gonçalves Branco—5957.
Gonçalves de Carvalho—749—795-
— Gonçalves Chaves—1196—5454 a 545^—

5522.
 Gonçalves da Costa—1953—1790—3271

—3329—333>—3333—3335—3343—3352.
 Gonçalves da Cunha—1907-

Gonçalves da Cruz—1653—1657.
 Gonçalves Ferreira—59-63.
 Gonçalves Lirna—749.

 

Gonçalves Machado—1729—32198—-4654
—4660'—4661.

 Gonçalves de Moraes—3030.

 Gonçalves Ramos-—614.

 

Gonçalves dos Santos—2746.
 Gonçalves da Silva—20—1617—1905—
2639—5955—5958.
 Gonçalves Souto — 381—470—590—928

—1662 — 1663 <— 2146—2377—2916—3141—

13147— 4748—4892—5 008 —5014—5 092—5158

,—5159—'5203—5206—,53:9 —1-5320 ¦— 5395 a

5400—5421—5535—>5551—5614—5627—5631.
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Manuel Gonçalves Yianna — 721 <—3303—4952—

5957-
 Gonzaga (Fr.—Jesuíta)—4051—4052-—

1— 4363 — 4365 ¦— 4366—436S—4370—4372—¦
4512 a 4Sl6—4731—4733-

 

da Guerra e Brito—1949—-2161—2162.
 da Guerra Leal—3025-—3°5°-
 Henriques Ayres—1728.

—- Homem de Brito—3303.
Ignacio Bernardes—5957.
 Ignacio de Carvalho—2813.

 

Ignacio Ferreira — 1102—1788—1789—

1795—1800—2275 a 2577—3009—3010—3072
3500 — 3865 .— 4288—5074—15086—5445—

5450—5532—5630—5743—5747—Í75I—596I. _

Ignacio 

Pereira—2804 a 2807.

 

Ignacio da Silva Pimenta—1144*
 Isidoro Marques—1826-—1830.
 Isidoro da Silva—645-—656.
 de Jesus Bahia—92 a 951—59°—927—

2146—-22,77—4748—4892—489S a 4900—4905
5008 — 5014—5092—51S&—5159—5203—

5206—5319—5320—5395 a 5400—5421.—5535
-5551—5614—5627—5631-

 

de Jesus Maria (Fr.)—4990—5*59—

5160.
João de Bastos—2746.
 João Coimbra—5961.

João 

Leal-—4952.
 João Pires—2700.

João da Silva M raes—3515'—3854*
-—— da Silveira—4548.

 

de Valença—4952.
 João Vianna—184'—1793—*798—2746—

3009—3 o I o—3 039— 495 2'—5074.—5 086—5 246
—5248.

Joaquim Corrêa — 3428 — 3442—3587 a

3628—3717 a 3732—4904—4948—4952—5593
—5649-
 Joaquim Mattos—3869.

Joaquim Nunes—5665.
Jorge Coimbra—1722.

-———- Jorge Cassão—2418—2782.
— José de Andrade—119—1673.
 José Barreto—1119—1121.

1 

José Branco—434.
 José Brandão—5510 a 5512.

 

José de Carvalho—14L—2162—2313—
2260^2876—3270—3271 —3315—3882—4468
•—5278—5288—5522.

José Coelho—2746.
 José da Costa—5961.

— José da Cunha — 2149—2193—2196—
2307—2321—3210—3231 —3232—3329—3331

3333—3352—44761—4723—4725—'4731—4733.
José Ermondo — 3587 — 3593—3609—
3624.

 

José Lobo (D.)—4187—4190—4312.
José Manzoni—5957.
 José de Ormondo—5649—-5650—5671.

José Pereira Coelho—4901—4002—4948.
 José Pinto—1229.

1 José dos Reis—269—417.
 José dos Santos—928.
 José Soares—928-—1119—1121—1124.

Manuel José Telles—7231—733 a 740—742.
 José de Vasconcellos—5497.

—— do Lago (Jesuíta)—4848—4960.
 Leite Ribeiro—1458.
 Leonardo (.Jesuíta)—4848—4960.
 de Lima (Padre)—2675.
Lobo de Sousa—1907—2692—3303-
 Lopes (Jesuíta)-—4960.
 Lopes de Affonseca—4948.

— Lopes de Azevedo—33<>3'
 Lopes Cabral—'8—:*9. ,

——¦— Lopes Coutinho—1230.
 Lopes Moreira—12.
 Lopes de Oliveira—1528—1533—1539—
2254-

 

Lopes da Silva—41.
— Lourenço—5961.
 Lourenço da Costa—4468—5522—5961.

 

Lourenço Pereira—1144.

 

de Louzada (Padre—Jesuíta)—4960,
 Luiz de Abreu—3139—3148.

Luiz Apollinario—1729.
— Luiz Barreira—1069—1072—1172—1173.
 Luiz Bernardes—20.
 Luiz de Freitas—6018.
 Luiz de Freitas e Eça—5502 a 5505.

— Luiz de Medeiros—5963.
 Luiz Pires—758—3733.

¦— da Luz Fienes—1310—5974.
 de Macedo de Magalhães—5959.
 Machado Pacheco—75667.

Machado Roriz—5959.
 Maciel (Jesuíta)—4829—4848—4959.

Maciel de Aguião—4774—4893.
— de Magalhães Meirelles—3030.
 Marques (Boticário)—1329.
 Marques Lourenço'—5955.

Marques Loureiro—5958.
— Marques de Queiroz—1789—1800—4468

5454—5456—5466—5522—5544—5546—

5547-

 

Martins—3210—3263 a 3266.
 Martins Affonso — 184 — 569—2418—
2782—2985—3792.—3866.

Martins Curvello—1722—5963.
Martins Duarte—1196.

 Martins Gesteira—5957.
 Martins Machado1—1311.
 Martins Netto—3007—3008.
 Martins Pereira—295—475.
 Martins dos Santos—5959.
 de Mattos Baptista—2146.

 

de Mattos Lisboa—387—391.

 

de Mattos Pegado Serpa (Provcdor-mór
da Fazenda) — 79 a 81 —384 a 392 — 461—
462—568—636 a 643-—674 a 677—811—845
a 864—962—1189—1192—1198—1235—1316
—1325 —1365 —1383—1388—.1530—1540—

1565—1576—1711 —1765—1774—1779-^1801
1835 — 1860 — 1869—1871—a 948—1988—

2101—2117—>2125 —2126—2169—2190—-2206
2219—22 26—2242—-2289 —2306—2311—2345

—2387—2448—2452—2479—2651—2659—

2865—2874—2898-—2929 — 2964—3120—3151
a 3209 — 3285 — 3353—3366—3491—3567—
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3568—3844'—3923— 4024—4^3—4226—427®
4285 — 4426 — 4428—4551—4473—4524—

4621—46231—4635 4758 4786 4792 4797
 4814  49«6  4£2Ü 4975 49S2 4985

50U3—5004—5007—5019 a 5026—5036—5039
5047 — 5055 — 5063—5071—5074—5086—

5207—5 221'—5244— 5245—5247—13249—5269
5275 — 5279 — 5285—5291—5318—'5326—

5329—53441—5359—5362 —5381—(5384—5427

549i — 5520 — 5524—5587—5600—5617—

5630—5C06—5828—5845 a 5847—5849'—5850
—5855-

'Manuel 
de Mattos Pereira—'590—2377—489^—

4895 a 4900—4905—5008—5014—5047—5055
5063 — 5071 — 5092—5158—5159—5203—

5206—5319—5320—5395 a 5400—5421—5535
—5551—5614—5627—5631.

de 

Mattos Vieira—3030.
de Mello—349.
 de Mello Lima—1722—5961.
 Mendes Guimarães—20.

 

de Mendonça—1105 a 1107.

de 

Mendonça e Silva—293Ó—2937—
2951—.-955—4150—4173 a 4176—4426—4427
—4586 — 4589 '— 4594 — 4597—4665—4669—

4722 a 4725—4730—4732—4758—4761.

M 

oniz—4178—41 80—4 315—4319-
 Monteiro (Padre—-Jesuíta)—4960.
 Monteiro Farto-—5959-
 Monteiro Porto—1276—1282.

Moreira 

de Freitas—1724.
 Moreira Rebello—1722.

Moreira 

Temporal—4360—4362.

 

da Motta (Jesuíta)—4848'—4959-
da Motta Carreio—3303-
de Moura Negrão—262—773—2058—

3869.
- de Moura Negreiros—5957-

do 

Nascimento (Missionário)—2119.
— do Nascimento do Paço e Oliveira—2036
—2037.
das Neves (Padre—Jesuíta)—4960.

 

Nogueira e Silva—2477—2478—2902—

5894.
 Nunes—12—4952.

-—  Nunes Ferreira—4826—4827.
Nunes Salgado (Padre)—20.

 Nunes Salgueiro—4116.
Nunes Velho—928—1119.

-—-—— Nunes Vianna (Mestre de Campo)*-—
2181—2182—2332—2700—2738—2739—4284,

do 

O Freire—547—2574—2576—2577—

5074—5086—5957.
 do O' Pereira—4468.
 de Oliveira—5592.
de Oliveira Braga—4744—4749.
de Oliveira Cruz—928.

de Oliveira Lisboa—282.

— 

de Oliveira Mendes—4495—4499—4503

i 
— 4507,— 4536 — 4540—4.541—4952—5314—
5600—5607—5610—5927—6022.

de 

Oliveira Miranda—4548.
 de Oliveira Rates—141.

 

Pacheco Rezende—2746.
 de Paiva—749—5961.

Manuel de Paiva Garrido—525-^-576.
de Passos Corrêa—4707—4719.

——- de Passos Dias—1734.
Pedro de Oliveira—5961.

Pereira 

(D.—1° Bispo do Rio de Ja-
neiro)-—348.

¦— Pereira—20—361—4848—4960—5957.
P reira de Aguiar—1277—386g—4904—

5783—5797-
Pereira de Albuquerque—4748—4892.

—: Pereira de Andrade—1793—1798—5961.
Pereira de Aragão—5246—5248.
Pereira d'Azevedc-—40.
Pereira Barbosa—20—21.

Pereira 

Barreto-—958—959—2200—2203
—2205—2044—2047.
Pereira da Cunha—3760—3835.

—¦ Pereira Dantas—928.
Pereira Dias—387—391—3316.

Pereira 

Dultra (Padre)—3145.
Pereira Guimarães—3298.

Pereira do Lago (Padre)-—929.
Pereira Lisboa—20—4087—4089.

Pereira 

de Moura—2491.
Pereira de Oliveira—5958.

Pereira da Paixão—3298.

Pereira 

Pinto—3303—5586.

Pereira 

Porto—3010—5957-
Pereira .Rebello—393—420—489.

Pereira dos Santos—4744—4749-

Pereira 

da Silva—1119—1121—1675—
2725—3298—5958.

Pessoa de Vasconcellos—3298.
Pestana (Padre—Jesuíta)—4960.

Pinheiro da Affonseca—4655.
Pinheiro Ferreira'—1529—1534—1538—

— 2255.
Pinheiro da Fonseca—3403—3435-

Pinho—4952.
Pinto da Affonseca—3372.

Pinto de Azevedo—5957»
Pinto Cardoso — 2746 — 3587 — 3594 -*

3609—3623—5659—5661—5671.
Pinto de Carvalho—1230—4297 a 4301.

Pinto Cotrim—749.
- .— Pinto Nogueira—3298.
Pinto Rebello—1121.

Pinto Ribeiro—3030.
Pinto Ribeiro de Vasconcellgs—1722—

5963-
Pinto da Silva—1722—5961.

Pinto da Silveira—5959.

Pinto 

de Sousa—5959.
Pires Bandeira—3145.
Pires de Passos—4952.
Poderoso Ferreira—4731—4733.

d'a 

Purificação (Fr.)—3303.
Quaresma—53 a 55—65.

de Queiroz—253.
Ramos—5961.

Ramos Arez—5246—5248.
Ramos Ayres—2418—2782—3303.
Ramos Cordeiro—2478.
Ramos Parente—2925.
.Raposo de Brito—3325—3327.
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Manuel Rebello de Andrade—1772'—ipi 7—33<>3-

 

Rebeilo de Gouveia—5497.
——1— Rebello Leite—3298.

 Rebello de Sousa—273—928—982—
1984'—1986—3298—3869.
do Rego Siqueira—2.

 

dos Reis (Padre—Jesuíta)—4960.

dos 

Reis Bastos—5977 a 5978.
•——— Ribeiro de Araújo—3298.

Ribeiro Buraco—1724.
Ribeiro da Costa—66—1761—1763-

-¦ ¦ — Ribeiro da Cruz—5961.

 

Ribeiro da Cunha—3030.
 Ribeiro de Mello—3372.
 Ribeiro Nunes—4952.

 

Ribeiro Quinta—3030.
da Rocha Rios—5497-
 da Rocha Silva Guimarães—5959-

Rodrigues—125.

 Rodrigues (Jesuíta)—4960.
Rodrigues Cabral Alomba—4934—4937-

 

Rodrigues Antunes—2418—2782.
 Rodrigues Braga—2749.
 Rodrigues Coelho—5959-

 

Rodrigues da Costa—5958.
 Rodrigues Ferreira—2746—2651—2658.

Rodrigues de Magalhães-—5957»

Rodrigues 

Meirelles—27.
 Rodrigues Pacheco—88.
 Rodrigues Pereira—4937—4952.
 Rodrigues Rios—749—2081.
 Rodrigues Santarém—288.

 

Rodrigues da Silva—1197—1789'—1800.

Rodrigues 

Soares—2181—2739.
 Rodrigues Teixeira—749.
 Rodrigues Vianna—454$-

— Rollim de Moura—3298—33<>3-

 

do Rosário (Fr.)—5105.
 de Sá Araújo—2081—2418—2782—4535

454o-
 de Sá Carneiro—928—n 20.

 

de Saldanha-—937—99^—i45ó—2441—
2442—3707—3709—5047 —5055—5063—507 J
—5074—5086.

de Saldanha e Albuquerque (Vice-Rei
da índia)—5930.

 

de Saldanha da Gama—686.
 de Sampaio Ribeiro—3298.
 de Sant'Anna (Fr.)—2813.
 dos Santos (Padre—Jesuíta)—4960.
 dos Santos Cardoso—5958.

 

dos Santos Chaves—181—186—401.
¦———- dos Santos Dias—2705.

 dos Santos Fernandes—454^.
dos Santos Fraga—2418—2782.
 dos Santos Maia—125.
 dos Santos Paiva—2746.
dos Santos Pereira—2081—4302 a 43°5
—4.418—4420—4782.

— dos Santos Pires—1729.

¦—  dos Santos e Sousa—5959-
 dos Santos Veiga—1873—1877-
de S. Boavèntura (Fr.)—3772—3629.
 de S. Joaquim (Fr.)—5105—5106-

A. B. 3l

Manuel de S. José (Fr.) — 5046 — 5054—5062—¦
5070.

 

de Seabra L-mos—5963.
 de Sequeira (Provincial dos Jesuítas)

—4291'—4513—4516—4§48—4960.
 da Silva—123—3488.
 da Silva (Jesuíta)•—4960.
 da Silva de Azevedo—663.

— da Silva Braga—4952—5961.
 da SUva Domingues—5667.

da 

Silva Feijão—20—2913.
 da Silva Ferreira (Proved r da Casa

da Moeda)—4281—4518—4521—4968—5074

5086.
da Silva Franco—3298.

 

da Silva de Jesus—67—68—1144—1984
—2081.

 

da Silva Leça—4952.

 

da Silva Leitão—5958.
da Silva Lopes—5408.
 da Silva Machado—1510—1516—2089—

2131—2137—3059 ¦—336^—3559—3562—3735
— 3737 — 3646 — 4131—4132—4135—4136—

4264—4306—4308—4782 
—5077—5081—5115

—5119—5806—5401—5462—5957.

da Silva Maia—5958.
da Silva Olarias—5510 a 5512.
 da Silva Paiva—2746.

 

da Silva Pereira—'5957<
•—  da Silva Pimentel—41—2464—2810.

 

da Silva Ribeiro—3010—4952—5957-

•—¦ 

da Silva Rocha—1729-
 da Silva e Sá—5959-

—: da Silva Serra—5959-
da Silva Soares—189—4744"—4749-

da Silva Sousa—5074—5086.
da Silva Teixeira—1724-

da 

Silva Torres—2418—2782.
da Silva Toscano—1463-

da 

Silva Vasques-—3298.

— 

,da Silva Vaz—928.

 

da Silva Vieira—721—*734—4548.
 da Silveira Nolate—5959-
Simões {Cirurgião)—20.

 

Simões (Jesw'ta)-—4960.
 Simões de Mello—396 a 412—465—•

839 a 864—877 a 906—2087 a 2099—2101

a 2107—2418—2450—2451—2782.

— 

Soares—1855—1857—4769—5136-

 

Soares d'Azevedo—1720—4655.

Soares 

da Cruz—5532.
Soares da Fonseca—5593—5668.

Soares Madeira—5957-
Soares Moreira—19<>5-

Soares 

Neiva—1789—1800—2230—2746
—3816.

——Soares Pereira—5963.
¦—  Soares da Rocha—928—1120.

 de Sousa (Padre)—5586.
 de Sousa de Carvalho—46.
 de Sousa Caldas—5959-
 de Sousa Coelho—5958.
 de Sousa Cunha—569—1501*—5957-
 de Sousa Guimarães—1606—1608—1961
—2070—2973—4018—4873—4884.
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Manuel de Sousa Marques-—749.

 

de Sousa Meira—186—1463—1789—•
1800—5957.

 

de Sousa e Mello—1724.

 

de Sousa de Menezes—4731—4733.
 de Sousa Moura—2058.

de 

Sousa Nunes—4548.
de Sousa Pimenta—663.
 de Sousa Rocha—5074—5086.

 

de Sousa Santos—1772—1917.
 de Sousa e Vasconcellos—5959.

Tavares Coutinho da Silva—-1949.
¦—  Tavares da Cunha—5667.

 Teixeira Barbosa—287.
 Teixeira Bastos — 52781—5288—5522—
5532—5957-

Teixeira Caldas-r-5957."

 

Teixeira de Carvalho—393^—420—3329
1 — 3331 — 3333 — 3335—3343—3352—'47*3—

4725—4731—4733-

 

Teixeira Coimbra Duarte—5961.
 Teixeira da Maia—3030.

Teixeira Pateca—4931.

 

Teixeira de Sampaio—3030.
 Teixeira dos Santos Porto—1722—1724.
 Teixeira de Sousa-—5958.

Thomaz de Jesus—4902.

 

da Trindade Rodrigues—4014.

 

do Valle (Jesuíta)—4848—4959.
do Valle Pereira—2228.

Vaz de Oliveira—46.

 

Vaz de Pinho—3497.
Velho de Leão—273—276—287.

-—  - Velho Tinoco—1119.

! 

Velloso Paes (Padre)—1273 a 1277.
 Ventura de Sousa Maciel'—361—362.
 Vicente Neves—2172.

 

Vicente Nunes—2874.
 A7icente da Silva—2746—5963.

1— Vieira (Boticário)—2902.
Vieira (Jesuíta)—4960.

— Vieira Bezerra—928—1121.
Vieira do Couto—-928.

— 

Vieira de Goes—1121.
Vieira Santos—2493.

 Vieira da Silva—755—1456—2223.
 Xavier (Padre—Jesuíta)—4960.
Xavier Ala (Coronel)—91—627—4711—

4957—'5033—5°34 —5047—5055—5063—5071
—5074^—5086—5088—5125 a 5127—5129—
5314—5630.
 de Xisto Ribeiro—4948.

— Zuzarte de Andrade—5497—5919.
Marçal Alvares Pereira—2228.

 Dias de Avellar—928.

 

Dias Pereira—928.
de Mattos Lisboa—166.

Marcellina Perpetua de França Cordoba e Faro,
mulher de Antonio de Azevedo Coutinho—
3412—3413—3417.

Marcellino Corrêa Seixas<—269—281—289.
José Monteiro—5957.
 José Pinto de Lacerda—1023'—1092—
1099—1348—1463—3869^—4830.

 

Lopes (Padre)—5237—5239.

Mareei 1ino Lopes Cidade—4770—4771—4778.
 da Silva (Jesuita)—4960.

Marco Antonio d'Azevedo Coutinho'—120—1738
—4586—4590—4594—4398.
Antonio Cassones—1886.

Marcos Gonçalves Ferreira'—4948.

Jorg,'i 

(Padre—Jesuíta)—4960.
de Macedo Guimarães—755—3298.
de Noronha (D.—Conde dos Arcos—

V-ice Rei)—V. Conde dos Arcos.
—<  Pereira—329—336.

Pinto Gomes—5963.
Marchiz (Mr.)—4374—4396,
Marciach (Mr.)—4374—4396.
Margarida Dias da Costa—3303.

 de Freitas—4000.
 de Sousa—4660.

Maria de Aguiar—4948.
Anna Victoria (D.—Infanta de Hespa-
nha)—719: t

de 

Araújo Aragao—2228.
Cavalcanti—4952.
da Cinza de S. José e Almada—338 a
340—5158 a 5160.
 Eulalia da Camara—498.

•— Felieiana Cavalcanti—2927.
Ferreira de Jesus—4952.
Franco de Oliveira—4952.
da Gama de Figueirôa—296—269.

Guedes de Brito—2927.
Josepha de Jesus—4952.
Josepha Pereira—2927.
Josepha da Silva—1789—1800—2848.
— Malafaya—4948.

da 

Rocha—5358.
 Schermen—723—733 a 740.

Marianna da Kncarnação Araújo—498.
Ferreira Gomes—3303 5246—5248.

•———¦ de Freitas—4495—4499. >
1— da Penha de França—5840.

da 

Silva—4495—4499.
dá Silva Machado-—1729.
de Sousa Barreto—1^9.
 de Sousa e Silva-—4952.

Mario Gomes Moreira—24.
da Silva Pena—5593—5668.

Maritana Francisca das Chagas—2920 a 2925.
Marnier (Mr.)'—4310—4312—4313—4374 a 4417

' —4430 — 4431 —4479—4563—4565—4574—

4576—4601—4602—4621—4622—4700 a 4705
—4711 a 4716—4780.

Marquez de Abrantes—220—221—719.
— de Alorna—109—112—115—116—126—
127—167.

————¦ dos Balbares—719.
 de Cascaes—5586.

1 da Fronteira—1529—2142.
— do Lavradio (D. Antonio de Almeida
Soares Portugal Eça e Alarcão—Více-Reí)
—4808—4811—48 40—4898 — 4913—4915 a
4919—49 5 7—4977 —49 78—4988—5013—5 020
—5024—.5033—5035—5083 — 5084 — 5332 a
5336—5359 a 5361—5717.

de 

Louriçal—5390 a 5394—601Ô.

 

de Marialva—2087.



Marquez das Mina?'—1622.
—¦ de Tavora—115—126—167—1108—1110

1558—1560—1562—1563—1572—1735 a 1737
—1786—1960 a 1978.

——•—¦ de Valdelirios—236.
Marqueza de Cascaes—4390 a 4393.
Martim Corrêa de Sá e Benevides (Visconde de

Asseca)—189.
Mattinho Affonso de Mello—3298.

1 Gonçalves Gesteira—2730.
 José de S. Boaventura—1722.

 

Madeira—4952.
 Mendes de Vasconcellos—4116.
 de Mendonça de Pina Proença—4655.

¦—  Pereira Pato—122.
Matheus de Almeida—91—2852—5957.

dWzevedo—2902.
¦— de Barros—4952—5961.
 Bruck—4570—4581.

Dias Ladeira'—295—475.
 de Lima (Jesuíta)—4960.

—• Pereira' dos Santos Cavalcanti—2081.
Rodrigues de Sá—4548.
 Teixeira {Jesuíta)—4848—4959.

Mathias Barbosa—401—749—1617—208.9.
Borges Lopes—425.
Cerqueira—295.

Coelho—212.

Coelho de Sousa—83—236—323—330—
—466—611—613.
Corrêa de Aguiar—363.
da Cunha (Governador)'—1352—5041—

5049—5053—5057—5061—5065—5069.
 Durans de Oliveira—1806.

Fernandes 

Santiago—3715—5961.
 Ferreira Guimarães—3007—3008—'3379.

-— de Figueiredo e Mello (D.—Bispo de

Pernambuco)—5045—5053—5061—5069.
Gomes Bezerra—3298.
— da Guerra^—1722 a 1724.
 de Miranda de Oliveira—2406—2425—

2770—5532-

 

Moreira Sampaio—2058—3869—4969—

5957-

•— 

Pereira de Lima—3010.
Piler (Jesuíta)—4008—4009.

da 

Silva Gayo—2397—2414—2425—2761
—2778—2789—3298.

— 

Rodrigues Ferreira—3298—3303.
¦—  de Sousa Guimarães—20—21.

Torres 

Bezerra—20—1772—1917—3303.
 Vieira (Padre)'—2050.
 Vieira de Lima e Menezes—2702.

 

Vieira dos Reis—5586.
Maurício de Carvalho—125.

 Carvalho da Cunha—41—401—1789—
1800—3609.

de 

S. Francisco (Fr.)-—3629—3772.
Maximiliano da Costa de Oliveira—5846—5929—

5968.
Máximo Barbosa Pinto Pereira Pinheiro—-5737.
Melchior Dias Moreira—1266.
Mem de Sá—2700—4948.
Miguel da Affonseca Curado—3303.

 

de Affonseca Lobato—4936.

Miguel de Alireid-a (Jesuíta)—4960.
de Almeida Pacheco—295—3976.

¦— Alvares de Freitas—20—5957.
Ângelo de Mondovi (Fr.)—3771—3628

—5358.

dos Anjos (Padre)—4952.
Miguel Annes—650.
Antunes Guerra—5961.
Arez Lobo de Carvalho—4915.
 Cabral de Mello—2.955.
 Caetano de Abreu—11441—1151—1160—

1655—1659'—2478—37"7—37®9—3869 -^4963
—»72—5>28.

— Caetano de Abreu (£s:rivão da Ouvido*¦ .
ria Geral do Crime)—2054.

— Caetano Gongo—-3025—3050.
— Carlos Pereira—637.
Carvalho de Andrade—1949—5765.
Coelho da Silva (Capitão)—2223.
Corrêa da Costa—4548.
 da Costa Bandeira—4548.
 da Costa Braga—5957.

Coutinho Braga (Dr.)—5241.

 

Dias—3447.
Domingues Braga — 401—627—1479—

5623—5625.

Felix 

Barreto—-1816.
 Fernandes de Sousa—987—1722.
 Ferreira de Carvalho—1789—1800—41S8

—4191.
Ferreira Martins—5116.
Francisco Manzoni—5957.

:— Francisco de Araújo—757 a 759.
de Freitas Ferreira Bettencourt—5504—

5505.
 da Gama Corrêa—928.
 Gonçalves de Carvalho—769.
 Gonçalves Coelho—1458. .

 Gonçalves Netto—5957.
 de Gouvêa Pegado—2863—7/92—3816

3866.
 Henriques Ferreira—401.

 

Henriques Gorjão—4119—4120—4,122'—

4125—4126—4128.

Honorato 

Geraldé?—21—1613.
—1—— Honorato Guinard—590—3816—4748 —

4811—4892—4895 a 4900—4905'—4952—5014
I — 5092 — 5158 — 5159—5203—520Ê—5319—

5320—5395 a 5400—5421—5535—5551—5614
—5627—5631.

Ignacio Geraldes—420—489.
 Ignacio Gonçalves'—393.
 José da Costa—4548.

Lobo Carneiro—1949.

Lopes 

de Lavre—2972—2981.
de Macedo Ribeiro—3690.

—¦ de Magalhães Tourinho—5175 a 5185—
5249—5251—5253 a 5261—5263 a 5265—5267

Ó022.

 Mendes de Lemos—2411—2428—4655.
— Nunes (Dr.)—4952.
 Nunes da Cunha—601.

Nunes de Mesquita—342—3303.
Passos Dias—53—280—721.

 

Paulo da Costa—4731—4733. '
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Miguel Pereira da Crüz—5963.
Pereira Lima—420—489.

Peres 

Lima—614—1301—1311—2161.
:— Pinto de Freitas—^1708—1710—2595.
Pires Rebouçaa—3303.
Rangel (D. Fr.—1° Bispo de Angola)
—350.

— Rodrigues^de Sousa Cabral—4183 a 4x86
—4293—4294-
dos Santos Torres—1463—1789—1800.

.! da Silva Machado—5004—5007.

da 

Silva Pereira—1152—1157.
da Silva Ribeiro—2922.

da 

Silva Sousa—4935.
Simões de Almeida—5497. ^

Soares—1449.de 

Sousa Barbosa (Padre)—2700.
de Sousa Fernandes—749.
de Sousa Silva—1722.

Teixeira 

da Costa—2427.
Teixeira Pinto—2694.
Teixeira do Rego—3689.

 

Varella—2418—2782—3298.

Monica Maria de Jesus—5421.
Narciso de Cairpos—5356—5357.

 Martins da Costa1—1599—5522.
Martins da Costa Guimarães—569—5961.
 das Neves—4952.

Isathaniel Garland—4,570.—14571—45^1—4582.

Nazario Gomes Pinheiro—5959-

Nicario Franco Campos (Padre)'—2669.
Nicoláo de Abreu Carvalho—2379—2382—3402—

345G—3S86—3887—41 oi —4102—4782—5314

— 5485 — 5600 — 5607—5610—5925—5968—
6018.

Antunes Ferreira—1336—1436.
dei Baille (D.)—3120 a 3124-

 

de Banhará (Fr.)—3771—3628—5358—
5676—5677—5679.

Barbosa Vianna—3298.
 Aranha Pacheco-—3303-
de Canizares (D.)—3126—3129.

— Carneiro da Rocha—3303-
 Corrêa—5392.
 da Costa e £ilva—188.
 Gonçalves de Carvalho—4952.
 Gonçalves Ferreira—3303-
 Grenier—1563.

— de Mello—503S—5038.
Mendes Bolião— 5045 — 5053—5.061—

5069. _

 

Pereira de Barros—1197-
dos Santos (Jesuíta)—4848—4959«
Sonres de Affonseca—4931.

Soares 

Nogueira (Padre)—^235—1014.
de Sousa Cabral—4774.
de Uzeda—4952.

, Noel de banthons (Francês)—165—166.
Nuno da Cunha (Capitão-Tenente>—2167.

 

d1 Mattos Rodrigues—473 r—4733-

Pacifico de Assis (Fr.)—5500—5676—5678—

5679.
Pantaleão da Costa Lima—5955.

Gonçalves—4948.

«—  Gonçalves de Oliveira—5957.

Pantaleão José da Cosia Cirne—5958.
 de Mello Vianna—1119.

 

Nunes de Azevedo—5957.
Paschoal de Abranches Madeira—1239—1254—

1270—1396 a 1425—1464—1721 a 1724.

— 

de Azevedo (Governador do Rio Gran-
de)—1250.

— (ja Costa Lisboa—113—117—5857.

 

Ferreira—2927.

Ferreira 

Pinto—5586.

de 

Figueiredo—2676—4948.

 

Francisco Cintra—5084.

 

Marques—1463.
¦—  Marques de Almeida—721—1734—2081

a 2085—2418—2782—2852.
 Mendes Pereira—5959.

— Ribeiro da Costa—4731—4733*
 Rodrigues Maya—1788—1789—1795—

1800—2081.
 de S. José (Fr.)—5158 a 5160.
 da Silva—1023.

Patrício Manuel de Figueiredo—6x3—2940—2942

a 2945—2949 a 2951—2955—2956.
 Monteiro (Jesuíta)—4848—4959.

Paulino da Conceição (Fr.)—1949.
dos Reis—3030—4894.

Paula de Siqueira—5586.
• Paulo de Almeida Seabra—363.

Alvares 

da Silva—184—1788—1795-
•—  de Araújo da Fonseca—2418—2782.

 Barbosa—3030.
de Carvalho da Cunha—41.

— de Carvalho e Mendonça—4277.
 Corrêa Lima—73.
da Costa Ribeiro—393—420—489.

Franco da Silva—1336—1436—2081,
 Luiz da Costa—27—3298.

Marques—50x5—5016.
 de Oliveira Costa—5961.

»— Pires Cordeiro—2746—3298—5957'
Ribeiro da Costa—40.
 Ribeiro do Valle—1789—1800.
da Silvai—1119-

Pedro (Infante—D.)—5»97 a 5099.
 Affonso—1855—1857.
 de Albuquerque—3924-
de Albuquerque Camara—290—2069—

2079 a 2085—3303—5047—5055—5063—5071
.—5074—5086.
de Alcantara—1722—1724.

 

Alexandrino de Abreu Bernardes—222—

511—S48—850—1767—3079—3390—4655.
de Almeida Amaral—1329—1430.
 Alvares de Araújo—2081.
 Alvares de Carvalho—1617.

A'vares 

dos Santos—3329—3331— 3333
^-3352.

 Álvaro Fontes—4952.
 Alves de Carvalho—749.

— de Amorim Bezerra—231—232—439—
1196.
 Antonio de Froes—122. ,
 Antonio Gonçalves Rego—3869.

 

Antonio de Oliveira—295.
5— Antonio da Silva—40. -
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Pedro Antônio Virgolino—5510 a 5512.
— Antonio de Sousa da Camara—5763.
 de Araújo—1033.
 de Araújo (Jesuíta)-—4848—4959.

<¦ de Araújo Gato—2700.
 de Araújo Melgaço—3303.
de Araújo dos Santos—99—166—177—

446^1079—1108—1568—1598—1599—5453.

 

de Araújo de Sousa—329—336—2700.
 Ariz Aguirre—«594.
 Barbosa Gondim—2674.

 

Barbosa Leal—3298—3303—4655—5246
—5248.

 Barbosa Pereira—3038—3039.

 

de Barros (Jesuíta)—4958.
Borges—(i° Ouvidor Geral do Estado

do Brasil)—4949-
-Borges Pacheco—5046—5054 — 5062 —

5070.

 

Buytrago—4315—4319.
—-  Caetano Pontes—1152.

 Camello de Aragão Pereira—5046—5054
—5062—5070.

,— Cardoso de Sousa Corrêa—13.
 Cordeiro de Espinosa (Deco)—5046—

5054—5062—5070.
— Corrêa e Mello—5957.

——.— da Costa Bonicho—2480—2817.

 

da Costa Lima—3039.
 da Costa Valdez—4655.

 

Coutinho Farreira—525—57^—578.

 

da Cunha Sottomaior—232.

 

Dias Corrêa—1121.

 

Dias Paes Leme—3869.

 

Domingues—1722.
— do Espirito Santo (Padre)—2680.

 

Fagundes Varella—1449—1470.
Fernandes Aranha (Padre) — 3298 •—

3303.

 

Fernandes de Araújo—4948. .
 Fernandes de Freitas-—2237.
 Fernandes Paes—377—5632—5957-

Fernandes Sardinha—(D.—1° Bispo da

Bahia)—348.
Fernandes Souto—772—773—787—1600

1654—1658-—1804.
 Ferreira de Andrade—12—20—181—

186—1905—3303.
-—  Ferreira de Lemos—62—165—166—184

'—208—276—282—288—401—484;—56^— 729
¦—942—1160-—1345—1380—1617—1730—1731

 184O  1847  I9T2 208l 2228 2411
2428 2720 2794 3298 4656 496l  4970
—5074—5086.

Fialho—4947.
 Filippe Roque-—3488.
 Filippe de Valois—3483.

Francisco Ferreira—614.
 Francisco Lima — 88—245—387—391—

749—874—1028—1029 —1145—1146—1634 a'
1649—1728—2180—2351 —235 7.—3 060—3071
—3298.
de Freitas—345.
 de Freitas Tavares Pinto—729.
 Garcia de Araújo—5586.

Pedro Garcia Pimentel5046 — 5054 — 5062 —

5070.
——— Gomes Caldeira—401 — 1456 — 1463 —

1617—1729—2089— 3039—3500—48141—4952
5074—5086—5278—5288—54541—5456—

5532—5957-
 Gomes de Carvalho—4952.
 Gomes R>?go—3869.

Gomes da Silva—184—287—5957.
 Gonçalves—5358.
 Gonçalves Cordeiro—345.

Gonçalves Cordeiro Pereira—2700—2790
—4914.

 Gonçalves de Novôa—4548.
 Gonçalves Pinheiro—749—3020.
 Gonçalves Rebello—928—1120.

— Gonçalves Salvador da Matra—345-

 

Gonçalves Valença—4456—4462.
Gonçalves Valente—3329—3331—3333—

;33 5 4188 419 II 4723 4725 4731 4733.
 Homem da Costa—3298—4824—4826—

4827.

 

Jacques (Jesuíta)—4958.
João de Molina (Fr.)—518. *
 João Pereira—2746.

 

Joaquim de Mello—928.
José de Sousa—5961.

Lascelles—5127.

 

Leolino Mariz—255—256—-295—304—

305—571 — 603 — 606—607—825—826—1066

a 1068—1181—1195-—1676 — 1677—1804 a

(1819—2183—2503 —2640—-2823—2824—2911

3000—3003—3379—3397'—3428'—3436 
— 3455

3457 — 3473 — 3474—3476—3478—3481 
—

3587 a 3628—3710—3711—3716 a 3732—

3757—3758—3819 a 3839—4284—4734—4735
—47 37 — 4738 — 4753 — 4754—4756—4780—

4781—4785—5314 a 5318—5380—5413—5486
—5487—5643—5697—5698—5704 a 5710—

574 1—5804—5934—6010.
 de Lima—2418.

— Lopes Arraya—1789—1790—1800—1836

;— 1838 —- 1861 — 1865—1949—2192—1-2193—
2196—2321.—3210—3227 a 3229—3331—3333
t— 3352 — 4514 — 4363—4367—4368—4371—
4723—4725—4731—4733—5453-
 Lourenço Villas Boas—4826—4827.
 Luiz do Olival-—469—2443 a 2445.
 Luiz do Olival e Silva—2951—2955.

— Martins da Costa—434.
 Massi (Jesuíta)—4008—4009.

 

de Meireles-—1749.
Mendes Netto—4630—4707—4719.

 

Moniz Barreto de Vasconcellos—12—13
—287—712—1752— 873—1271—1272—1336—
1436—14411—1728 —1899—<1910—1911—2863

—3816—4952—5246—5248—5925—5968.

 Monteiro Furtado (Desembargador)—»
2951.
da Motta—2871.

 

da Motta e Silva—2169.

 

Nabaes Ferreira-—46.
 Netto Ferreira—5957.
 ísolasco Ferreira Pires (Advogado)—-
192'—938—2081—3035 a 3039-
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Pedro Nunes Manso—3030.
 Paes Machado—59—287.

*—  Paes Machado de Aragão—2700.
 Píaulino de Oliveira—295—475—606—

1813—1816—3606'—3628—3972—4013.

 

Paulo Dias Lobato—5632.
Paulo dos Santos 1119.

 

Percs Gil—5522.
 Pinto Prestes—5959.

 

Pereira de Castro—5963.
dos Reis Abreu—27.
Rocha Barreto—5959.

 

da Rocha de Gouv-êa—5046—5054—

5062—5070.
 Rodrigues Bandeira—181—184—186—

¦— 1042 — 1456 — 1617—11789—2081-—5074—
—5086—5522—5957.

Rodrigues de Mello—4548.
 do Rosário—2328—2329.
de Saldanha de Albuquerque (Gover-
nador de Moçambique)¦—4032 a 4036—4038
—4039—4116—4782.
 de S. Caetano Pontes (Fr.)—159.
da Silva (Padre—Jesuíta)¦—4960.
da Silva Caldas—2927.
da Silva Oliveira-—4952.
 da Silva e Sousa—1724.
 Soares de Athayde—5957.
 Soares Ferreira—96—437—1230—>2237

—3030—3034—3109—4299.
de Sousa Moraes—3030.
Tavares Romeiro—4548.

Teixeira (Padre)—4948.

Teixeira 

da Costa—287.
Teixeira Dovia—3869—5957-
,— de Unhão Castello Branco (D.)—5045
—5053—5061—5069.
 de Vasconcellos—637.

 

Vaz de Sequeira—393—420—489.
Velho—345.
 Vicente—1949.

Vicente 

Portella—1790—1836—1838—
1861 —1865—2192—2193 —21967—^304—2321

— 2328 — 2329 — 3210—3221—3222—3237—
3238—3329—3331—3333 —3352—40581—4060

1 —4093 — 4094 — 4476—4723—'4725—4731.—
4733-

Vicente Vidal (Tencnte-Coronel)—1563.
-—  Viegas—1.

 de Villas Boas — 3329—3331—3333—
3352—5345—5955—S958-
 Warren—4569—4580.

Peponet (Mr. de)—3488.
Plácido de Almeida Mattoso—620.

 Fernandes Maciel—41—46 a 52—56 a
64 — 66—89—257 a 290—296—602—711—
1187—1487—1764—1983—2040—2327 a 2329
—2336—2339—2343—2344—2497 a 2495.—
2529 a 2532—2625—2626—2647—2820—2825
<—2826-—2864.

José Pereira—2746.
Pereira de Azevedo—387—391'—753—
—775—1343—1905—3077—4S34'—5195—5197
—5446—5686—5769.

— Rodrigues Nogueira—-3303.

Pondiclicri (Conselheiro)—x560.
Possidonio de Mirandula (Fr.)—5357—5358.
Principe das Asturias—719.
Prospero Milão (Fr.)—5358.
Prudente de Goes da Affonseca—5846—5851 a

5854.

Quintiliano de Araújo de Abreu—928.
Raphael Martins Santiago-—3030—3109—3606—

3628.
de Mattos—3030.
 Pires Pardinho—295—620—714J—3437—

3765-
Soares Henriques—942.

Ravmundo Barata-—4317—4321.
Boim de Santo Antonio (Fr.)—-1719—

172c—3140.
Cardoso Beirão—1119.

 Coelho de Mello—474—827—830—956
—957—T169—1278 a 1284—2177—2178.

Duarte—4937.

José 

da Silva Freire—184.
Maciel Soares—3303—4606—4609—4638

—4641—4770 a 477&—4780—^5237—'5239—
—5613-

Remualdo Ferreira Villas Boas (Padre)—1722—-
2707.

Rezinaldo Mendes de Sousa—3303.
Ricardo Drake (Inglês)—4183—4567—U573—

457»—4584—4628.
Rita Maria Cavalcanti—2927.

 Maria da Conceição (Soror)—2925.
Roberto de Campos—5586.

 Car Ribeiro—1462. >
de Brito Gramacho (Padre)—2677.
 da Costa (Padre—Jesuíta)—4960.

Gomes Aranha—4476.
Gomes Franço—321 o—3217—3218—33 29

—33i—3333—3352.
 Pattin—457c—4581.

Rodrigo Alvares Acanha—41*—48—68.
 de Argolo de Vasconcellos—4683—4762

—4763.
 de Argolo Vargas Cirne de Menezes—

5047—5055—5063—5071.
 de Castello Branco (D.)—5046—5054—
5062—5070.
 da Costa de Almeida—711—805-—1519—
1520 — 1803'—1820—.1951—20811—2700—2728

•—2730 a 2732—2852 a 3022—4557 a 4562—

4648 a 4653—4655—4966—4967—5047—5055
h- 5063 — 5071 — 5074—5086—5241—5630—
5828.
 Ignacio de Barros Alvim—2113..

 

Moreira Maia—5961.
 de Oliveira Zagallo—1021.
 de Tavora Noronha—1909—3869.

Rodrigues Kleinhaut—865—866—1015 a

1017.

Rogério Canissio (Padre—Jesuíta)—4359 a 4372
—4515—4516.

Romão de Cerqueira—1458.
• Gramacho Falcão—2045 a 2047—2319—

3024—3027 a 3030—3091 a 3093.

Roque Alexandre de Sousa—5846.
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Roque da Costa Barreto—- 722—1527 — 2140 —

--53-
José Alvares—5957.
 Manuel Pereira1—1319—1907—5974.
 Martins—663.

Monteiro 

Pain:-—342-—343.
 Soares Vieira—3303.

Rosendo da Costa Faria—5963.

Ruy de Carvalho Pinheiro—3303.
 Mendes de Abr u—1.

s

Saint-Elenc (Mr. dc)—3488.

Salvador Borges dc Barros—3303-

 

Corrêa (Fr.) —1949.

Corrêa 

de Sá Benevidcs- 25-95.
Corrêa Vasques Annes—5046—5054—

5062—5070.
da Fonseca (Jesuíta)—4848—4959.

Salvador Marques da Costa—3303.
Pereira Santos—494—3038—3039'—4925-
 Pires (Jcsuüa)—4848'—4960.

Ribeiro de Almeida—2848.
 dos Santos Vieira—928—1119—^1121.

Sancho Andrade de Castro—295.

Sebastião Alvares da Costa—473—5957-
 Antonio Quartim—434.

¦—¦  de Araújo e Goes—5045—5053—5061—

5069. ,
 de Araújo e Lima—5045—5053—5061—

5069—5046'—5054—5062—5070.
— Barreto de Lyra—387—391—-515—780—
293;—3864. 1

 

Bernardes dos Santos—2648.
Borges de Barros—1605—4989—5047—

5055—5063—5071'—5074—5086.
de Brito de Castro—344-

 

Cardoso Batalha—4548.
 Cardoso Godinho—5959.
 Cardoso de Sampaio1—3403—3435—5046

—5054—5062—5070.

 

Carneiro da Costa—91.
Corrêa de Mello—5130—5945.
 da Cunha—996.
 Dionisio da Costa—2782.
 Francisco Manuel (Desembargador) —
1721 a 1724—1898—2048—2127—2137—2397
—2524—2525—2568—2654 a 2657—2827—
2831—2835—2840—12845 —2878—2879—2890
¦—2891.—3009 a 3013—3024—3027—>3032—
3035—3036—3038—3039—3041 a 3046—3090
a 3092 — 3094 — 3108—3281—3282.—3286—
3287—3334—3395—3494—3513 a 3515—3818

384c 3847 3869—4010 — 4011 :—4015 a
4017—4020—4022— 4915—5047—505 5—5063
—5071.

-—¦—•— Gago da Camara—1396 a 1425—1473—
1594—1595—1785—1792—1799—1923 a 192S
—1927—1938 a 1941—4148.

Gaspar 

de Almeida Botto—s8p6—5899.
— Gomes Vianna — 91—1023—1034—1096

— 1099.

— Gonçalves Aranha—987.
 José de Abreu—5853.
 José de Carvalho e Mello (Conde de

Oeiras—Marquei: de Pombal)—1722—1845—
1846—2017—2018—27 49-—5803.

Sebastião de Lima—1855^-1857. -

Luiz Pexim—1907.
 de Macedo (Jesuíta)—4960.

—• - ¦¦ - Mcldonado (D.)—848. z
— Monteiro David ( D. —Arcebispo da
Bahia)—867—1336—1436—2010-—2717—5044

—¦—5052—5060—5068.
 Moreira de Vasconcellos—*-5957.

Pereira de Castro—352-—3922—4781.
 Pereira Fernandes—928.
 Ribeiro de Magalhães—41.
 da Rocha Pitta—721—1734.

Rodrigues Braga-—1739 a 1750-
 Rodrigues Viegas—4744—4749-

— de S. Pedro (D. Fr.—1° Bispo dc Me-

liapôr)—349.
 da Silva—1812—1816.
 da Silva Pereira—1152—1157.
 Sutil de Serqueira—2702.

Vieira—3030.

 

Vieira de Mattos—24.

Serafim do. Pignarolo (Fr.)—5356.

Severino Pereira Tavares—1120.

Silverio Alvares Vanique—5920.

Silvestre de Almeida Ferreira—122.
de Araújo—4952-

Carneiro de Azevedo—3020—33°3-

 

Gonçalves de Moraes—125—749.
 Marques da Silva—2418—2782.

Nunes Fialho—928.

 

de Santa Thereza (Fr.)—5090—5091.
Rodrigues Vianna (Padre)—5078—5082.
da Silva—650—4952-

Simão Alvares (Padre>—Jesuíta)—4960.

da 

Affonseca Pitta—315—320—942—
—1772'—2240—2702-t-3303.

 

Alvares Mendes—2418—2425—2782.
 Alvares Santos — 2418 — 2782—3298 —

3303-
 de Amorim—73.

de 

Araújo Aranha—125.
de Bastos—20.
 Bento Cagnoni—1949.

Caldeira da Costa (Desembargador)¦—
1949.

— da Costa Mendes—763.
 Ferreira Monteiro—3372.

Gomes 

Machado—3030.
 Gomes Monteiro—85—97—99—300—-393
— 420—479—647—659—758 —1032—1053—

1230—1481—2081 a 2085—2368—2794—2852
—3869—3875—388 o—4281—4990-
 da Lage Rodrigues—5959-
de Magalhães e Azevedo—143.

 

Marques (Padre—Jesuíta)—4960.
Mendes Barreto — 743 — 1847—2024—

20S1—2912—3869—4775-

 

de Mendonça—2927.
Pacheco (Padre)—420—489.

—•  Pereira Santiago—1722.
—• Pinto de Queiroz—66—181—184—186—

749—1456—1475—1477—1789—1800—2360—
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2368—2754— 3oio ¦—3500—4458—5074—5036
—5522—5957-

Simão dos Reis—4952.

Rodrigues 

Corrêa—4548.
-—¦—— Rodrigues Monteiro—4932.

da Silva—3030.
 da Silva Rebello—1806.
de Sottomaior (Padre)—4948.
 Vaz de Sousa—4934.
 Vieira de Carvalho—1724.

Simeão de Araújo de Brito—4931.
 òotero de Oliveira—1196.

Simpliciano de Breja—5358.
Tamborino (Cardeal)—1429.
Tliadeu Ribeiro—5957.
Theodoro de Abreu Bernardes—714—1480—2981

—3080—3695—3702.

Theodorò de Almeida (Jesuíta)—4960.
— de Carvalho (Jesuíta)—4960.
 José—503S—5038.
José da Silva—177.
 Rodrigues de Faria—3071—3372.

Theodosio de Cobellos Pereira—1904.
 Coelho Portella—5957.
 da Cruz Velloso—329—336.

-——— Dias de Lemos—4952.
de Faria—125.

Ferreira de Moraes— 1567'—1570—1781

1784—1872—1877.
Gonçalves Silva — 569 — 1789—1800—

- 2746—3298—3500—3515 —4358—4437—4444

a 4448 — 4468 — 4992—5074—5086—5455—

5957-
 José da Silva—2902.
 Manuel de Lima (Padre—D.)—3321-—

4289—4290—4731—4733—4784.
 Martins da Rocha—590—2146—4892—

'4895 
a 4900—4905—5008—5014—5092—5158

— 5i59 — 5203 — 5206—5319—5320—5395 a

5400—'5421—5535—5551—5614—5627—5631.
 Pereira de Jesus—4952.
 Rodrigues da Costa—794 a 799'—3458

a 3460—3515—3518—3527— 3528 — 3853—

3854—4766 a 4779—5131—5132—5135 a 5M4

5455—5567—6oi8.
 Rodrigues de Faria—181—184—186—

.569—730—749—1101 — 1103—1788—1789—•
1800—2076—3509.
 Vieira de Mello—5497.

Theotonio Caetano de Mattos—1949.
 Monteiro da Rocha—1441—5594.
 Nobre Cordeiro—30Í6—3051.
 Simeão (Jesuíta)—4848—4960.
 Soares de Brito—''5046—5054—5062—

5070.
 de Sousa Salgado—4952.

— Vaz Rebello—5278—5288.
Thereza Eugenia de Menezes—5246—5248.

 

Ignacia de Menezes—4655.
 de Jesus Maria (D.)—125—287—357 a

363—491 a 498—1014—1139 a 1144—2042—

495-—5631—5632.
Luiza Leite—71 a 73.

Thimoteo Garcez (Jesuíta)—4848—4960.
-—  Lourenço de Carros—4952.

Thomaz de Aguiar Campos—1841—3010.
de Aquino Leite—5497.
 de Aquino Xavier (Fr.)—5459.

.— Best—4186—4327 a 4331—4343 a 4347
—4567—4578—4633—4814 a 4823.

Brailla (Jesuíta)—4008—4009.
 de Cantuaria—5073—5074—5085—5086.
da Costa Lima—4707—4719.
 Dantas Barbosa—2498.

— Duarte Meira (Dr.)—41—46—48.
—- Feliciano de Albernas—754—337-2-

—¦  da França—1505—1506—1523—1524.
 Francisco Xavier Hares—3437.
 Franco—4952.

— Honorato (Padre)—4824—4826—4827.
• Linceo (Reitor dos Jesuítas)—1312—
1559—2034—4008—4009—4960.

 Luiz (Jesuíta)—4008—4009.
 Luiz Osorio—1250—2116.
 de Miranda (D.)—4891.

— Pereira de Sampaio—2081—4952—5074
—5086.
 Pinto Camello — 772—773—775—784—
1463—1655—1659—350c—4952—5074—5086.
 Rait—4570—4572—4581—4583.

Roby de Barros Barreto (Chanceller da
Relação) — 2586—2846—2895—2911—2949—
2953—2998—2999—3001—3002—3083 a 3088

3097 — 3397 — 3473—3474—348o—348i—
3529—3710—3711— 3757 a 3768—3819 a 3838
¦— 3843 — 3855 — 3888—3889—13920—4026—
4027—4'7 5 3—4756 —14781—4825—4887—4891
—4913 a 4919—5012—5019—5023.—5027 a

5033—5035—5038—5041—5047 a 5049—5055
a 5057—5063— a 5065—5071 a 5075—5083—
5085 a 5089—5097—5098—5100 a 5104—5107
—5109—5115 a 5119—5121 a 5123—5130—
513^'—5144—'5145—5147 —5151—5154—5156
—5157—5162—5175—5186 — 5198—5199 —

5321—5322—5332 a 5336—5338'—5359 a 5361
—5629—5630—5643 a 5645—5713 a 5716-
 Sandys—4568—4573—4579—4584-
de Santiago—2348—2353—2484-—2490—
2815.
da Silva (Jesuíta)'—4960.
 da Silva Ferraz — 749—1042—1329—
1336'—1341—1401 —1430—1441—1456—1793
—1798—1907 a 1915—2081 a 2085—2852—

3071—3401—4052 —5074—5086—5278'—5288
5454 — S456 — 5466—5532—5594Í—5625—

5632.
da Silva Freire—1144.
 da Silva Pereira—2328.
 , Smith—4566—4567—4577—4578-

— de Sousa—396 a 412—839 a 864—877

a 906 — 2450 — 2451 — 4662 a 4664—4705—

4717 a 4721—4780—5366—5961.
 Velloso Rebello—-541 a 560.
 Vieira da Silva—5901.
de Villa Nova—1297—1326—1327—1366
1—1367—1370—175? a 1763—1820 a 1834—

1843—1844—2591.

Thomazia Alvares do Sacramento—1729.
de Soura e Araújo—4952.
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Thomaz Corrêa da Rocha—122.
Corrêa da Silva—1949.
da Costa Lemos—5955.
da Costa e Sousa—1724-
Gomes Moreira—171 — 2411—4529—

4655-
 Joaquim da Costa Corte Real (Ministro

da Marinha e Ultramar)¦—780—1904—2290—
2347—2440—'2802 —2803—2865—3397—3964

—5579—5804.

— José de Castro—1196.
 Lobato—4932.
 Luiz de Araújo—5963.
 Luiz de Sousa—1724-
 Pereira Pinto—1907.
 de Sousa—3867.

Torcatc Lopes Guimarães—5959-

Ursula Luira de Monserrate—382.
 Proença—1772—1917»

Valentim Duart d'Azevedo—1463-
 Corrêa de Azevedo—1463-
 Mendes Cordeiro—928—1121.
 dos Santos Neves (Padre)—2696.

— da França Pontes—1488—1491 a 1504
—1769-—1899—2863.

Valerio Gomes de Castro (Padre)—5243.
 Moreira da Silva—1501—5959-
 de Sousa-—3478—3479.

Vasco de Brito e Sousa—3303.
 Fernandes César de Menezes (Vice-Ret

do Brasil)—720—721—852—853—1623—1734
2414 2574 2579 2700 3424.

¦— Lourenço Velloso—1907—3747—3816—

3858 a 3861—5562.
Ventura Alvares Vianna—569—4731—4733-

Coelho da Silva—2955.
 da Costa Rangel—3026—3052.

— Gomes da Silva—123.
 Manuel da Cruz—4769—5136.
 Tavares de Almeida—758—2848—4536

—4541—4932.

Veríssimo de Campos Carvalho—3858.

 

da Costa Veiga—1729.
 Dias de Macedo—273.
 Ferreira de Abreu—1348,
 Ferreira Machado—3109.

—» Ferreira da Rocha—5084—5957.
 Marques da Silva—5963.
 Pereira Machado—3030.
Rodrigues Crespo—2928.
 dos Santos—122—4117—4119—4120—

4122—4123—4125'—4126—4128.
 da Silva Pereira—2746.
 Soares da Silva (Padre)—4279.
 Teixeira de Mattos—2813.

Vicente de Araújo e Silva—2445.
 de Castro e Abreu—5242-—5243—5711

—5712.

da 

Costa Teixeira Bettencourt (Padre)
-—1722.

Dias Monforte—2470.

 

Ferreira (Jesuíta)—4960.
 Ferreira de Andrade—5955.

Vicente Ferreira Pinheiro—3372.
 Ferreira da Silva—1729.
 Gomes Ferreira (Capitão-tnór da /. do

príncipe)—2457—2458-—2461.
 Gonçalves Soares—2418—2782.
José de Avellar—3869—4952—5958.

¦——— José de Campos—5961.
 José de Oliveira1—113—1117.
 Pereira (Fr.)—1949.
 Pereira Real (Advogado)—1983.

Vicente Ribeiro Moreira—5957.
Rodrigues de Carvalho—2746.
 Vicente dos Santos Maciel—329—336.

— da Silva da Fonseca—122.
Victoria Alvares Carneiro de Araújo—4495—

4499.
Thereza Nunes Vianna—2181—2182.

Victoriano Barbosa Leal—269*—3038—3039—5270
—5278—5288—5532—5897 a 5909.
da Cunha (Padre—Jesuíta)—4960.
 Prudente de Mattos—2145—2146.
 Ribeiro Ribas—5496.
 Rodrigues dos Santos—4548.

— da Silva Soares—4774.
 Soares de Brito—928—1120.

Viclorino de Brito Barros— 945 — 1510—t 516-—¦
1680—1684.—1713—1717—2131—2137 — 2346

2481.—2494—2848—3055—3059—3130—

3359—3362—3564—3869—4183 a 4186—4264
 4293  4294  4440 5004. 5007~5077

5081—5125 a 5129—5927.
 Freire da Silva—4709—4717.
 José Fernandes Neves—978 a 985—1093

—1094—1097.
 José das Neves—1034.

— Monteiro Machado—111—177—1368.
 Pereira da Silva—958 a 961—2044 a
2047—2233-

Victuriano dos Santos Mattos1—1722.
Virginio da Costa—1243.
Visconde de Asseca (Martim Corrca de Sá e Be-

nevides)—189.

Wencesláo Pereira da Silva (Intendente geral do
ouro) —72—73—82—97—214—229—268—345
—347—35i—352—419—449—476—480 — 485
,—488—490—499—50c—593—594—596 — 597
645 a . 664, — 678 — 708 — 721 — 729—932«—-
937—96?—1032^—">35—1040—1041 —1056—

1057—105I9—1062— 1065—1066—1068—1070
1075 — 1090 —• 1170—1171—1201—1207—

12271—1396—1447 —1451—1452—1457—1595
—1785—1804—1879—1894 — 1898 — 1902 a
1925—1927—1929—1937 a 1942—2016 a 2018
•— 2360—2474 —¦ 2524—>2525—12555—2568—
2744—2827—2831—2835 a 2845—2864—2878
—2879—3397.

 Pinto de Magalhães Fontoura—927—

26 68—28 27.

Xavier da Costa Porto—4893.
 Maria de Gênova (Fr.)—3628—3771.

Zenobio Acchioíy de Vasconcellos—5045—5053—-

5061—5069.
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índice de appellidos

Abranches Madeira (Paschoal de).
Abrantes (Marquez de).
Abreu (Anastacio Gomes de).

(André da Costa e).
(Antonio de).

(Antonio 

Alvares de).
(Antonio José de).
(Antonio Martins de).
(Antonio Pereira de).

(Antonio Rodrigues de).
(Bento José de Sá e).
(Diogo de).
(Diogo Caldeira de).

(Francisco 

dos Santos de).
(Gregorío Pereira de).

(Ignacio de Almeida e).
(João da Costa de).

(João Fernandes).
(João Ferreira de Sousa;.

(de Sousa).
(José de).

(José 

Alvares de).
(José Alves de).

(José de Carvalho).
(José Corrêa de).

(José 

das Neves de).
(José Pereira de).
(Manuel Antunes de).

(Manuel Luiz de).
(Miguel Caetano de).

(Pedro dos Reis).
(Quintiliano de Araújo de).

(Ruy Mendes d').
(Sebastião José de).
(Veríssimo Ferreira de).

(Vicente de Castro e).
Bernardes (Pedro Alexandrino de).

- ¦ ¦—  (TTieorloro de).
de Carvalho (João de).

— (Nicolau de).

Abreu Faria (Diogo de).
Fialho (José de).

Guimarães (Antonio José de).
Lima (Domingos de).

de Lima -(José Ignacio de Alvarenga).
Lima (Manuel de).
Lima Corte Real (Francisco Gome»).
Lisboa (Ignacio de).
,—  (José de).
Magalhães (José de).
Marques (José de).

——¦— Prego (Luiz de).

Soares 

(João de).
Sottomaior (Feliciano de).

Vieira (Domingos de). -

Ache (Conde de).
Acchiolly de Vasconcellos (Zenobio).
Adorno (João Rodrigues).
Affonseca (Antonio de).

(Antonio da Costa da),
(Domingos do Rosário da).

(João de).
(João Godinho da).
(José Ignacio de).

(José 

Teixeira da).
(Lucas da). ;

(Manuel Alvares de). ;
(Manuel Lopes de).

——— (Manuel Pinheiro da).
(Manuel Pinto da).

(Nicoláo Soares de).
(Prudente de Goes da).
(Salvador de).

Curado (Miguel da).
Faria (João de).

Felix de Lemos Coimbra (Manuel de).
Leal (Ignacio de).

Lemos (Antonio José de).
Lobato (Miguel.de).

Pitta (Simão da).
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Affonso (Domingos Jorge).

(João 

Velho).
 (Manuel Mariins).

 

(Pedro).
Aglawd (João Baptista).
Agra (Antonio da Costa).

(Francisco da'Costa e).
Aguião (Manuel Maciel de).
Aguiar (André Gonçalves de).

— (Antonio Duarte de).
 (Rodrigues P'nto de).

 

(Clemente Alvares de).
(Domingos Lucas de).

(Filippe Pinto de).

(Francisco 

Martins de).
(João Alvares de).

(João 

Lopes de).
•— (João Machado de).
(José Carlos Pereira de}.

 (Manuel Pereira de).
 (Maria de).

»  (Mathias Corrêa de). . 
Campos (Thomaz de).

 Fagundes (Francisco de).
Filgueira (Francisco de).

— 2 Silva (Manuel Gonçalves de),

de 

Sousa (Francisco de).
Vandoma (Francisco Pereira de).
Villas Boas (João de).

Aguirre (Pedro Ariz).

Akins (Francisco).
Alarcão (D. Antonio de Almeida Soares Portugal

Eça e).
Alburnás (Thomaz Feliciano).
Albuquerque (Antonio de).

 (Antonio 
' 
Gomes Bezerra Cavalcanti e).

 (Antonio de Saldanha e).
 (Apolfinario Carneiro de).
(Balthazar de Vasconcellos de).

(Bernardino Cavalcanti e).
 (Bernardo de Mattos e).
 (Diogo da Rocha).
 (Francisco Cavalcanti e).
 (Gonçalo Ravasco Cavalcante e).
(D. Jeronymo da Silveira e).
 (D. Fr. João de).
 (João Baptista de).

-— (José Cavalcanti de).
 (José Garcia Cavalcanti e).
 (José Pereira de\

-— (José Pires de Carvalho e).
 (José Pires de Carvalho Cavalcanti e).
 (Manuel Felix de Mello e).
 (Manuel Gomes de).
(Manuel Pereira de).
 (Manuel de Saldanha e)
 (Pedro de).

-— (Pedro de Saldanha d";).
da Camara (Lopo de).
 .—• (Pedro de).
 E Mello de Vasconcellos (Antonio de).

Alcaçovas (Antonio Carneiro).
— (Bernardo Carneiro de).

Alcantara (João Gomes).
——— (Pedro de).

Al£ncas¥r& (Francisco Xavier de).
Alla (João dos Santos).

 (Manuel Xavier). i
Almeida (Albino Xavier de).

(Alexandre d').

(Antonio de).

(Antonio Bernardo do Sobral e).

(Antonio José de).

(Antonio Luiz de).

(Antonio Pereira d5).

(Bernardo Germano de).

(Bernardo José de).

(Brites Maria Anna Francisca de).

(Caetano Vicente de).

(Carlos Zacharias de).

(Custodio Dias de).

(Damião Pinto de).

(Domingos da Costa de).

(Domingos dos Santos de).

(Duarte de).

(Estevão José de) •

(Filippe de).

(Francisco de).

(Francisco Barbosa de).

(Francisco Xavier d').

(Gonçalo Ferreira de).

(João de).

(João da Costa de).

(João Fernandes de).

(João Lopes de).

(João Quaresma de).

(João Rodrigues de).

(João Tavares de).

(Joaquim d'). *

(José de).

(José de Barros de).

(José da Costa e).

(José Nunes de).

(José Rodrigues de).

(José de Sousa Macedo de).

(José Pedro de).

(D. Lourenço de).

(D. Luiz Caetano de).

(Luiz Lobato de)..

(Luiz Pereira de).

(Manuel Antonio de).

(Manuel Cardoso d')-

(Manuel Coelho de).

(Manuel da Fonseca de).

(Maria de Cinza de S. José e).

(Matheus de).

(Miguel de).

(Miguel Simões de). ,

(Paschoal Marques de).

(Rodrigo da Costa de).

(Salvador Ribeiro de).

(Theodoro de).

(Ventura Tavares d').

E Abreu (Ignacio de).
Alvares de Vasconcellos (Francisco rle)

Amaral (Pedro de).
Botelho (Gregorio José de).

Botto (Sebastião Gaspar de).

Callado (José de).

Carvalho (João de).
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Almeida Castelbranco (Diogo Rangel de).
Conceição (João de).
Ferreira (Silvestre de).

Guimarães (José de).
Lobato (Manuel de).
Lobo (Bento José dis).
de Magalhães (Francisco de).
Mar (Manuel de).

Mattoso 

(Manuel de).
(Plácido de).

Neves (Antonio de).
Pacheco (Feliciano de).

 (Manuel de).

 

(Miguel de). 
;

Pimentel (Antonio Luiz de).
 (Luiz Antonio de).

Pinto (Antonio de).
Porto (João de).
Portugal (Francisco de).

Salgado 

(Manuel de).
Sande (Manuel de).

Seabra 

(Paulo de).
da Silva (Alexandre de).

Soares Portugal Eça e Alarcão (D. An-

tonio).

Torres 

(Bernardo de).
E Vasconcellos Barbiírino (Manuel

Estevão de).
da Vera Cruz (Alexandre de).

Alomba (Manuel Rodrigues Cabral).

Alorna (Marqueza de).
Alva (Conde de).

e 

Nogueira (José Soares de).

Alvarenga Abreu de Lima (José Ignacio de).

Alvares (Antonio).
(Christovão).

(Domingos).

(Francisco Pinheiro).

(Francisco 

Teixeira).
(Ignacio). *

(João 

Francisco).
(Joãcs Martins).

(João 

Pinheiro).

(José).(Leonor).(Fr. 

Luiz).

(Manuel).(Manuel 

Cardoso).
(Manuel Francisco).

(Manuel de Freitas).

(Roque 

José).
(Simão).

(Theodosio Martins).

DE 

Abreu (Antonio).

(José).

de Affonseca (Manuel).
de Aguiar (Clemente). ,

 (João).
de Amorim (Felix).

(Luiz).

de Andrade (Francisco).
da Annunciação e Carvalho (Manuel),

Aranha 

(Manuel).
 (Rodrigo).

de Araújo (Manuel).

Alvares de Araújo (Pedro).
Soares (Antonio).

d'Assumpção (Manuel).
de Azevedo (Lourenço).

— Osorio (Christovão).
Barbosa (Manuel).
Barjão (Manuel).
Barua (IV^anuel).
Bemfica (João).
Braga (Manuel).
Branco (Domingos).
de Brito (Antonio).
Brito (Custodio dos Santos).
Camello (Francisco).
Campello (Diogo).
Campos (Diogo).
Cardoso Osorio (Christovão).
Carneiro (Domingos).

de Araújo (Victoria).
Carrilhos (Manuel).
de Carvalho (Antonio).

 (Britualdo).
(Felizardo).

 (João).

(Luiz 

Ventura).
——« (Manuel).

 (Pedro).
de Castro (João).
Chaves (João).
Chorekte (Manuel).
Chumbo (João).
Coelho (José).
Corrêa (Jo"o).

 (Joaquim).
da Costa (João).

 (José Luiz).
 (Manuel).
 (Sebastião).,

da Cunha (D. Antonio).
Dias (Domingos).

 (João).
Falemos (Gaspar).
Ferreira (João).

(Manuel).

de Figueiredo (João).
——  (Luiz).
Filgueiras (Domingos).

(Manuel^.

Fiúza (Antonio).
da Fonseca (Manuel).
de Freitas (Miguel).
Gaya (Manuel).
Guimarães (Diogo Alvares).

(Manuel).

Landim (José).
de Lima (Antonio).
Lima (J*So).
Lobo (João).
da Luz (José).
Magalhães (Manuel).
Mendes (Domingos).

 

(Simão).
Maciel (José).
Milão (Manuel).
de Miranda (João).
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Alvares de Miranda (José Pires).
Montalegre (Antonio).
— Monteiro (Manuel).

de Moraes (Manuel).
— Moreira (Manuel).
 Neiva (Basilio).

Nogueira (José).
de Oliveira (João).

Pedroso (João).
Pegas (Antonio).

Pereira 

(Ambrosio).
(Antonio).

 

(Francisco).
 (João).

 

(Manuel).
 (Marçal).

Pessanha (Thomé).
Quintão (Antonio).

Pinto (Domingos).
dos Reis (Antonio).

 (Francisco).
Ribeiro (Antonio).

 (Manuel).
da Rocha (Luiz).

 (Manuel).
Rodrigues (Custodio).

Romano (Felix).

Rosado 

(Francisco).
de Sá e Amaral (Leandro).
do Sacramento (Thomazia).
dos Santos (Francisco).

— (Manuel).
 (Pedro).
 (Simão).

de Seixas (Francisco).
Seixas (Manuel).

da 

Silva (Antonio).
. (Felix).

— (Francisco).
 (João).

— 

(José).
 (Lazaro).

—. (Paulo).
Simões (João).

 (Joaquim).
Soares (Manuel).
de Sousa (José).

<£.,ourenço).
(Manuel).

Souto 

(Manuel).
Teixeira (Gabriel).
da Torre (Antonio).

——  (Caetano).
(Isabel).

- 

(João).
do Yalle (Antonio).

Vanique (Silverio).

de 

Vasconcellos (Francisco de Almeida).

Vianna 

(Ant- nio).
 (José).

(Manuel).

 (Ventura).
Alvellos Kspinola (Francisco).
Alves (Affonso).

(Francisco Teixeira).

Alves de Abreu (José). "
Carneiro (Domingos).
DE Carvalho (Manuel).

 (Pedro).
¦— Corrêa (João).

Feio (João).
Ferreira (João).
Filgueiras (Manuel).

Landim (José).
Leite (Manuel).

Maciel (André).
de Mattos (Manuel).
de Pina Bandeira de Mendonça (Fran-

cisco).'
de Pugas (Francisco).
dos Reis (Francisco).

da Silva (José).
do Valle Guimarães (João).

Vieira (João).
Alvim (Antonio Xavier de Barros e).

(Gonçalo Xavier de Barros).
(Rodrigo Ignacio de Barros).

Amado (João Affonso).
(José Martins).

Amaral (Antonio de Mattos do).
(Antonio Rodrigues do) .

(Caetano Garcez do).

(Francisco 

Dias do).
(João Plácido da Silva e).

(João Villela do). ,
(José Froes do).
(Leandro Alvares de Sá e).

(Manuel do).
(Manuel Carvalho do).
(Pedro de Almeida).
Coimbra (Luiz do).

Coutinho (José de).
Valente (.Domingos do). •

Amorim (Braz Manuel de).
(Felix Alvares de).

(Luiz Alvares de).
(Simão de).

Bezerra (Pedro de).
Castro (Henrique de).
Lisboa (José de).

Pereira 

(Manuel de).
Pessoa (João de).
Silva (Francisco de).
Soares (Antonio de).

Tavora 

(Leão d').
Anchieta (José).
Andonaegue (D. José de).
Andrada (Joaquim José de).
Andrade (Antonio de).

(Antonio Coelho de).
(Antonio da Costa de).

(Antonio Romão de).
(Bento Pereira de).

(Custodio José de).
(Damião de Lanções de).

(Estevão Monteiro de).
(Eugênio Freire de).

(Felix José Coimbra de).
(Francisco Alvares de).

(Francisco Freire de).
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Andrade (Francisco Martins de).
 (Francisco Paulo Nogueira de).
 (Gomes Freire de)..

—:  (Gonçalo Dias de).
— (João Gonçalves de).
(José de).
 (José Antonio Freire ue).

(José Campello de).
 (José de Mello de).
 (Luiz Belleza de).

— (Manuel Antunes de).
(Manuel José de).
 (Manuel Pereira de).

(Manuel Rebello de).
 (Manuel Zuzarte de).

(Miguel Carvalho).
 (Pedro Ferreira de). t

— (Vicente Ferreira de).
 de Castro (Sancho).
 Freire (Antonio de).
Frexa (Manuel de).
 Henkiques (Antonio Freire de).
 Pinto Caetano de).

Preto (Luiz de).

Anjo (Custodio Gonçalves do).
 (Fabião Lopes).

(Antonio José dos).
— (ü. Gregorio dos).
(João dos).
 (José Serafim dos).
(Manuel dos).
 (Miguel dos).

Annes (Miguel).

 

(Salvador Corrêa Vasques).

Annunciação e Carvalho (Manuel Alvares da).

Antunes (Domingos).
 (Domingos da Rocha).
 (Faustino).
 (João Rodrigues).

(Manuel Antunes).
 (Manuel Rodrigues).

— de Abreu (Manuel).
 de Andrade (Manuel).
 de Carvalho (José).

 

Corrêa (Antonio).
 da Costa (Domingos).
 Ferreira (Adriano).

—. (Nicolau).
 Guerra (Miguel).

Guimarães (Bento).
  (João).
 Lima (Manuel).

 

Lopes (Manuel).
*— Moreira (João).

¦ '— Pereira (Jeronymo José).
— Portugal (Luiz).
 do Valle (Luiz).

Aqui no Leite (Thomaz de).
 Xavier (Thomaz de).

Aragão (Antonio de Araújo).

 

(Antonio Paes de).
— (Bento Dias).
 (Domingos Garcia de).
 (Francisco de).

——¦— (Francisco de Araújo de)..

Aragão (Manuel Pereira de).
 (Maria de Araújo).
 (Pedro Paes Machado de).

 

Caranha (Ascenso Fernandes de).
:— E Menezes (Antonio de).
Pereira (Pedro Camello de).

Aranha (Felix de Araújo).
 (Francisco).

— (Francisco de Brito).
(Jeronymo Corrêa de).
(João Fernando). '

 (Luciano da Gama).

 

(Manuel Alvares).
(Pedro Fernandes).
(Roberto Gomes).
 (Rodrigo Alvares).

 

(Sebastião Gonçalves).
 (Simao de Araújo).
 Pacheco (Nicoláo).

Araújo (Álvaro João Lobo de).
 (Antonio de).

 

(Antonio Ferreira de).
(Antonio Gomes de).
 (Antonio Pereira de).

(Antonio da Silva).

 

(Antonio Vaz de).
 (Bernardino de Senna e).
 (Diogo de).

(Dionisio Lopes de).

 

(Domingos de).
——— (Domingos da Costa).

— (Feliciano José de).
:— (Francisco de).

¦....... ¦ - (Francisco da Cunha).
 (Francisco Fernandes de).
 (Francisco Ferreira de).

(Francisco Gil Garcia de).
 (Francisco José de).

(Francisco Rodrigues de).
 (Gaspar Dias de).
 (Gonçalo de Cerqueira).

 

(Jacíntho Ferreira de).
(Jacome Pereira de).
 (Jeronymo Velho de).
 (João de).

 

(João Cardoso de).
(João Goes e).

—.  (João Gomes de).
 (João da Matta).

 

(Joaquim de).
 (José de).
 (José Antonio de).

(José Goes de).
 (José da Silva).

(Leandro 

Barbosa de).
 (Leandro de Sousa e).
 (Lourenço de Carvalho e).

 

(Lourenço Gomes de).
-> . (Luiz Ferreira de).

 (Luiz José de Tavora e).
 (Luiz Soares de).
 (Manuel de).

(Manuel Alvares de).
(Manuel Baptista de).
 (Manuel Ferreira de).
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Araújo (Manuel Ribeiro de).
(Manuel de Sá).
(Marianna da Encarnação).
(Miguel Francisco de).

(Pedro 

de).

(Pedro 

Alvares de).
(Pedro Fernandes de).
(Pedro Garcia de).

de Abreu (Quintiliano de).
(Silvestre de).

(Thomazia de Sousa e).

(Thomé 

Luiz de).

(Victoria 

Alvares Carneiro de).
Aragão (Antonio de).

— 

(Maria de).
de Aragão (Francisco de).

Aranha 

(Feliz de).
 (Simão de).

Azevedo (Catharina Josepha de).
d'Azevedo (Francisco de).

de Azevedo (Gonçalo de).
(Manuel de),

E Azevedo (João de).
— (João Velho de).

(Lucas Pereira).
Barbosa (Domingos de).

 (Manuel de).
Barros (Manuel de).

de 

Brito (Simeao de).
Carneiro (Antonio de).
Costa (Belchior de).

Coutinhq (João de).
Dias (Joaquim de).

da Fonseca (Paulo de).
—¦ Freire de Sousa e Veiga (Antonio de).

Gato 

(Pedro de).
de Góes (João).

e Góes (Sebastião de).

Guimarães 

(Francisco de).
— (Joaquim de).

Laborão 

(Joaquim de).

Lasso 

de Mello (Ignacio de).

Lassos 

(Francisco Xavier de).
¦ (Joaquim Lopes de).

Leal (Manuel de).

Lima 

(Antonio).
 (Joaquim Lopes de).

.—  (José de).
 (Manuel de).

e 

Lima (Sebastião de).
Melgaço (Pedro de). ,

Monteiro (Antonio de).

Negrão 

(José de).
E Novaes (Manuel Ferreira de).
Pereira (João de).

Pimenta 

(Jeronymo d').

Pime.ntel 

(João de).
Pinto (Gaspar de).

Portugal (Antonio Corrêa de).
•—' Ribeiro (Cypriano de).

 Villasboas (João de).
Rocha (Bento de).

(José de).

;— dos Santos (Antonio de).
(Pedro de).

Araújo Silva (Lourenço de). |
 (Manuel de).

 E Silva (Vicente de).
 Soares (Antonio Alvares de).
 de Sousa (Pedro de).
 E Vasconcellos (José de Goes).
 Velho (Bernardo de).

Arcos (Antonio Francisco).
(Conde dos).

Arez (Manuel Ramos).
 Lobo de Carvalho (Miguel).

Argolo (Francisco Xavier).

Vargas 

Cirne de Menezes (Rodrigo de).
 de Vasconcellos (Rodrigo).

Ariz Aguirre (Pedro).
Arnoso (Manuel Ferreira).

Arnizao (Bernardino Marques).

Arraia (Pedro Lopes).
Arruda (João Machado).

Asseca (Visconde de).
Assis Pacheco- E Sampaio (Frannisco Xavier).

Assumpção (Manuel Alvares d')-
 (Manuel Ferreira d').
de Sousa (Manuel d').

Asturias (Príncipe das).

Athayde (Francisco Antonio de).
 (Francisco Luiz da Cunha e).

¦— (João da Costa de).
 (Luiz Pedro Peregrino de Carvalho Me-

nezes).
(D. Luiz Pedro Peregrino de Carvalho

Menezes e)—V. Conde de Athouguia.
(Pedro Soares de).

Athouguia (Conde de).

Aveiro (Bartholomeu d')-

Avellar (Marçal Dias de).
(Miguel Simões de).
 (Vicente José de).
 E TavEira (Janalves Soares da Veiga de).

Ávila (Francisco Dias de).
 (Garcia d').

Ayres (Manuel Henriques).
(Manuel Ramos).

Azambujà (Antonio Rodrigues).

Azedo (Francisco de Oliveira).
Azevedo (Affonso d')«

 (Alexandre Caetano Cotrim de).
¦ ¦ (Álvaro de).
 (Avaro Pinto de).
 (Ambrosio Pereira de).
 (Antonio de).
 (Antonio José de).
 (Belchior da Silva de).

 

(Bernardo da Fonseca Carneiro de).
 (Catharina Josepha de Araújo).

— (Domingos Antonio de).
 (Felix Simões de).
 (Felix de). j
 (Felix Teixeira de).
 (Francisco de Araújo d').
 (Gonçalo de Araújo de).
 (Ignacio Soares de).
 (João de Araújo e).
(João Cardoso de).

¦—• (João Machado de). " j



Azevedo (João Velho d? Araújo e).
(José Corrêa de).

:— (José Gomes de).

(José 

de Frias e).
(José Miguel de).
(José Nunes de).

(José 

Rodrigues de). ,
(Leonor Fernandes de).

(Lourenço 

Alvares).
(Lucas Pereira Araújo e).

(Luiz de).
(Luiz Coelho de).
(Luiz Lopes de).
(Manuel Affonso de).
(Manuel de Araújo de).

(Manuel 

Cabral d,e). í
(Manuel Domingues de).

(Manuel Fernandes de).
(Manuel Ferreira de). j

(Manuel 

Gomes de).
(Manuel Lopes d')-
(Manuel Pereira d').

(Manuel Pinto de).
(Manuel da Silva de).

(Manuel Soares de).
(Matheus de).
(Pantaleão Nunes de)

(Paschoal de).
(Plácido Pereira de).
(Silvestre Carneiro de).

(Simão de Magalhães e).
p/alentim Corrêa de).

(Valentim Duarte de).
Baralha (João de).
Barata (João de).
Barros (Manuel de).
E Brito (José Fortunato de).
Coutinho (Antonio de).

.— (Marco Antonio de).
  DE Macedo (José de).

da Cruz (Manuel de).
Ferraz (Gonçalo de).

de Miranda (Manuel de).
Monteiro (Agostinho de).

(Osorio (Christovão Alvares de).
Serafim (Anna de).
Soares (Manuel d')-

Bacalháo (Fernando José Marques).
(Francisco José Marques).

(João 

Marques).
Bacellar (Feliciano Pereira).

(José Pinto de Moraes).
Baena (João Baptista de Oliveira).
Bahia (Elias da Motta).

(Manuel de Jesus).

Monteiro 

(Luiz).
Baille (D. Nicolau dei).
Balbares (Marquez dos).
Baldaya (José da Silva).
Bandeira (Domingos Dias).

(José 

Ferreira).
(Manuel da Costa).

(Manuel 

Dias Pires).
(Manuel Pires).

(Miguel 

da. Costa).
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Bandeira (Pedro Rodrigues).
de Mendonça (Francisco Alves de Pina).

Banha (Antonio Rodrigues).
(Francisco Rodrigues).

Banhará (Fr. Nicolau de). !
Baptista (Antonio da Costa).

(Francisco 

Xavier).
(Fr. João).

de Albuquerque (João).
(José).
(Manuel de Mattos). i
Acland (João).

de Araújo (Manuel).
Barreto (João).
Bulhão (João). j
de Caramanico (João).
Claro (Domingos).
Coelho (João).

de Faria (João).
Farne^E (João).

Ferreira (João). *
Freire (José).
Landim (Manuel).
de Mello (Antonio).
Monete (João).
de Moraes (João).

üE Oliveira Baena (João).
Pimentel Rodrigues (João).

Rolhano (João).
Rollim (Antonio).

——- dos Santos (João).
da Silva (Francisco).
da Silveira Villas Lobos (João).
de Sousa (João).

¦— Teixeira (João).
Baralha (João de Azevedo). '
Barata (João de Azevedo).

(Raymundo).

Barba (João Pereira da Silva).
Barbalho (Ignez Bezerra).
BarbErino (Manuel Estevão de Almeida e Vas-

conceitos). ,
(Antonio da Costa).

Barbosa (Antonio).
(Antonio da Costa).

Antonio 

Francisco).
(Antonio de Santa Eufrasia).
(Antonio Soares).

(Bernardo).
— • (Caetano Teixeira). -

(Christovão Barros).
(Cypriano Francisco).
(Domingos de Araújo).

(Domingos 

dà Costa).
(Estevão Rodrigues).
(Filippe Dias).
(Francisco de Bessa).
(Francisco Corrêa).

(Francisco Gonçalves).
(Francisco José Pereira).
(Tgnacio Francisco).

(Ignacio José).
(Jacinto).
(João).
(João Coelho).
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Barbosa (João da Costa).
(José Antonio).
(José Coelho).

(José 

do Rego).
(Leonardo da Fonseca).

(Luiz 

de Saldanha).
(Manuel Alvares).
(Manuel de Araújo).

(fyíanuel 

Dantas).
(Manuel Faria de). t
(Manuel Fernandes).

(Manuel Francisco).

(Manuel 

Pereira).

(Manuel 

Teixeira).
(Mathias).
(Padre Miguel de Sousa).

(Paulo). .
(Thomaz Dantas).
de Almeida (Francisco).
de Araújo (Leandro).
Braga (Amador).

de Brito (Antonio).

da 

Costa (João).

da 

Cunha (Filippe).

 

(Manuel).
do Firmamento (Manuel).

•—1 da Fronteira (José. Leonardo Coelho).

Gondim 

(Pedro).
Gouvea (José).

Leal 

(José).

 

(Pedro). ;

— 

(Victoriano).
Lima (Francisco).

 

(Manuel).
de Mello (Francisco), i
de Oliveira (Antonio).

Pereira 

(Manuel).
 (Pedro). i

Pinto 
(Jôão).

Pinto 

Pereira Pinheiro (Máximo).

Po-rto 

(Alexandre).

Rebello 

(João).

Rego 

(Francisco).

—¦—¦ 

(Gabriel).
de Sousa (Francisco).
1—  (Manuel).

Torres 

(Manuel). .
Vianna (Nicolau).

Villas 

Boas (Christovão).
Barbuda e Figueiredo Mascarenhas (Manuel

de).

Bafcellão (Joaquim de Santa Maria).
Barcellon (Francisco).
Barcellos (Antonio de Lima). ¦
Barjáo (Manuel Alvares).
Barreira (Manuel Luiz).
Barreiros (Manuel Gomes).
Barreto (Agostinho José).

(Bernardo 

Pereira).

(Bernardo 

Pinheiro).
(Egas Moniz).

1— (Francisco Cardoso de Menezes).

(Francisco 

de Sá).
(Ignacio Telles).

(Jeronymo 

Moniz),

Barreto (João Baptista).
 (João Lopes Fiúza).

(João de Menezes).
 (João Paes).

—:—— (João Velho).
— (José Lopes).
(Manuel José). :
 (Manuel Pereira).

(Marianna de Sousa).
 (Miguel Felix).
 (Pedro Moniz).

(Pedro Rocha).
 (Roque da Cosfoa).
 (Simão Mendes).

(Thomaz Roby de Barros).
de Menezes (Francisco Felix).

—:  (Antonio).
de Lira (Sebastião).
do Rego (José Velho).

de Sampaio (Manuel).
da Silva (Manuel).

¦— DE Vasconcellos (Pedro Moniz).

Barriga (Antonio Pereira).
Barros (Antonia de Lima).

 (Antonio de Brito).
 (Antonio Cardoso de).

—;  (Antonio Fernandes).
 (Bernardo da Silva).
, (Christovão de).
 (Domingos Borges de).

(Domingos da Rocha).
— (Francisco Pereira de).
(Francisco Vieira).

(Jeronymo' de).
(João Borges de).
 (João Luiz de).

(João Vieira de).
 (João Xavier de).

(José de).
— (José Garcia de).
 (José Joaquim Lalanda de).

(José Zacharias de).
(Lourenço de).
(Lourenço Teixeira de)..

(Luiz Antonio Borges de).
(Manuel de Araújo).
(Manuel de Azevedo).

——— (Manuel Domingues de).
(Manuel Francisco da Costa).

(Matheus de).
(Nicoláo Pereira de).

(Pedro de).
(Salvador Borges de).

(Sebastião Borges de).
(Thimoteo Lourenço de).

(Victorino de Brito).
de Almeida (José de).

E Alvim (Antonio Xavier de).
Alvim (Gonçalo Xavier de).

 (Rodrigo Ignacio).
Barbosa (Christovão).
Barreto (Thomaz Roby).

Coelho (João de).
Coutinho (João de).

Fontes (João de).
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Barros Guimarães (Antonio da Costa).
 Lobo (Antonio de).
 Pereira (José de).

Pinheiro (João de).
 Rego (Antonio de).

— dos Santos (José de).
Jíarua (Manuel Alvares).
Basto (Domingos Pereira).

 Varella (Felix).
Bastos (Antonio dos Santos).

(Manuel João de).
 (Manuel dos Reis). •
 (Manuel Teixeira).
 (Simão de).
 Ferreira (Antonio de).

Panda (Luiz de).
— Vianna (Domingos de).

P.atalh\ (Sebastião Cardoso).
Bayão (Antonio Francisco).

(Estevão Ribeiro).
(Francisco de Torres).
 (João Amaro Ribeiro).
 (Manuel Gomes de).

Beirão (Raymundo Cardoso).
Belford (Duque de).
Be;.leza de Andrade (Luiz).
Belliago (Braz Pereira).
Bello (Francisco Gonçalves).
Bemfica (João Alvares).
Benevides (Martim Corrêa de Sá e). '

(Salvador Corrêa de Sá).
Berlingues (Ângelo).
Bermudes Torres (Amador Antonio de Sousa).
Bernardes (Antonio Gomes).

(João da Costa).
 (José Rodrigues).

— (Manuel Ignacio).
 (Manuel ^Luiz).

(Pedro Alexandrino de Abreu).
 (Theodoro de Abreu).
 Corrêa (José).
 Dos Santos (Sebastião).
Do Valle (Francisco Luiz).

Berquó da Silveira (Francisco Antonio).
—_ Pereira (Antonio).

Bessa (João Coelho de).
— (José de 01:veira).

Barbosa (Francisco de).
Teixeira (José de).

Best (Thomaz).
Bettencourt (D. Felix de Sá).

— (Francisco de Sousa).
(João Ferreira).
(Joaquim José).
— (Manuel da Cunha).
 (Miguel de Freitas Ferreira).

(Vicente da Costa Teixeira).
— Perestrello (Francisco).
E Sa' (D. Caetano de).
  (João Ferreira).
  (Joaquim Ferreira).

 (D. José de).

Bezerra (Domingos Rodrigues).
(Lourenço Cavalcanti).
— (Manuel Vieira).

Bezerra (Mathias Gomes).
(Mathias Torres).
— (Pedro de Amorim).
 Barbalho (ígnez).

— de Castro (Ignacio José).
 Cavalcanti e Albuquerque (Antonio

Gomes).
da Corte (Jeronymo).

Pejxoto (Leonardo).
 Seixas (José).

Bica (José Ribeiro).

Bispo (Antonio Pereira).

Eivar (Luiz Garcia de).
Bobadella (Conde de) (Gomes Freire de An»

drade).
Bolijão (Balthazar da Costa).

(Nicoláo Mendes).

Bonate (Gaspar dos Santos).
Bonicho (Pedro da Costa).
Bonito (João Ribeiro).

Bonone de Carvalho (Felix Tohmar).

Borges (Antonio de Freitas).
(Antonio Pereira).

(Antonio Rodrigues).
(Caetano de Oliveira).
(Ignacio da Silva).
(José Gomes).
(Manuel de Cerqueira).
(Manuel Gonçalves).
(Pedro).
de Barros (Domingos).

(João).
(Luiz Antonio).

1—  (Salvador).
 (Sebastião).

,— de Carvalho (Fructuoso).
 (Luiz).

de Cerqueira Merello (José).
——— da Costa (Francisco).

Lopes (Mathias).
Monteiro (Antonio).
de Noronha (Jeronymo).
Nunes (José).
Pacheco (Manuel).

 (Pedro).
Perinho (José).

Pinheiro (José).
dos SÁNT«s (Francisco).

Soares (Braz).
de Vasconcellos (Gaspar).

Vidal (Ignacio).

Borralho (Dionisio Simões).
Botado (Antonio de Brito).

Botelho (Francisco Pereira).
*— (Gregorio José de Almeida).
(José Pereira).

(Luiz da Costa). '

Carneiro (Manuel).
Ferreira (Aleixo).
Freire (Bernardo).
de Lacerda (Manuel).
da Luz (Antonio).

de Mattos (D. José).
de Moraes (Alexandre).
de Paiva (Manuel).
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Botelho Pereira (Bernardo).
Rangel (Antonio).
 de S. Marços (D. José).
 de Sousa (Manuel).

Botto (Sebastião Gaspar de Almeida).
Braga (Alexandre de Oliveira).

 

(Amador Barbosa).
 (Antonio Fernandes).
 (Antonio Rodrigues da Costa).
 (Antonio Teixeira).

(Daniel da Maia).

— 

(Domingos da Costa).
 (Domingos de Faria).

(Domingos Rodrigues da Costa).
(Fiusebio de Oliveira).
— (Francisco Soares).
 (João da Costa).
 (João Fernandes).

 

(João Francisco).
 (José da Costa).
 (Manuel Alvares).

(Manuel da Costa).

 

(Miguel Domingues).
— (Manuel de Oliveira).
 (Manuel Rodrigues).
 (Manuel da Silva).

(Miguel da Costa).

 

(Miguel Coutinho).
 (Miguel Domingues).
 (Sebastião Rodrigues).

Bragança (Joanna Perpetua de).
(Lourenço Antonio).

Brailla (Thomaz).

# Branco (Antonio da Rocha).
(Domingos Alvares).
 (Francisco da Costa).
 (João Rodrigues).
 (José da Rocha).
(Manuel Gonçalves).

 

(Manuel José).
Brandão (Antonio).

 (Antonio Coelho).

 

(Antonio Ferreira).
— (Dionisio Gpmes).
(Francisco aa Silva).
 (Francisco Xavier Pereira).
 (João Pinto).
 (Luiz Manuel da Silva Pereira).

 

(Manuel da Fonseca).
 (Manuel José).
de Magalhães (João Pinto).

— de Mello (Manuel).
Brant (Felisberto Caldeira).
Braund (Benjamin).
Bravo (Manuel Fernandes).

Breja (Simpliciano de).
Brexe (Luiz).
Brewer (João).
Brioso de Figueiredo (D. Estevão).
Brito (Affonso Raposo de).

 (Alexanlre Palhares Coelho de).
 (Aníonio de).
 (Antonio Alvares de).

 

(Antonio Barbosa de).
 (Antonio Gonçalves de) *

Brito (Antonio Guedes de).
(Antonio José de).

(Antonio Luiz de).
(Carlos Antonio de).
(Custodio dos Santos Alvares).

—* (Domingos de Sousa).
(Estevão José Pestana da Camara e)
(trancisco Antonio de).
(Francisco Marques de).
(Ignacio de Sousa e).

(João da Cpsta de).
•— (João Martins de).

(José de).
(José Fortunato de Azevedo e).
(José Marques de).

(José Pedro de Oliveira e).
(José Sanches de).
(José da Silveira)»

(José Vieira de).
(Lourenço Corrêa de).
(Luiz Coelho de).
(Luiz Pereira de).
(Manuel de).
(Manuel da Guerra e).
(Manuel Homem de).
(Manuel Raposo de).

(Maria Guedes de).
——— (Simeão de Araújo de).

(Theotonio Soares de).
(Victoriano Soares de).
Aranha (Francisco de).
Botado (Antonio de).
Barros (Antonio de).

 (Victorino),
Camacho (Antonio de).

e 

Camara (Antonio Alberto Duarte
da Camara (João Alberto de).
de Castro (André).
(Sebastião àe).

—¦—:— Costa (Barnabé de).
de Figueiredo (Caetano de).
Freire (Antonio de).
E Freitas (José de).

Gramacho 

(Antonio de).
 (Roberto de).-

Porto (Bonifácio de).
Sanches (Antonio de).

 (Luiz de).
E Silva (Manuel de).

da 

Silveira (José de).
r- E Souza (Vasco de).

Brochado (Belchior da Cunha).
P-ruk (Matheus).
Bulcão (Francisco).
Bulhão (João Baptis-ta).
Bulhões (Antonio dos Reis).

(Francisco Soares de).
Buraco (Manuel Ribeiro).
Eurgos (Athsnazio de).

(Christovão de).

Burrow (JoíLo).
Eutrago (José Pereira).
Euytrago (Caetano de).

(Francisco).

(Pedro).
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Bwrman (Eduardo).
Cabo (Antonio da Costa).
Cabral (Amador da Costa).

 (Antonio de Freitas).
 (Partholomeu Fragoso).

-—  (Fernão). »
 (Luiz de Mendonça).
 (Manuel Lopes).
 (Miguel Rodrigues de Sousa).

 

(Nicoláo de Sousa).
Alomba (Manuel Rodrigues).
 de Azevedo (Manuel).

¦—  de Freitas (Antonio).

 

de Mello (Francisco).
 (Miguel).

 de Sousa (Francisco).
CACERES (Antonio Cardoso).

Cachado (Antonio Rodrigues).
(João Rodrigues).

Cadaval (Duque de).
Cagnoni (Simão Bento;.

Caiado (Antonio Rodrigues).

Caldas (Antonio).
 (Antonio José).
 (Antonio da Silva).
 (Francisco Monteiro).

— (João da Costa).
 (João Pereira).

(João de Sousa).
 (José Antonio).
 (José Ribeiro).
 (Manuel de Sousa).
 (Manuel Teixeira).
 (Pedro da Silva).

— Resende (Manuel de).

Caldeira (Pedro Gomes).
 de Abreu (Diogo).

BranT (Felisberto).
 da Costa (Simão).

Calhão (José Duarte).

Calheiros (Antonio Francisco).

Callado (José de Almeida).

Camacho (Antonio de Brito).
 (Francisco Gomes). s

Camara (Antonio Alberto Duarte de Brito e).
(Cecília Pereira da).
(João Alberto de Brito da).
 (João de Sousa da).

(José Gonnalves da).
(José dos Santos).

 

(Lopo de Albuquerque da).
 (Maria Eulalia da).
 (Pedro de Albuquerque da).
 (Pedro Antonio de Sousa da).

(Sebastião Gago da).
 E Brito (Estevão José Pestana da).

Manuel (Gaspar Pinheiro da).

Camarate (João Cardoso).
Camargo (João Ferreira).

Camello (Antionio Vieira).
 (Francisco Alvares).

(Joaquim da Costa).
 (José).
 (Thomaz Pinto).
 de AragÂo Pereira (Pedro).

Camello do Nascimento (Ignacio).
 Pessoa (Caetano).

Pimentel (Joanna).
(João). '

 DE SÁ (José).
Caminha (Domingos Gomes).

 (Leandro Gomes).
Campello (Diogo Alvares). '

(João Rodrigues).
(Manuel Antonio).
de Andrade (José).

Campos (Agostinho Rodrigues).
 (André Peixoto de).
 (Antonio Gonçalves).

(Joaquim Rodrigues).
(Antonio Rodrigues).
(Braz Lopes).
— (Diogo Alvares).

 

(Dionisio de).
 (Gualter de Sousa).
 (João de).
 (João Gomes de).

 

(José de).
(José Carneiro de).
 (José Francisco).

(Luiz da Costa).

 

(Manuel de).
 (Narciso de).

— (Nicario Franco).
 (Roberto de).

 

(Thomaz de Aguiar).
(Thomaz de Aquino).
(Vicente José de).
Carvalho (Veríssimo de). *

 Costa (Manuel de).
 Domingos Dias do Prado (Manuel de).

Lima (Alexandre de).
 Limpo (Francisco de).
 Mergulhão (Antonio de).

Canario (Antonio da Silva).
Candeas (Joanna das).
Canedo (João da Cruz).
Canisio (Rogério).
Canií*ares (D. Nicoláo de).
Cantuaria (Thomaz de).
Capella de Miranda (Antonio Martins).
Capello (Agostinho Felix dos Santos).
Car Ribeiro (Roberto).
Caramanico (João Baptistfl. de).
Caranha (Ambrosio Fernandes).

(Ascenso Fernandes de Aragão).

Cardanha Torres (João).
Cardeal (Francisco Nunes).
Cardiga (Antonio Vaz).
Cardim de Figueiredo (Ignacio José).
Cardoso (Alexandre).

 (Antonio Ferreira). %

 (Diogo Osorio).
 (Filippe Nery).
 (Francisco).

:— 

(Francisco Gomes).
 (Ignacio de Mello).

.— 

(João).
 (Joaquim da Costa).
 (José de Mattos),
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Cardoso (José' da Silva).
(Manuel).

(Manuel Pinto).
(Manuel dos Santo?)-
d'Almeida (Manuel).

-— Alvares (Manuel).
de Araújo (João).
de Azevedo (João).
de Barros (Antonio)..
Batalha (Sebastião).
BeirÃo (Raymundo).

Caceres (Antonio).
Camarate (João).

-— Coí.lares (José).
Corrêa (João).
Coutinho (Clemente).

Ferreira (Antonio).
(Fructuoso).

da Fonseca (Antonio).
Godinho (Sebastião).

—— Guimarães (Francisco Lopes).
Leite (Christovao).

—— de Magalhães (Belchior).
— (Fernando).

 (Manuel).
de Mattos (Manuel).
DE Menezes (Francisco).

 Barreto (Francisco).
DE Miranda (João).
Osorio (Christovao Alvares).
Peleja (José).

—— Pereira (Dionisio).
 (Francisco).
(José).

Pinheiro (João Luiz).
— (Joaquim Luiz).

Pissarro de Vargas (Antonio).
Ribeiro (Barnabé).

— (Bernardo).
DE Sa' (Diogo).
PE Saldanha (Manuel).

de Sampaio (Sebastião).
dos Santos (Antonio).

 (Domingos).
 (Manuel).

E Silva (Luiz).
 (Manuel).

de Sousa (João).
<— (Manuel).

—; r— Corrêa (Pedro).
da Torre (Barnabé).

Vianna (Manuel).

Villar 

(Custodio).
.Carneiro (Antonio de Araújo).

(Antonio 

de Couros).
(Domingos Alvares).
(Domingos Alves).

(Tgnacio 

Gabriel).
(Ignacio Luiz).

(João).

(João 

da Costa).
(João de Couros).

(João Domingues).
—— (José).

(Leandro Gomes).

Carneiro (Manuel).
¦— (Manuel Botelho).

(Manuel da Costa).
—1 (Manuel Fernandes).

(Manuel' Francisco).
(Manuel da Sá).
(Miguel Lobo).
de Albuquerque (Apollinario).
Alcaçovas (Antônio).
de Alcaçovas (Bernardo).
de Araújo (Victoria Alvares).

de Azevedo (Bernardo da Fonseca).
 (Silvestre).

de Campos (José).
da Costa (Sebastião).
Henriques de Chaves (Diogo).
Leão (Francisco).
da Motta (Antonio).
Ramos (Manuel).
da Rocha (Bernardo).

(Nicoláo).
 e Menezes (Ignacio).
 de Sa' (Manuel).

Carnotto (José).
Villas Boas (Francisco).

(João).
Carqueja (Antonio da Silva).
Carreira (João).

Tavira (José).

Carrelo (Manuel da Motta).

Cabrero (Antonio Manuel Sarmento).

Carrilho (Manuel).
Carrilhos (Manuel Alvares).

Carrissa (Antonio Rodrigues).

Carvalhido (Manuel Affonso).

Carvalho (André Francisco de).

(Antonio Alvares de).
 (Antonio Casado de).
 (Antonio Francisco de).
 (Antonio. Gomes de).
 (Antonio Pereira de).
 (Antonio Pinto de).

 

(Antonio 
"Rodrigues).

7 (Antonio de Sepulveda).
(Antonio de Sousa de).
 (Antonio Vaz de).

 

(Antonio Viegas de).
 (Domingos Pires de).

— (Domingos Pereira de).
(Caetano de Freitas).
 (Caetano de Freitas).
 (Britualdo Alvares de).

(Domingos Vaz de).
 (Fausitno Rodrigues de).
 (Felix José de).
 (Felizardo Alvares de).
 (Francisco Ferreira de).
 (Francisco João de).

— (Francisco Lopes de).
(Francisco Pereira de).
 (Francisco Xavier de).
 (Fructuoso Borges de).
 (Gervasio Dias de).
 (Henrique de).

(Henrique de Sousa de).
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Carvalho (Ignauo de Mattos Pinto dc).
¦<——1— (Jeronymo de).

(.Teronymo Ferreira de).
——— (João de Abreu de).

(João de Almeida de).
(João Alvares de).
(João Dias de).

(João Leitão de Faria e).
(João Ribeiro de).

<— (João Romeu de).
(João de Sousa de).

(João Yaz de).
(João Villela de).

(Joaquim Antonio da Rosa).
(Joaquim Francisco de).
(Jorge Fernandes de).
(José).

—'— (José Antonio de).
(José Antunes .de).
(José Monteiro de).
(José Pereira de).
(José Pires de).
(José Ramos de).
(José Rodrigues de). N
(José Theodoro de).
(José Vaz de).
(Luiz Borges de).
(Luiz de Freitas Guimarães),
(Luiz Ventura de).

(Luiz Ventura Alvares de).
(Manuel de).

(Manuel Alvares de).

((Manuel 

Alvares da Annunciação e).
(Manuel Alves de).

(Manuel Antonio de).
(Manuel Coelho de).

(Manuel da Costa).
(Manuel Ferreira de).
(Manuel Francisco de).
(Manuel Gomes de).
(Manuel Gonçalves de).

(Manuel Ignacio de).
(Manuel José de).
(Manuel Pinto de).

(Manuel 

de Sousa).
(Manuel Teixeira de).

(Maurício 

de).
(Miguel Arez Lobo de).

(Miguel Ferreira de).
(Miguel Gonçalves de).
(Nicoláo de Abreu de).

(Nicoláo Gonçalves de).
(Pedro Alvares de).

(Pedro 

Alves).
(Pedro Gomes de).
(Simão Vieira de).

(Theodoro de).
(Thomaz Felix-Bonone de).

(Veríssimo de Campos).
(Vicente Rodrigues de)..
Abreu (José de).
E Albuquerque (José Pires de).
do Amaral (Manuel).
de Andrade (Miguel).
E Araújo (Lourenço de).

Carvalho Cavalcanti (Balthazar Pires de).
Cavalcanti e Albuquerque (José Pires

de).
 Chaves (Antonio).
 da Costa (Manuel).

— da Cunha (Balthazar).
  (José).

(Manuel).

  (Maurício).
 (Paulo).
 Lima (Manuel de).

 

Lima Lasso (Manuel de).
— Martins (José).
E Mello (Sebastião José de).

— Mendonça (Paulo de).
Menezes E Athayde (D, Luiz Pedro

Peregrino de)—V. Conde de Athouguia.
 de Miranda (Jeronymo).

— de Moraes (Francisco).
 de Oliveira (Manuel).
 E Pina (Francisco de).
 Pinheiro (Ruy de).
 dos £antos (Francisco).
 da Silva (Francisco).

 

(José).

—:   (Manuel).
 Souto (Luiz de).
 SoTToftAioR (Luiz Ferreira de).

r- Villa Real (Francisco).
Casado de Carvalho (Antonio).
Cascaes (José de Santo Antonio).

(Marquez de).
 (Marqueza de).

Cassão (Manuel Jorge).
Cassonbs (Marco Antonio).

Castanheda de Vasconcellos (Jeronymo de).

Castanheira (Conde da).

Castelbranco (Antonio Gomes Ferrão).
 (Diogo Rangel de Almeida).
 (Jeronymo Monteiro da Rocha).
 (João Alberto).
 (José Theotonio da Rocha).

Castello Branco (Antonio Xavier Martins Silva).
  (Gaspar Galvão de).

 (D. Pedro de Unhão).
 (D. Rodrigo de).

 Melhor (Conde de).

Castilho (Agostinho de).
 (Antonio Rodrigues).

 

(Francisco Xavier de).

Castro (André Brito de).
i— (André de Mello e)~«V. Conde das

Galvêas.
(Antonio de).
(Antonio Felix de).
 (Antonio Fernandes de).

 

(Antonio Ferreira e).
 (Antonio de Moura e).

 

(Bento Rodrigues de).
 (Cypriano Pinto de).

 

(Dionisio de Mello e).
 (Faustino Fernandes de).

(Francisco José de).

— 

(Francisco de Mello d^5. ,
(Henrique de Amoriiji).
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Castro (Ignacio José Bezerra de).
(Jeronymo Pereira de Sousa e).

(João 

Alvares de).
(Joáo Pedro de).

(José Antonio de).

(José 

Ribeiro de). *

(José 

Rodrigues).

(Leandro 

Ribeiro de).
(Leonor de).
(Luiz da Silva de).
(Manuel de).

(Manuel Bernardo de Mello e).
(Manuel Fernandes de).
(Pedro Pereira de).

(Sancho Andrade de).
(Sebastião de Brito de).

(Sebastião Pereira de).

(Thomé 

José de).
(Valerio Gomes de).
E Abreu (Vicente de).

Guimarães (João de).
Leal (Antonio José, de Sousa Freire

Tavares).
Pereira (Antonio dc).

Ribeiro 

(Manuel de).
do Rio de Mendonça (Affonso Furtado

de).
.—_— de Sousa Menezes (Luiz Antonio).

Cavalcanti (Balthazar Pires de Carvalho).
(Balthazar de Vasconcellos).

(Gertrudes 

Reynaldo).
(Lourenço de Vasconcellos).
(Maria).

(Maria Feliciana).
(Matheus Pereira dos Santos).

(Rita 

Maria).
E Albuquerque (Antonio G*omas Be»

zerra).
 (Bernardino).
 (Francisco).
 (Gonçalo Ravasco).

de Albuquerque (José).
 (José Garcia).

(José Pires de Carvalho).

Bezerra 

(Lourenço).
de Meneses (Bernardino).

Cav/.lheiro (Francisco Rodrigues).

Cerdeira (Antonio de).
Cerqueira (Francisco Sutil).

(José da Silva).
(Mathias).

(Romão de).
(Sebastião Sutil).

Araújo (Gonçalo de).
Borges (Manuel de).

da 

Costa (Manuel).
do Couto (Gonçalo).
Lima (Francisco).

 (João de).
de Mendonça (José de).
Merello (José Borges de).

«—-— Pinto (Antonio de).

 

(Luiz).
Torres (Antonio).

César (André Ramos).

 

de Menezes (Vasco Fernandes) — V.
Conde de Sabugosa.

Cezimbra (Jose Gomes).
Chagas (Francisco Ferreira dasj.

 

(João Ribeiro das).
(Maritana Francisca das).
Sjlva (Francisco das).
Xavier (Francisc-o das).

Chaves (Antonio Carvalho).
(Antonio Rodrigues).
 (Bento Dias Pereira).
 (Bento Ramos).
 (Diogo Carneiro Henriques de).
 (Domingos Lopes).
 (Domingos dos Santos).
 (Faustino Pires).
 (Gonçalo Chaves).

(João Alvares). <
(João Pereira).
 (José Dias).

(Luiz José <íe).
;— (Manuel Gonçalves).

 

(Manuel dos Santos).
Chorente (Manuel Alvares).

Chumbo (João Alvares).

Cidade (Marcellino Lopes).
Cintra (Paschoal Francisco).

Cirne (Pantaleão José da Costa).
 de Menezes (Rodrigo de Argolo Vargas).

Cektão (Domingos Affonso).

Claro (Domingos Baptista).
ClaveTTo (D. Fr. Alexandre).

Cobellos Pereira (Antonio de).

(Theodosio 

de).

Cobra (José Rodrigues).

Coelho (Albano Pereira).
(Antonio da Costa).
(Antonio da Cunha).
— (Antonio Ferreira).

(Antonio 

José).
(Antonio Machado).

(Custodio Lopes).

(Custodio 

da Rocha).

(Damaso).

(Domingos Lopes).
(Francisco Caetano Ribeiro).
(Francisco da Fonseca).

(Francisco 

dos Humildes).
(Jacintho José).
(João Baptista).

(João de Barros).

(João 

da Cruz).
(João Gonçalves).
(José Alvares).

—; (José Ignacio).
(José Pereira).
(José de Sousa).

 

(Luiz Gomes).
 (Manuel).'

(Manuel 

da Costa).
 (Manuel Dias).

— (Manuel Ferreira).
(Manuel José).
 (Manuel José Pereira).

(Manuel Rodrigues).
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CoElho (Manuel de Sousa).
(.Mathias).
 (Miguel Gonçalves).
 de Almeida (Manuel).
 de Andrade (Antonio).
de Azevedo (Luiz).

Barbosa 

(João).

 

{Jocé).
—.—— de Fronteira (José Leo-

nardo).
¦ dê Bessa (João).
 Brandão (Antonio).
 de Brito (Alexandre Palhares).
  (Luiz).
dé Carvalho (Manuel).

• Conde (Manuel). •

¦—  Ferreira (Luiz).

Leal 

(Antonio).

dê 

Lima (Luiz).
Loureiro (José).

 

dé Mello (Fernando).
(José Mascarenhas Pacheco

Pereira).
 i——  (Raymundo).
de Miranda (Manuel).
DE Oliveira (Luiz).
— Pereira (Albano) .
 Portella (Thedosio).

— Do Prado (Antonic).
 da Rocha (Ignacia).
de Sampaio (João).
 dos Santos (Manuel).
_— Saldanha (João).
 da Silva (Miguel).

de 

Sousa (Bento).
—.   (João).

 (Mathias).
da Silva (Ventura).
Villa Real (João).

Coimbra (Felix de Lemos).
(Francisco Gomes.

— (José Simões). ;
(Luiz do Amaral).
 (Manuel da Affonseca Felix de Lemos).
 (Manuel da Costa).

-r  (Manuel João).
(Manuel Jorge).
 de Andrade (Felix José).

 

Duarte (Manuel Teixeira).

Collaço (Apollinario José da Silveira).
— (Bernardo José).

 

(Christovão).
 (José Rodrigues).

Collares (Domingos Martins).
— (João Martins).
. (José Cardoso).

— (José Moreira).

Conceição (Fr. Antonio da).
(João de Almeida).

. (Rita Maria da).
de Jesus (José da).

 

Mealhas (Antonio da).

Conde (Manuel Coelho).

Cordeiro (Manuel Ramos).

 (Paulo Pires).

A. B. 3l

Cordeiro (Pedro Gonçalves).
(Theotonio Nobre).

(Valentim Mendes).
de Espincsa (Pedro).

Pereira (Pedro Gonçalves).
da Silva (Manuel).

Cordes (Fr. Francisco).

Cordova e Faro (Marcellina Perpetua de França).

Cgrdovil de Sequeira e Mello (Francisco).
Corrêa (Alexandre da Silva).

(André 

da Silva).
(Ângelo).

(Antonio Antunes).
(Antonio da Graça).

(Carlos).
—¦ (Domingos Ferreira).

(Domingos Rodrigues).
(Estevão Luiz).

(Felippe Nery).
(Francisco Fernandes).
(Francisco Gomes).
(Ignacio).

(João).
(João Alvares).

(João Alves). •

(João 

Cardoso).
(João da Graça).
(João Martins).

(João da Silva).

(Joaquim 

Alvares).
(Jorge de Figueiredo).

(José 

Bernardes).
(José da Costa).

(Julianai da Cesta).

(Leandro).

(Lourenço).
(Manuel).
(Manuel Fernandes).

—; (Manuel Joaquim).
(Manuel de Passos).

(Miguel da Gama).

(Micoláo).

(Pedro Cardoso de Sousa).
(Pedro Dias).

(Fr. 

Salvador).
(Simão Rodrigues).

de 

Abreu (José).
de Aguiar (Mathias).

de Arana (Jeronymo).
de Araújo Portugal (Antonio).
dê Azevedo (José).

d'Azevedo 

(Valentim).

Barbcsa 

(Francisco).
de Brito (Lourenço).

—:—— da Costa (José).
  (Manuel).

—  (Miguel).
da Cruz (Manuel).
de Faria (Antonio).
Feio (Antonio).
da Fonseca (Francisco).

——— da França (Antônio).

Franco 

(Luiz).
Gallego (Antonio da Graça).

Gomes (Bento).

73
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Corrêa Lago (Manoel).

Lima 

(Francisco).
de Lima (Geraldo).

(Paulo).
Lisboa (Jorge).

(Lourenço).
Lobato (Henrique).

Maciel (Antonio).

de 

Mattos (Custodio).
de Mello (Daniel).

—, (Luiz).
(Pedro).

 (Sebastião).
de Mendonça (Manuel)-
de Miranda (Luiz).
de Moraes (Innocencio).

(João Pedro).
Moringue (Antonio).
de Moura (José).
de Oliveira (Antonio).
Pelvora (José).
Pinto (João).

(Luizf).

da Rocha (Thomé).
DE $a' (Antonio).

 (Caetano).
(Luiz).
(Luiz José).
E Benèvides (Martim).

(Salvador).
dos Santos (Antonio).
Seixas (Antonio).

(Manuel).
(Marcellino).

da 

Silva (João).
 (José).

(Manuel).

 

(Thomé).

de 

Sousa (Affonso).
 (Antonio).
 (Luiz).

— E Sousa (Carlos).
Tagarrq (Manuel).

Toscano (Clemente).
Vasques Annes (Salvador).

=— Ximenes (Antonio).
Corso (João Ribeiro).

(José Ribeiro).
Corte (Jeronymo Bezerra da).

Real (Affonso da França).
— (Antonio José de Negreíros).

 (Catharina Josepha).
— (Diogo de Mendonça).

(Francisco Gomes de Abreu
Lima).

(Francisco José).
(José Pereira).

(Thomé Joaquim
Cortez (João).

(Jos-é Caetano).

Costa (Agostinho da).
¦— (Albano Pereira da).
(André Lopes da).
(André Matheus da).

•——•— (André Teixeira da).

da Costa).

Costa (Antonio da).
(Antonio Dias da).

(Antonio 

José Gomes da).
(Antonio Lopes da).

(Antonio Manuel Pereira e).
(Ant-onio de Paulo Luiz da).
(Antonio Pereira da).

•— (Antonio Rodrigues da).
(Barnabé de Brito).
(Belchior de Araújo).
(Belchior Rodrigues da).

(Bento Ferreira da).

(Bento 

Ramos da).
(Bernardino Luiz Antonio de Sá
(Bernardo da Silva).

—¦—¦— (Caetano José da).
(Caetano Martins da).

(Catharina da).
(Clemente José da).

(Dionisio 

Pereira da).
(Domingos Antunes da).
(Domingos Gomes da).
(Duaite).

(Feliciano 

José da).
(Felix Luciano da).
(Felix de Paulo Luiz da).

(Francisco 

.Borges da).
(Francisco Diniz da).
(Francisco Gomes da)."

(Francisco Gonçalves da).
(Francisco Marques da).
(Francisco Moreira da).
(Francisco Pereira da).

(Francisco Rodrigues da).

(Francisco 

Vieira da).
(Francisco Xavier da).

(Gonçalo 

da).
(Henrique Severin).

(Innocencio José da).
(João da).

(João Alvares da).
(João Barbosa da).

(João Carlos da.)
(João Dias da).
(João Gonçalves da).
(João Lopes da).

—— (João Monteiro da).
(João Netto da).

(J-oão Ribeiro da).
(Joaquim da).
(Joaquim Ribeiro da).

(Joaquim Sebastião Dionisio da).
(Jorge Lopes da).

(D. José da).
(José Carlos da).
(José Corrêa da).

(José Ferreira da).
(José Gomes da).
(José Luiz Alvares da).

(José Pereira da).
(José Rodrigues da).

(José da Silva).
(José Vicente da"). '
(Leão Ribeiro da).

—— (Lourenço Ferreira).
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Costa (Lourenço Nunes da).

(Luiz 

Antonio de Sá e).
(Luiz Ferreira da).
(Manuel da).'

(Manuel Alvares da).
¦— (Manuel de Campos).

(Manuel Carvalho da).
(Manoel Cerqueira da).

——— (Manuel Corrêa da).
(Manuel Dias da).
(Manuel Fernandes da).

•— (Manuel Ferreira da).
(Manuel Gonçalves da).

(Manuel 

José da).
(Manuel Lourenço da).

(Manuel 

Ribeiro da).
(Manuel Rodrigues da).

(Margarida 

Dias da).
(Miguel Corrêa da).
(Miguel José da).

(Miguel Paulo da).
(Miguel Teixeira da).
(Narciso Martins da).
(Paschoal Ribeiro da).

(Paulo Luiz da).
(Paulo de Oliveira).

(Paulo Ribeiro da).
(Pedro Homem da).

(Pedro 

Martins da).
(Pedro Teixeira da).

(Roberto 

da).
(Salvador Marques da).

(Sebastião 

Alvares da).
(Sebastião Carneiro da).

(Sebastião Dionisio da).
(Simão Caldeira da).

(Theodosio 

Rodrigues da).
(Virginio da).
E Abreu (André da).
de Abreu (João da).
da Afeonseca (Antonio da).

Agra (Antonio da).
E Agra (Francisco da).
de Almeida (Domingos da).

(João da).
(Rodrigo da).

E Almeida (José da).
de Andrade (Antonio da).

de 

Araújo (Domingos da).
de Athayde (João da).

Bandeira (Manuel da).
(Miguel da).

Baptista (Antonio da).
Barbosa (Antonio da).

 (Domingos da).

Costa Braga (João da).
(José da).

(Mánuel da).
 (Miguel da).

Branco (Francisco da).
de Brito (João da).

Cabo (Antonio da).
Cabral (Amador da).
Caldas (João da).
Camello (Joaquim da).
Campos (Luiz da).
Cardoso (Joaquim da).

— Carneiro (João da).
(Manuel da).

Barreto (Roque da).

Barros (Manuel Francisco da).
Guimarães (Antonio da).

Bernardes (João da).
Bolhão (Balthazar da).
Eonicho (Pedro da).
Botelho (Luiz da).
Braga (Antonio Rodrigues da).

(Domingos da).
—> (Domingos Rodrigues da).

Carvalho (Manuel da).

Cirne (Pantaleão José da).

Coelho (Antonio da).
(Manuel da).

Coimbra (Manuel da).

Corrêa (José da).
 (Juliana da).

Côrte Real (Thomé Joaquim da).

Coutinho (José da.).
Craveiro (Manuel da).

e Cunha (Gonçalo da).

Dantas (João da).
Dias (José da).
d'Eça (Domingos da).

Egreja (José da).

Espíndola (Manuel da).
de Faria (Antonio da).

(Domingos da).

Faria (Rosendo da).
Guimarães (Domingos da).

Ferreira (João da).
(Joaquim da).
 (José da).

da Fonseca (Antonio da).
Fontes (Agostinho da).
Franco (Luiz da).
Fratel (Manuel da).
Furtado (Ignacio Ribeiro da).
Garcia (Francisco da).

Gomes (João da).
 (Manuel da).

Gonçalves (Antonio da).

Granja (Manuel da).

Grello (João da). t
Guedes (Anselmo da).

Guimarães (João da).
 (Narciso Martins da).

Lemos (Thomé da).

Lima (Francisco da).
 (João da)

 

(José da).
 (José Bento da).

(Manuel da).
 (Pantaleão da).

(Pedro 

da).
 (Thomaz da).

Guimarães (João da).

Lisboa (Antonio da).
 (Guilherme da).

 (José da).

(Paschoal da).
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Costa Lopes (Domingos da).

 

Machado (Manuel da).
Mattos (José da).
 Melgaço (Alexandre da).

(Bernardo da).
Mendes (Simão da).
de Mendonça (Manuel da).
Moreira (Antonio da).
Milão (Manuel da).
Netto (José da).
Nogueira (Domingos da).
de Oliveira (Gonçalo da).

 (Maxirailiano da).

E Sampaio (Bento da).
E,Sousa (João da).

Oliveira (Manuel da).
Palma (Manuel da).
Peixoto (Ignacio da).

 (João da).
Pereira (Antonio da).

 (í?elix da).

Pimenta (Manuel da).
Pinto (José da).

 
(Francisco da).

— (Manuel da).

Porto (Antonio da).
 (José da).
 (Xavier da).

Rangel (Ventura da).

Rebello (Manuel da).
Rego (Ignacio da).
Reis (Barnabé da).

(Francisco da).

Ribeiro (Antonio da).
(João da).

(José da).

(Paulo da).
 Rocha (João da).
 Roriz (José da).

Sampaio (Cypriano da).

 

de Santa Barbara (Antonio da).
 Santiago (João da).

^ DE SEruLVEDA (Luiz da).
 Silva (João da).

 

 (Manuel da).
E Silva (Nicoláo da).
  Pinto (José da).

 

Sobral (Antonio da).
  Luiz da).

E 

Sousa (Alexandre da).

 

 (Francisco da).

 

 (João da).
  (Thomé da).

 

Teixeira (Apollinario da).
  (Henrique da).

— Bettencourt (Vicente de).
 Terra (José da).
 Vat.de/ (Pedio da).

Vàlle (José da).
 Varreiro (Antonio da).
 Veiga (Veríssimo da).
 Velloso (Lourenço da).

Vianna (Antonio da).
 Xavier (João da).

Cotrim (Felix de Sousa).

Cotrim de Azevedo (Alexandre Caetano).
(Manuel Pinto).

Couceiro (Belchior José).
Couros Carneiro (Antonid de).

(João de).
Coutinho (Amaro de Sousa).

(Antonio de Azevedo).
(Bernardo- Pereira).

(Clemente Cardoso).
(Francisco de Sá).

(Gonçalo José de Sousa).
(Gregorio da Cunha).

(João de Araújo).
(João de Barros).

(João 

de Sá).
(Joaquim Caetano de).
(José do Amaral).

(José da Costa).
(Lopo de Sousa).

(Luiz Diogo de Moura).
(Luiz de Magalhães).

(Manuel 

Lopes).
(Marco Antonio d'Azevedo).
Braga (Miguel).
da Cruz (Antonio).
Ferreira (Pedro).

de Macedo (José de Azevedo).
da Silva (Manuel Tavares).

Couto (Antonio André).
(Antonio Ferreira do).

(Domingos 

Antonio do).
(Gonçalo Cerqueira do).

(Isidoro 

do).
(Joaquim Caetano do).

¦— (José Mendes do).
(Leandro Ferreira do).

(Manuel 

Vieira do).
Machado (Manuel do).

Pereira 

(João do).
Ribeiro (João do).

Rodrigues (Luiz do).

Craveiro (Manuel da Costa).

Cremona (Felix Maria de).
Crespo (Lourenço Fernandes).

(Veríssimo Rodrigues).
Cruz (Ângelo dos Reis da).

(Antonio Coutinho da).
(Antonio Francisco da).
(Antonio José Francisco da).

(Antonio Soares da).

(Pento 

Antonio da).

(Bernardino 

da).
(Caetano Alberto da).

(Caetano 

Ribeiro da).
(Clemente dos Santos1).
(Domingos Antonio da).

(Domingos 

Francisco da).

(Domingos 

Gomes da).
(Domingos Luiz da).
(Geraldo Ferreira da).

(João Dantas da).
(João Gonçalves da).

(João Monteiro da).
(João da Veiga).
(Joaquim Ignacio da).
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Cruz (José Francisco da).
(José Guedes da.).

(José Jorge da).

(José 

Pereira da).
(José Torcato).

(Luiz 

da).
(Manuel da).

(Manuel de Azevedo da).

(Manuel 

Corrêa da).,
(Manuel Dias de Pina).
(Manuel Gomes da).

(Manuel 

Gonçalves da).
(Manuel de Oliveira).

(Manuel 

Ribeiro da).
(Manuel Soares da).
(Miguel Pereira da).

(Vent.ira Manuel da).
Canedo (João da).

Coelho (João da).

Freire 

(Manuel da).
——¦— de Moraes (João da).

Portugal (Faustino da).
Rego (Manuel da).

Silva (José da).
Vello^o (Theodosio da).

Cunha (Alexandre da).
(D. Antonio Alvares da).
(Antonio Lobo da).
(Antonio Pereira da).
(Antonio Simões da).
(Balthazar Carvalho da;.
(Bernardo Antonio).

(Bernardo Antonio Pereira da).
(Carlos José da).
(Diogo da).
(Domingos Gonçalves da).
(Domingos Guimarães da).

-<— (Domingos Simões da).
(Estevão da).
(Fclix Dias da). i

-— (Filippe Barbosa da).
(Francisco da).
(Francisco Antonio Ferreira da).
(Francisco Caetano da).
(Gonçalo da Cos*a e).

(Jeronymo de Sá e).
(João Dantas da).
(João Dias da).
(João Nunes da).
(João Simões da).
(Joaquim Dias da).
(José da).
(José de Carvalho da).

(José Dias da).
-— (José Ignacio da).

(José Pinto da).
 (Leandro da).
 (Manuel da).
 (Manuel Antonio da).
 (Manuel Barbosa da).
 (Manuel Carvalho da).
 (Manuel Ferreira da).
 (Manuel Gonçalves da).

—r (Manuel José da).
 (Manuel Pereira da).

Cunha (Manuel Ribeiro da).
(Manuel de Sousa).

(Manuel Tavares da).
(Matihias da). i

(Maurício Carvalho da).
(Miguel Nunes da).

(Nuno da).
(Paulo Carvalho da).

(Sebastião da). :
AíCaujo (Francisco da).
E Athayde (Francisco Luiz da).

Bettencourt (Manuel da).
Brochado (Belchior da).

Coelho (Antonio da).
Coutjnho (Gregorio da).
David (José da).
(Domingos da).

d'Eça (Diogo Luiz da).
Leitão (Antonio da).
Lima- (Bento da).
Luz (José da).
Martins (José da).

—• Moreira (Manuel da).
Pereira (Antonio da).

,— (Fernando José da).
 (Isidoro da).

(José da).
 Ribeiro (Manuel da).

 

Sottomaior (Antonio da).
 (Manuel Antonio).

  (Pedro da). ¦

Thoar (ignacio da).
 Torres (Francisco da).

 

TrinchÃo (Ângelo da).
Varella (Luiz da). 1

Curado (Miguel da Affonseca).
Curvello (Manuel Martins).
Daltro (Floriano Vieira).
Damasceno Reis (José).
Dantas (Bento Pereira).

 (Braz Vieira).
(João da Costa).

^ 

(José Vieira).
(Luiz Affonso).
(Manuel Carlos).
 (Manuel Pereira).

— Barbosa (Manuel^).
 (Thomaz).

da Cruz (João).
 da Cunha (João).

Santiago (João Soares).
David (José).

(José da Cunha).
 (José de Sousa).
 (Sebastião Monteiro).

Delgado (João).
 (Manuel Francisco).

Delgaste (Fr. José).
Deus (João Luiz de).

Deveras (Luiz Freire).

Dias (Anna de Passos).
(Anselmo)..

— (Antonio dos Santos).
 (Antonio de Sousa).
 (Custodio Ferreira). t
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Dias (DamiSo).
(Domingos Alvares).

(Domingos da Cunha).
(Domingos Pereira).
(Fehx Manuel).
(Francisco Pereira).

(Henrique).
(Ignacio de Passos).
(João).

(João Alvares).
(João Francisco).
(Joaquim de Araújo).
(José da Costa).

(José 

Francisco).
(José Nogueira).

(Manuel).
(Manuel Pereira).

(Manuel dos Santos).
(Miguel).

(Miguel de Passos).
de Almeida (Custodio).

do Amaral (Fratícisco).

dé 

Andrade (Gonçalo).
Aragão (Rcnto).
de Araújo (Gaspar).
de Avellar (Marçal).
de Ávila (Francisco).
Bandeira (Domingos).
Barbosa (Filippe).
de Carvalho (Gervasio).
.—  (João).
Chaves (José).
Coelho (Manuel).

Corrêa (Pedro).

da 

Costa (Antonio).
 (João).
 (Manuel).

da Costa (Margarida).
da Cunha (Felix).

 (João).
 (Joaquim).

(José).

Duarte (Manuel). ,
dE Faria (Manuel).
Filgueira (Manuel).
Forte (Manuel). '

Guimarães (João).
de Jesus (Antonio).
Ladeira (Matheus).
de Lemos (Theodosio).
Lima (Leandro). •.
Lobato (Pedro Paulo).

Lopes (João).
DE Macedo (Veríssimo).
Madeira (Ignacio).
Mascarenhas (Manuel).
Monfort (Vicente).
Morêa (Belchior).
í.xoreira (Belchior da Fonseca Saraiva)
,—,— — (Melchior).
da Motta (Gonçalo).
do Nascimento (Manuel,).
dE Oliveira (Manuel).

 Paiva (José).

Paes Leme (Pedro).

Dias Pereira (Marçal). 1
Chaves (Bento).

de Pina Cruz (Manuel).
Pinto (Isabel).

 PiríCs Bandeira (Manuel).
 do Prado (Domingos).

(Manuel de Campos Domin-

go^).
Rangel (José).
Raposo (João).
Rociia (Francisco).
dos Santos (José).
da Silva (Damião).

(Ignacio).

de Sousa (Bento).
(Manuel).

 Souto (André).
 Vieira (Domingos).

Dietre (Francisco Antonio).

Diniz (José Victorino).
(Luiz Serrão).

 da Costa (Francisco).
— Pereira (Luiz Ferrão).
Ribeiro (Antonio).

Domingues (Manuel da Silva).
(Pedro).
de Azevedo (Manuel).
de Barros (Manuel).
 Braga (Manuel).

(Miguel).

 

Carneiro (João).
 do Paço (João).
 Portugal (Manuel).
dos Santos (João).

 

(Manuel).
Doria (Pedro Teixeira).
Dormondo Pimentel (Antonio).
Dourado (Manuel Gomes).
Drake (Ricardo).
Duarte (Antonio).

(Francisco Rodrigues).
 (João Ferreira).

— (Joaquim Alberto).
(José Theodoro de Lemos).
 

/(Manuel).
(Manuel Dias).
(Manuel Martins).
 (Manuel Teixeira Coimbra).
 (Raymundo).

— de Aguiar (Antonio).
d'AzEvedo (Valentim).
 do Espirito Santo (Manuel).
 Freire (Luiz José).
 de Mattos (Domingos).
 Meira (Dr. Thomaz).
da Silva (Antonio).
 ^ (Manuel).-

Dultra (Manuel Pereira).
Duns. (Fr. Antonio de SantWnna).

-Duque (Antonio de Frota).

Durans de Oliveira (Mathias).
Duro Tavora (José).
Kça (Antonio de Valladão d').

 (Bernardo Moniz d')-
 (Diogo Luiz da Cunha d').
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Kça (Porr,mgos da Costa d').

- 

E Silva (Leandra d').
(Manuel Luiz de Freitas e).

—-—— E AlarcÃo (D. Antonio de Almeida Soa-
res Portugal).

Ega (Conde da).

EgrEja (José da Costa).

Emauz (José Pedro).

Encarnação (Lourenço Vieira da).

Ermonde (Manuel José).
Escurial (José Luiz)*
Espectação Soares (Antonio Bernardo da).

Espinola (Francisco Alvellos)

Espíndola (Manuel da Costa).

Espinosa (João Soares).
(Pedro Cordeiro de).

y 

Roxas (D. João Affonso).

Espírito Santo (Balthazar do).
(Bernardino do).

(João Moreira do).
(Manuel Duarte do).

Esteves (Antonio José).

(Antonio 

da Rocha).
•———— (Bernardo Anlonio).

(José Rodrigues).
Lobarinho (Bento).

—¦—¦— da Palma (Antonio).
Estrella (Bernardo de Sousa).
Fagundes (Antonio).

(Antonio Martins).
(Domingos).
(Francisco de Aguiar).

Varella (Pedro).
Fajardo (João Pereira).

 

Pereira (João).
Falcão (Gonçalo de Sousa).

 (João Ribeiro).
 (Luiz Lopes).

— (Romão Gramacho).
 de Gouveia (Bernardino).

Pereira (Antonio).
Faleiro de Sousa (Antonio).
Faleiros (Gaspar Alvares).
Falleiro (Gonçalo de Freitas).
Faria (Alexandre Alberto de).

(Antonio Corrêa de).
 (Antonio da Costa de).
 (Antonio Vaz de).
 (Diogo de Abreu).
(Dionisio José de).
 (Domingos da Costa de).
 (Francisco de).

(Francisco Xavier de).
 (Ignacio Xavier de).
 (Jacinto Thomaz de).
 (João de Affonsecá).
 (João Baptista de).
 .(José dos Santos de).
 (José da Silva de).
 (Luiz Manuel de).
(Manuel Dias de).
 (Manuel Francisco de).
 (Rosendo da Costa).
 (Theodoro Rodrigues de).
 (Theodosio- de).

Faria (Theodosio Rodrigues de).
de Barbosa (Manuel).

Braga (Domingos de).
E .Carvalho (João Leitão de).
 Goes (Domingos de).

Guimarães (Bento de).
 (Domingos de).

. Leitão (D. Antonio de).
(José Feliz de).

——— Lobo (José Joaquim de).
Machado (Gabriel de).
 Monteiro - (Antão).
Pinheiro (João de).

Farinha Rego (Antonio Luiz).
Faria Rocha (Francisco de).

Severin (Francisco de).

E Sou-sa (João de).
Farneze (João Baptista).

Faro (Marcellina Perpetua
dova).

Farto (José Ramalho).
 (Manuel Gomes).

(Manuel Monteiro).

de França Cor-

Feijão (Manuel da Silva).
Feijó de Mello (Antonio).
Feio (Antonio Corrêa).

 (Antonio de Sousa).
 (Jacintho Ferreira).
 (João Alves).
 '(José Pereira de Sousa).

Felix (Antonio da Silva).

 

(João da Silva).
(José da Silva).
de Lemos Coimbra (Manuel da Affon-

seca).
de Mello e Albuquerque (Manuel).

da 

Rocha (José).
de Santa TherEza (Francisco).
da Silva (Bernardo).

Fernandes (Antonio Lourenço).
(Bonifácio).
(Domingos).
 (Jacinto).

 

(João dos Santos).
(Lucas).

(Manuel).

(Manuel dos Santos).
(Miguel de Sousa).
(Sebastião Pereira).
*- Abreu (João).
de Almeida (João).

 

de Aragão Caranha (Asccnso).
——— Aranha (Pedro).

de Araújo (Francisco).
 Araújo (Pedro).
de Azevedo (Leonor).

 (Manuel}.
 Barbosa (Manuel).
 Barros (Antonio).
 Braga (Antonio).

—¦ (João).
 Bravo (Manuel).

Caranha (Ambrosio).
 Carneiro (Manuel).

 

le Carvalho (Jorge).
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Fernandes de Castro (Antonio).
 (Faustino).

(Manuel).

César de Menezes (Vasco).
César de Menezes (Vasco)—V. Conde

í!e Salugcí:a).

Corrêa 

(Francisco).
(Manuel).

—: da Costa (Manuel).
CrEslo (Lourenço).
de Freitas (Pedro).

Galliza 

(Bento).
Gil (João).
Guimarães (Constantirto).

— (Fructuoso).
Jorge (Antonio).
Lavado (Manuel)..

¦——— Lima (Domingos).
 (Francisco).

Lisboa (André).
Lobo (Manuel).
de Macedo (Amaro).

Maciel (Francisco).
 (Leandro).

¦— (Plácido).
Mondego (João).

Monteiro (João).
Moreira (Francisco).

Neiva (Manuel).
• Imeves (Victorino José).

DE 

Oliveira (João).
 (Manuel).

Passos (Antonio).
—„  (Manuel).

 (Pedro).
Pereira (José).

 (Manuel).
Pimenta (Manuel).

Prestes (Jeronymo).
Santiago (Mathias).

——¦— Sardinha (D. Pedro).
Serra (Manuel).

da Silva (Antonio).
(Domingos).
(Joaquim).

 

(José).
(Le nor).
 (Luiz).

(Manuel).

de 

Sousa (Domingos).
 (Lourenço).

— (Miguel).
Souto (Pedro).
Vargas (Custodio).

Manuel).
Vêlloso (Antonio).

Vianna 

(JVancisco).
Vieira (Antonio).

(Francisco).
Guimarães (Francisco).

Ferrão (Alexandre Gomes).
(Antonio).

(Antonio Luiz).
——— Castelbranco (Antonio Gomes).

Diniz 

Pereira (Luiz).

Ferraz (Antonio Martins).
—_ (Bento Ferreira).

(Gonçalo de Azevedo).
(João Pedro de Sousa Siqueira).

(José Rodrigues).
(José de Sant'Anna).
(Manuel Freire).

(Thomaz da Silva).

de 

Sousa (Bernardo).
Ferreira (Adriano Antunes).

(Agostinho da Silva).

(Aleixo Botelho).
(André).

(Antonio).
(Antonio de Bastos).

(Antonio 

Cardoso).
(Antonio Gonçalves).
(Antonio Leite).
(Antonio Lourenço).
(Antonio Rodrigues).

(Antonio dos Santos).
(Antonio de Sousa).

(Antonio 

Vieira).

(Diogo 

Gancia). \
(Diogo Henriques). \

(Domingos).
(Domingos Lopes).

(Estevão).
(Francisco Lopes).

(Francisco Pedroso).
(Franco de Senna;.

(Fructuoso 

Cardoso).
(Gaspar).
(Gregorio de S. Vicente).
(Ignacio Rodrigues).
(Jeronymo Leite).
(Jeronymo).

(Jeronymo da Silva).
(João).

(João 

Alvares).
(João Alves).
(João Baptista).
(João da Cu»ia).

(João Jorge).
(Joaquim da Costa).

(José).
(José da Costa).

(José Gomes).
(José Lopes).

(José Martins).
(José da Silva).

(Luiz Coelho).
(Luiz Henriques).

(Luiz Mendes).
(Manuel Alvares).

(Manuel Gonçalves).
(Manuel Ignacio).
(Manuel Nunes).

(Manuel Poderoso).
(Manuel Pinheiro).
(Manuel Rodrigues).

(Manuel da Silva).
(Marcos Gonçalves).

(Mathias 

Rodrigues).
(Miguel Henriques).



Ferreira (Nicol.au Antunes).
(fticoláo Gonçalves).

(Paschoal)/
(Pedro Coutinho).

(Pedro Francisco).
(Pedro Nabaes).

(Pedro 

Netto).
(Pedro Soares).
(Silvestre de Almeida).

(Vicente).
(Vicente Gomes).

de 

Abreu (Veríssimo).
de Almeida (Gonçalo).

de Andrade (Pedro).

 

(Vicente).
de Araújo (Antonio).

 (Francisco).
 (Jacinto).

(Luiz).
(Manuel).

E 

Novaes (Manuel).
Arnoso (Manuel).
d'Assumpção (Manuel).
d'Azevedo (Manuel).

Bandeira (José).
Bettencourt (João).

(Miguel de Freitas).
e Sa' (João).

 

(Joaquim).
¦— Brandão (Antonio).

Camargo 

(João).
Cardoso (Antonio).

de Carvalho (Fanciscj).
 (Jeronymo).

— (Manuel).
 (Miguel).

SOTTOMAIOR (Luiz).
E Castro (Antonio).

das 

Chagas (Francisco).

Coelho 

(Antonio).

— 

(Manuel).

Corrêa 

(Domingos).

da 

Costa (Bento).

 

(José).
 (Luiz).

^—¦— (Manuel).

Costa 

(Lourenço).
¦¦ do Couto (Antonio).

— 

(Leandro).
da Cunha (Francisco Antonio)

 (Manuel).
•— da Cruz (Geraldo).

Dias (Custodio).

Duarte 

(João).
Feio (Jacinto).

Ferraz 

(Bento).
Ferro (José).

dos 

Fiaens (João).
da Fonseca (Francisco).

Fontes 

(Antonio).
França (Joaquim).

Gil 

(Antonio).

Gomes 

(André).
 (Marianna).

Guimarães (Manuel).
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Ferreira Guimarães (Mathias).
Jesus (João).
de Jesus (Maria).
Justo (AntJonio).
Leitb (João).

de Lemos (Ignacio).
Lemos (Pedro).

de Lira (Gonçalo).
Lisboa (José).
Lobato Lobo (André).

Lobo (João).
Lopes (José).
Machado (José).

— (Manuel).
/(Verissim.ó).

Marques 

(Domingos).
Martins (Manuel).

(Miguel).

de Mattos (Manuel).
de Mello (Alexandre).

Mendes (Antonio).
de Menezes (Jacinto).

de Mesquita (Antonio).
_____—,—. (Manuel).

Mexia (José).
Monteiro (Simão).
de Moraes (Theodosio).

da 

MoTTa (Manuel).

de 

Moura (Balthazar Ignacio).
Netto (Antonio).

das Neves (André).
 (Manuel).

-— de Oliveira (Manuel).
Pacheco (Domingos).

Paes de Sousa (Jeronymo).
Passos (Antonio).

 (José).
Peres (Pedro Nolasco).

Pinheiro (Vicente).
Pinto (André).

(Manuel).
 (Paschoal).
 da Silva (João).

Portugal (Dionisio).
Quaresma (João).

Ribeiro 

(Domingos).
 (João).

da Rocha (Antonio).
 (Felix).
 (Manuel).
 (Veríssimo).

——— Sampaio (João).
de Sampaio (José).
dos Santos (Antonio).

(Francisco).
(Manuel).

— Maia (Manuel).
Sarmento de Moraes (Christovão José)

da Silva (Domingos).
 (Joaquim).
 (Manuel).

-——¦— — (Vicente).
Soares (Antonio).

de Sousa (Antonio).
(Gonçalo).

A. B. 3l 74
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Femkira de Sousa (João).

(José).(Liborio).

(Manuel).

Abreu 

(João).
—• de Vasconcellos (Antonio).

(Manuel).— 

da Veiga (Domingos).

(José).

 Vellosa (Francisco).
Vianna (José).
 Villa Nova (Manuel).

— 

Villarinho (Manuel).
 Villas Boas (Padre Remualdo).

Ferro (Antonio Gonçalves).
 (José Ferreira).

Fiaens (João Ferreira dos).
Fiaes (João Pereira dos).
Fialho (Antonio Luiz).

— 

(Hilário dos Santos).
 (D. Fr. José).

(José de Abreu).
—-—— (Pedro).

(Silvestre Nunes) .
Fidalgo (Gregorio Pereira).
Fienes (Manuel da Luz).
Fienny (Caetano da Luz).
Figueira (Antonio Quaresma).
-—  (Ignacio Lopes).

 

(João Gomes).
(João Martins).

Figueiredo (Antonio de).
 (Antonio Quaresma de).
 (Antonio Rodrigues de).

<—-—— (Antonio Soares de).
(Caetano de Brito de).

(Custodio Rebello de).
 (D. Estevão Erioso de).
 (Feliciano de).
 (Francisco Marques de).
 (Ignacio José Cardim de).
 (João Alvares de).
 (João Filippe de).
 (João Gomes de).

 

(João Liborio de).
,—  (João Rodrigues de).

 (Joaquim Gomes de).
 (José Sarmento de).

—¦ (José Mariins de).

(José 

de).
— (Luiz Alvares de).

 (Paschoal de).
 (Patrício Manuel de).

•—í——• Corrêa (Jorge de).

Gouveia 

(Manuel de).
 Mascarenhas (Manuel Barbuda e).
E Mello (Mathias de).
Pinto (Antonio).

•—  Va7. (Francisco de).

Fjgueiró (Anna Sutil de).
Figueirôa (Maria da Gama de).
Filgueira (Domingos Alvares).

— (Francisco de Aguiar).
(Manuel).

¦¦ (Manuel Alves).

Filgueira (Manuel Dias).

 

((Manuel Alvares).
Firmamento (Manuel Barbosa do).
Fiúza (Antonio Alvares).

 (João Lopes).
 (José Gonçalves).

(Francisco Gonçalves).
 Barreto (João Lopes).

Flores (Lourenço Telles).
— (Padre Luiz).

Fogaça (Luiz da Silva).
Fonseca (Antonio da).

(Antonio Cardoso da).

— 

(Antonio da Costa da). h
(Antonio Rebello da).
(Bento da).

(Caetano Jacome da).
(Custodio Teixeira da).
(Francisco Corrêa da).
(Francisco Ferreira da).

— 

(Francisco. Pinto da).
 (Francisco de Souto da).

—< (Ignacio Pereira).
(João da).

(João Bernardo Leal da).
(João Gonçalves da).

(Joeé Ignacio da).
(José Manuel da).

(José 

Pereira da).
(Leonardo Rodrigues da).
(Lino Gomes da).
(Luiz Anastacio da).
(Luiz Antonio da).
 (Manuel da).

(Manuel Alvares da).
— (Manuel Pinheiro da).
 (Manuel Soares da).
 (Paulo de Araújo da).

— (Salvador da).
(Vicente da Silva da).
de Almeida (Manuel da).
 Barbosa (Leonardo da).

Brandão (Manuel da).

Carneiro 

de Azevedo (Bernardo da).
— Coelho (Francisco).
Lemos (Antonio José da).
Lima (Antonio da).
Milanes (Manuel da).
 Nabo (Antonio da).

Rebello (Manuel da).
Ribeiro (Luiz da).
 Saraiva Dias Moreira (Belchior da).

—:  (V. Affonseca).
Fontes (Agostinho da Costa). \

 (Antonia de).
——¦—¦ Antonio Ferreira).

— (Ignacio Rodrigues).

— 

(João de Barros).
(Pedro Alvares).

Fontoura (Yvencesláo Pinto de Magalhães).

Ford (José).
Forte (José).

 (Manuel Dias).

Fortunato (Antonio).
F^oster (Guilherme).
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Fraga (Helena de).
(João Rodrigues de).
—¦ (Manuel dos Santos).

Fragoso (Bartholomeu Gonçalves).
* (Francisco José da Silva).
 Cabral (Bartholomeu).

França (Antonio de).
* (Antonio Corrêa da).
 (Antonio Rodrigues da).
 (Domingos Soares da).

— (Felix Rodrigues da).
— (Joaquim Ferreira).

 

(Maria da Penha de).
— (Thomaz da).
— Cordova e Faro (Marcellina Perpetua

de).
 Corte Real (Affonso da).

Pontes (Valerio da).
Franco (Agosiinho).

(Antonio).
(Caetano Antonio da).

— 

(José Vieira).
——— (Luiz Corrêa).

 

(í/uiz da Costa).
 (Luiz Pereira).

(Manuel da Silva).

 

(Roberto Gomes).
— (Thomaz).

„ 

Campos (Nicario).
 de Gouvêa (Joaquim Caetano).

—— de Oliveira (D. João,-.

 

 (Maria).
—- da Silva (Bernardo).

(Luiz).

(Paulo).

Fratel (Manuel da Costa)»
Fre' (Antonio José de).
Freire (Alexandre de Sousa),

 

(Antonio de Andrade).

 

(Antonio de Brito).
 (Bernardo Botelho).
(Antonio da Silva>.

(Caetano Moreira).
(Filippe Rodrigues).
 (Francisco da Rocha).

 

(João de Sousa).
 (José Antonio da Silva),
 (José Baptista).
 (José Rodrigues).

 

(José da Rosa).
 (José dos Santos).
 (Luciano da Silva).
 (Luiz).
 (Luiz José Duarte).
 (Manuel).

 

(Manuel da Cruz).
(Thomaz da Silva).
 (Manuel do O').

 

(Raymundo José da Silva)r
 de Andrade (Eugênio).

—:  (Francisco).
— (Gomes).

 (José Antonio). •
— Henriques (Antonio).

Devekas 

(Luiz).

Freire Ferraz (Manuel).

Djj 

Mesquita (Leonardo).
Pereira (Luiz).

da Silva (Victorino).
de Sousa e Veiga (Antonio de).
 Tavares Castro Leal (Antonio José de

Sousa).
Freitas (Antonio Cabral de).

(Antonio 

Gomes de).

 

(Caetano José de).
(Custodio José de).

——¦— (Faustino de).
(Francisco Vicente de).

— 

(João Antonio de).
(João Pedro de).
—¦ (José de Brito e).

 (José Pinheiro de).

 

(Manuel Luiz de).
(Manuel Moreira de).

— (Margarida de).

(Marianna 

de).

(Miguel 

Alvares de).

 

(Miguel Pinto de).

(Pedro 

de).
(Pedro Fernandes de).
 Alvares (Manuel de).
 Borges* (Antono de).

——¦— Cabral (Amonio de).

Carvalho (Caetano de).
-—  e Eça (Manuel Luiz de).

Falleiro (Gonçalo de).
. Ferreira Bettencourt (Miguel de).
 Guimarães (Domingos de).

Carvalho (Luiz de).

 

ITenriques (Francisco de).
 Mariz (Manuel de).
 Paiva (André de).
 Passos (José de).

,—_—. Ribeiro (André de).
 (Filippe de).

Roriz (Antonio de).

Serrão 

(José de).
 Tavares Pinto (Pedro de).
 Teixeira (João de).
 Vianna (João de).

Frexa (Manuel de Andrade).
Frias e Azevedo (José de).

Moraes Sarmento (José de).
Froes (Antonio José).

 (Pedro Antonio de).
 do Amaral (José).

Fronteira (José Leonardo Coelho Barbosa de).
 (Marquez de).

Frota (Florencio José da).
Duque (Antonio de).

Fructuoso Serra (Manuel).
Furão (Antonio de Oliveira).
Furtado (D. Ângelo de Mendonça).

 (Antonio Francisco).
 (Francisco Xavier de Mendonça).
 (Ignacio Ribeiro da Costa).

— (José da Silva Paz de Mendonça).
 (Luiz de Mendonça).
 (Pedro Monteiro).

— de Castro Rio de Mendonça (Affonso),
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Furtado de Mendonça (Antonio Caries).
:— (Caetano).

 (João).
• DE Moraes (Antonio,).

Gago da Camaea (Sebastião).
•Gallego (Antonio da Graça Corrêa).
Galliza (Bento Fernandes).
Galvão (Francisco Mendes).

(João da Silva).
de Castello Branco (Gaspar).

Lacerda (Gonçalo Manuel).
—= (Manuel).

DA 

Silva (Manuel).
Galveas (Conde das).
Gama (Antonio José da).

(Filippe José da).

 

(João Antonio da).

 

Jorge Lopes. da).
— (Lourenço Pedro da).
 Aranha (Luciano da).

Corrêa (Miguel da).
—¦  de Figueirôa (Maria).

 Luna (Francisco da). t
Garcez (Caetano Moreira)*

— (Thimoteo).
do Amaral (Caetano).

Garcia (Francisco).
 (Francisco da Costa).

(Jeronymo Rodrigues).
— (João Pires).

de Aragão (Domingos).
 de Araújo (Francico Gil).

(Pedro).

DE 

Earjios (José).

 

DE Bivar (Luiz).
Cavalcanti e Albuquerque (José).

•— Ferreira 

(Diogo).
E Pantoja (José).
Pereira 

(João).
Pimentel 

(Francisco).

 

(Pedro).
Rosa (Antonio).

de-Souza 
(Joaquim).

 Tinoco (Affonso).
Garland (Nathaniel).
Garrido (Manuel de Paiva).
Gaspar de Almeida Botto (Sebastião).
Gato (Francisco Pereira).

(Pedro de Araújo).
Gaya (Manoel Alvares).
Gayo (Mathias da Silva).
Gênova (Jacome de),

(Xavier 

Maria de).
Geraldes (Francisco).

— (Miguel Honorato).
—- (Miguel Ignacio).

Gesteira (Manoel Francisco).
(Manoel Gonçalves).

(Manoel Martins).
Gião (Francisco Lopes).
Gil (Antlonio Ferreira).

 

(João'Fernandes).
 (Manoel).

1— (Pedro Peres).
¦ Godinho (Custodio Machado).

Godinho (José Pinto).
Neves 

(Antonio).
GoEs (Domingos de Faria).

 (João Araújo de).
(José de).

, 
(Manoel Vieira de).
 (Sebastião de Araújo e).
 da Affonseca (Prudente de).

E Araújo (João de).
—•  DE Araújo (José de).

 Araújo e Vasconcellos (José de).

 

Telles (José).
Gomes (Agostinho).

(Agostinho Rodrigues).
Amorim (Amaro).

 (André Ferreira).

¦ 

(André Pinto).
— (Antonio).

¦ (Antonio Rodrigues).
(Bento Corrêa). |
(Caetano).
(Felix Timotheo).

— (Francisco Jorge).

 

(Francisco Vieira).
(Isidoro Resende).
T" (Jacinto).

 (João).

 

(João da Costa).
 (João Duarte).

(Joaquim 
José).

 (José).

 

(José Pereira).
(José da Silva).

— 

(Leandro).
 (Manuel da Costa).
 (Manuel Francisco).
 (Marcos Pinto).

(Marianna Ferreira).
•—;  de Abreu (Anastaeio).

 
Lima Corte Real (Fran-

cisco).
— DE Albuquerque (Manuel).
Alcantasa 

(João).
 Aranha (Roberto).

* ' de Araújo (Antonio).
 r (João).

 
(Lourenço).

de Azevedo (José).
(Manuel). • '

 

Barreiros (Manuel).
BayÃo (Manuel).

»— 

Bernapdes (Antonio).

 

Bezerra (Mathias).
Cavalcanti e Albuquerque

(Antonio).
—-—¦ Borces (José).

Brandão (Dionisifo).
 Caldeira (Pedro).

¦ Camacho (Francisco).
Caminha (Domingos).

 
(Leandro)-.^

 

de Campos (João).
 Cardoso (Francisco).

—-  Carneiro (L«andro).
-—— de Carvalho (Antonio).
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Gomes de Carvalho (Manuel).
——— (Pedro).

de Castro (Valerio).

Cezimbra 

(José).
Coelho (Luiz).

—f Coimbra (Francisco).

Corrêa 

(Francisco).
da Costa (Antonio Josc).

(Domingos).
(Francisco).

 

(José).

DA 

Cruz (Domingos).
(Manuel).

Dourado (Manuel).
Farto (Manuel).

Ferrão (Alexandre).
 Castelbranco (Antonio).

Ferreira (José).
(Vicente).

Figueira (João).
de Figueiredo (João).
—, .— (Joaquim).
da Fonseca (Lino).
Franco (Roberto).

——— de Freitas (Antonio).
Jardim (José).
Lima (Bento).

 (Francisco).
Lisboa (Francisco).

Loures (Francisco).

de 

Macedo (Francisco). i
Machado (Simão).

de 

Magalhães (Francisco).
Monteiro (Simão).

Moreira 

(Hilário).
 (Mario).

•  (Thomé).
Mourão (Guilhernre).

Negrão (João).
Palma (João).

Pereira (Antonio).
 (José).

Pinheiro (José).
 (Nazario).

Quaresma (Manuel).
D0 Rego (Francisco).

(Manuel).

(Pedro).

Ribeiro 

(João).

(José).

da Rocha (Bernardo).
(Fernando).

da Rosa (Fernando).
Rodrigues (Leandro).

do 

Rosário (Antonio).
de Sá (Antonio).

Salgado (Francisco).
Serrão (Antonio).

da Silva (Antonio).
 (Estevão).

 

(João).
 (Manuel).
 (Pedro).

(Ventura).

. . ¦ ©a 
Sílvêiha (Antônio).

Gomes Soares (Antonio).

de 

Souza (Manuel).
Thomé (ManueO.
Vianna (Sebastião).

Xavier (Francisco).
Gonçalves (Antonio da Costa).

(Antonio Luiz).
(Domingos).

(Francisco Xavier).
(Fructuoso).
(Ignacia Maria).
(Miguel Ignacio).

(Pantaleão).
- - (Pedro).

—¦ de 

Aguiar (André).
—, e Silva (Manuel).
———- de Andrade: (João).

do Anjo (Custodio).
Aranha (Sebastião).

Barbosa (Francisco).
Bello (Francisco).

Borges (Manuel).
Branco (Manuel).
de Brito (Antonio).
da Camara (José).

Campos (Antonio).
de Carvalho (Manuel).

 (Miguel).
— (Nicoláo).

Chaves (Gonçalo).
 (Manuel).

Coelho (João).
. . (Miguel).

Cordeiro (Pedro).
 Pereira (Pedro).

da Costa (Francisco).
—— (João).

 ..  (Manuel).

da 

Cruz (João).
(Manuel).

da Cunha (Domingos).
 (Manuel).

Ferreira (Antonio).
 (Manuel).
 (Marcos).

 

. (Nicoláo).
Ferro (Antonio).
Fiúza (Francisco).

—- (José).
da Fonseca (João).
Gesteira (Manuel).

Junqueiro 

(Francisco).
Leite (Francisco).
de Lima (Antonio).

 (Caetano).
— (Diogo).

 (Francisco).

 

(João).
——- (Luiz).

 (Manuel).
Lisboa (Antonio).
———• /(José).
de Macedo (José).
Machado (Manuel).

»E 

M«raes (Manuel).
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Gonçalves de Moraes (Silvestre).
 de Negreiros (José).

Netto (Miguel).
¦— • Neves (Domingos).

 de Nevôa (Pedro).
——¦— de Oliveira (Custodio).

——  (Pantaleão).
Palmeira (Francisco).

— Pedreira (Antonio).
—- (João).

 Pena (Antonio).
(Domingos).

Penedo (Custodio).
PenElla (Amador).
Pereira (Adrião).

(Antonio).
— (João).

Pestana (Francisco).
do Pillar (Ignacio).
Pinheiro (Bartholomeu).

— (Pedro).
Ramos (Manuel).
RebEllo (Pedro).
Rego (João).

— (Pedro Antonio).
Reis (Constantino).
da Rocha (Antonio).
Rodrigues (Ignacio).
de Sá (Geraldo).
Salvador da Matta (Pedro).
Santiago (Domingos).
dos Santos (José).

 (Manuel).
Senna (Antonio).
da Silva (Antonio).

(Domingos).
 (Felix).

— (Francisco).
 (João).
 (Manuel).

Silva (Theodosio).
Simões (Antonio).
Soares (Vicente).
de Souza (Antonio).
Souto (Manuel). ^
Tavora (Domingos).*
Torres (Domingos).
ValEnça (Pedro).
Valente (Pedro).
Velho (Antonio).
Vianna (Antonio).

(Domingos).
— (Luiz).
(Manuel).

Gondim (Pedro Barbosa).
Gongo (Miguel Caetano).
Gonzaga (Iphigenia).

(João Bernardo).
 (Fr. Manuel).

Gordinho (Sebastião Cardoso).
Gorjão (Miguel Henriques).
Gouvêa (Antonio Nunes de).

 (Bernardino Falcão de).
* (Felix José de).

 (Francisc#, J»sé),

Gouvêa (Francisco Marcellino de).
(Joaquim Caetano Franco de).

(José Barbosa).

(Manuel 

de Figueiredo).
(Manuel Rebello de).

(Pedro da Rocha de).
Pegado (Miguel de).

Teixeira (Constantino de).
Gouvin (João de Oliveira).
Graça Corrêa (Antonio da).

(João da).
¦— Gallego (Antonio da).
Gramacho (Antonio de Brito).

(Caetano de Mello).
(Roberto de Brito).

¦—¦——- Falcão (Romã»).
Granja (Manuel da Costa).

GrEllo (João da Costa).
Grenier (Nicolao).
Greve (Jacob).
Grillo (Antonio Francisco).
Guadalupe (D. Fr. Antonio de)..

Guedes (Anselmo da Costa).
(Antonio Pereira).

(Fernando Vieira).
de Brito (Antonio).

(Maria).
da Cruz (José).

Pereira (Antonio).
Pinto (João).

Guerra (José da Silva).

(Mathias 

da).
E Brito (Manuel da).
Leal (Manuel da).

Guerreiro (Antonio Honorato).
(João da Rocha).

Guiliers (Felisberto).
Guimarães (Antonio da Costa Barros).

(Antonio José de Abreu).

(Antonio 

Pereira).
(Antonio Ribeiro).

(Antonio dos Santos).
(Antonio da Silva).

(Bento Antunes).
(Bento de Faria).
(Constantino Fernandes).
(Constantino Ribeiro).
(Custodio 

de Sousa).

(Diogo 

Alvares).
(Domingos da Costa Faria).

(Domingos de Faria).
(Domingos de Freitas).

(Domingos 

Ribeiro).
(Domingos da Silva).

(Domingos 

de Sousa).

(Francisco 

de Araújo).
(Francisco Fernandes Vieira).

(Francisco Lopes Cardoso).
(Francisco da Silva).
(Francisco de Sousa).

(Francisco do Valle). j
(Fructuoso Fernandes).
(Fructuoso Vicente).

(Gregorio de Oliveira).
(Jeronymo 

de Sousa).
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Guimarães (João Alves do Valle).
(João Antonio).

(João 

Antunes).
(João de Castro).

(João 

da Costa).

(João 

da Costa Lima).
«¦—: (João Dias).

(João 

Joaquim da Silva).

(João 

de Oliveira).

(João 

Pereira).
(Joaquim de Araújo).

(João 

da Silva).
(José de Almeida).

(José Lopes).

(José 

Luiz).
(José de Oliveira).

(José 

Ribeiro).
(José Salgado).

(José da Silva).
(Jcsé Vieira).

(Manuel 

Alvares).
(Manuel Ferreira).
(Manuel Francisco).

—— (Manuel Mendes).

(Manuel 

Pereira).

(Manuel 

da Rocha Silva).
(Manuel de Sousa).

(Marcos de Macedo).
(Mathias Ferreira).

(Mathias de Sousa).

(Narciso 

Martins da Costa).
(Torcaío Lopes).
Carvalho (Luiz de Freitas).

:— da Cuniia (Domingos).
Gujrard (Miguel Honorato).
Gularte da Silveira (José).
Gusmão (Alexandre).

(José 

da Silveira).
•— (Luiz Paes de).
Hares (Thomaz Francisco Xavier).
Henriques (D. Antonio).

(Antonio 

Freire de Andrade).

(D. 

Antonio José).
(Bernardino Ignis).
(Francisco de Freitas).

(Fructuoso 

da Silva).

(João).

(José Pedro).
(Luiz Caetano de Siqueira).

(Raphael Soares).

Ayres 

(Manuel).
¦———¦ de Chaves (Diogo Carneiro).

Ferreira 

(Diogo).
(Luiz).

 (Miguel).
Gorjão (Miguel).

Lopes (José).
—— de Mesquita (Bernardo Ignis).

DE 

Moraes (Francisco).
DA MoTTA (Luiz).

e Mello (Luiz).

Pereira 

(José).
da Silva (João Pedro).

 (José Pedro).
Homem de Brito (Manuel).

Homem da Costa (Pedro).
•Horta (João dos Santos). ;
Hume (Alexandre).
Humildes Coelho (Francisco dos).
Ignis Henriques (Bernardino).

— de Mesquita (Bernardo).
Infante (Joaquim Severino). -

Jacome (Ignacio de Sousa).
da Fonseca (Caetano).

Jacques (Pedro).

 

de Magalhães (João).
Jardim (Ignacio). i

(José 

Gomes).

Jenkins (Benjamin).

Jesus (Antonio Dias de).
 (Damaso de Oliveira de).

(Francisco 

Xavier de).
("João Ferreira).

—< (João Pereira de).
 (Josc da Conceição de).

(Luiz Pereira de). (

 

(Manuel Thomaz de).

 

(Maria Ferreira de).
(Maria Josepha de).
(Manuel da Silva de).

 

(Monica Maria de).
 (Theodosio Pereira de).

Bahia (Manuel de).
Maria (Manuel de).

Jordão (Ângelo José).
(Bernardo José).
 (Luiz José).

Maciel (Christovão).
Jorge (Antonio 

"Fernandes).

(Antonio Francisco).

 

(Antonio da Silva).

 

(João Soares).

 

(Manuel).
Junqueira (Domingos Rodrigues).

(Francisco 

Gonçalves).

JysTe (Custodio Ferreira).
Kleinhaut (Rodrigo Rodrigues).
Laborão (Joaquim de Araújo).
Lacerda (Gonçalo Manuel Galvao de).

(Luiz Pereira de).
 (Manuel).

(Manuel Botelho de).
(Manuel Galvão e).

 

(Marcellino José Pinto de).
Ladeira (Maíheus Dias).
Lafontaine (Antonio de).
Lage Rodrigues (Simão da).
Lago (Agostinho Pereira).

(Antonio Pereira do).
(Antonio Rodrigues do).

(Francisco do).

(Diogo 

Pereira do).
 (João Pereira do).

,—_—_ (Manuel do).

(Manue! 

Corrêa).
 (Manuel Pereira do).

Lalanda de Barros (José Joaquim).
Lamberto (Francisco).
Lampreia Vargas (Luiz).
LançõEs de Andrade (Damião dc).
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Landim (José Alves).
 (Manuel Baptista).

Lanpkezet (Jacques Filippe).
Langarito (Francisco Pires).

Lapenha (Aldonça Maria de).

Lara (D. João de).
Larre (José Joaquim de).
Lascellos (Pedro).
Lasso (Manuel de Carvalho Lima).

 de Mello (Ignacio de Araújo).

Lassos (Boaventura Pereira).

(Francisco 

Xavier de Araújo).

(Joaquim 

Lopes de Araújo).

Lavado (Manuel Fernandes).

Lavradio (Conde de).

Lavre (André Lopes de).
 (Manuel Caetano Lopes de).

(Miguel Lopes de).

Leal (Agostinho Rodrigues).
 (Antonio Coelho).

(Antonio 

José de Sousa Freire Tavares
de Castro).

 (Antonio de Macedo).
 (Antonio da Silva).
 (Ignácio de Afforíseca).

 

(José Barbosa).
(José Francisco"),

 (José do Rego).
 (Manuel de Araújo).

(Manuel da Guerra).
 (Manuel João).
 (Pedro Barbosa).
(Victoriano Barbosa).

 

da Fonseca (João BernStdo).
 da Ponte (Antonio).
de Sampaio (Francisco).

Leão (Florencio Pereira).
(Francisco Carneiro).
(D. Gaspar de).
(Manuel Velho de).

Leça (José Francisco).
 (Manuel da Silva).

Ledo (Antonio).
Leitão (Antonio da Cunha).

(D. Antonio de Faria),
— (Francisco Ângelo).
 (João Teixeira).

(José Felix de Faria).
 (Manuçl da Silva).
de Faria e Carvalho (João).
de Mello (André).
 de Menezes (André).
de Sousa (Antonio).

Leite (Antonio Casimiro).
— (Antonio Rodrigues).
(Antonio Viegas Teixeira).
(Bartholorneu Ribeiro Vieira).
—- (Christovão Cardoso).

(Francisco Gonçalves).
(Francisco Xavier).
 (João Ferreira).
 (Luiz). !

— (Manuel Alves).
 (Manuel Antonio).

(Manuel Rebello).

Leite (Thereza Luíza).
(Thomaz de Aquino).

Ferreira (Antonio).
(Jeronymo).

—, Ribeiro (Manuel).

de 

VasConcellos (Antão José).
 (Antonio José).

Vianna (Gaspar Teixeira).

Leme (Pedro Dias Paes).

Lemos (Antonio José da Fonseca).
(Christovão Rodrigues).
(Gonçalo Velho de).

(Ignacio 

Ferreira de).
(João de).
(João Pereira).

(João Pinheiro de).
(Manuel de Seabra).

(Miguel Mendes de).
(Pedro Ferreira).
(Theodosio Dias de).

(Thomé da Costa).
Coimbra (Felix de).

(Manuel da Afíenseca Felix

de).
Duarte (José Theodoro).
—¦ Lobo (Henrique de).

-—.— Monteiro (Jeronymo de).

Lencastre (V. Alencastre).
(D, Fiancisco de).
(D. João de).

Leolino (Antonio de S-ousa).

Mariz 

(Antonio).

Lera (Antonio José de).
Lery (Mr. de).

Lima (Alexandre de Campos).
(Antonio de).
(Antonio Alvares de).

(Antionio Araújo).
(Antonio da Fonseca).

(Antonio Gonçalves de),
(Antonio Pacheco de).

(Antonio Rodrigues).
(Antônio de Sousa).
(Bento da Cunha.
(Bento Gomes).
(Bento Martins).

(Caetano Gonçalves de).

(Custodio 

Rodrigues).
(Diogo Gonçalves).

(Domingos de).
(Domingos de Abreu).

(Domingos Fernandes).

(Domingos 

Lopes de).
(Francisco de).

(Francisco 

Barbosa)..
(Francisco Cerqueira).

(Francisco Corrêa).

(Francisco 

.da Costa).
(Francisco Fernandes).

(Francisco Gomes)).
(Francisco Gonçalves).

(Francisco José de).
(Francisco Manuel de).

(Francisco Pereira).
(Francisco Pires de). ,



593

Lima (Francisco Rodrigues).
(Francisco da Silva).
(Geraldo Corrêa de).
(João de).
(João Alvares).
(João Affonso).

(João de Cerqueira).
(João da Costa).
(João Francisco).

(João Gonçalves).
(João Pereira).
(Joaquim Lopes de Araújo).
(José de).
(José de Araújo).

(José Bento da Costa).
(José da Costa).
-(José Ignacio de Alvarenga Abreu de).
(Jose Pinto de).-

(Leonardo 

Dias).

(Luiz 

de).

(Luiz 

Coelho de).

(Luiz 

Gonçalves de).
(Manuel de).

(Manuel 

de Abreu).
(Manuel Antunes de).

(Manuel 

de Araújo).
(Manuel Barbosa).
(Manuel de Carvalho).

(Manuel da Costa).
(Manuel Francisco).

(Manuel Gonçalves).
(Manuel de Mello).

(Matheus de).»
(Matheus Pereira).

(Miguel Pereira).
(Miguel Peres).
(Pantaleão da Costa).

(Paulo Corrêa de).
—5 (Pedro de).

(Pedro da Costa).
——— (Pedro Francisco).

(Sebastião 

de).
(Sebastião de Araújo).
(Theodosio Manuel de).

-i—— (Thomaz da Costa).

Barcellos 

(Antonio de).
Barros (Antonia de).

Côrte Real (Francisco Gomes de Abreu)

Guimarães 

(João da Costa).
Lasso (Manuel de Carvalho).

E Menezes (Mathias Vieira de).
Pinto (Francisco de).
E Silva (Francisco de).

Limpo (Francisco de Campos,.

Linceo (Thomaz).
Linde (Antonio Perim de).

Linhares (Conde de).
(Condessa de)—D. Filippa de Sá).

Lira (Antonio Mendes Lobato e).
(Caetano Ribeiro de).

("Eugênio 

Teixeira de).
(Gonçalo Ferreira de).
(Sebastiaio Barreto de).

Lisboa (Amaro Pereira).
(Antonio da Costa).

Lisboa (André Fernandes).
(Antonio Gonçalves).
(Antonio Luiz).

(Antonio Marques).

(Antonio 

Rodrigues).
(Antonio da Silva).
í Bernardo Marques;.

(Christovão Rodrigues).
(Domingos Francisco).

(Eugênio de Moraes Rego*
(Francisco Gomes.)

(Francisco de Salles).

(Gaspar 

José).

(Guilherme 

da Co?ta)
(Ignacio d'Abreu).
(João Francisco).

(Jorge 

Corrêa de).
(José de Abreu).

(José de Amorim).
(José Antonio).

(José 

da Costa).
(José Ferreira).

(José Gonçalves).
(José Nicos). ^

—¦ (Lourenço Corrêa)
(Lourenço José).
(Manuel Francisco).

¦ (Manuel de Mattos).
(Manuel de Oliveira)
(Manuel Pereira).
(Marçal de Mattos).

(Paschoal da Costa).

Lobão (José Eustaquio de).

Lobapinhas (Bento Esieves).

Lobato (Cypriano).
(Henrique Corrêa).
(Manuel de Almeida).
(Miguel de Affonseça).
(Pedro Paulo Dias).

(Thomé).

de Oliveira (Luiz).
E Lira (Antonio Mendes)

Lobo (André Ferreira;.

Lobo (André Ferreira Lobato).
(André da Rocha).

(Antonio de Barros).
(Bento José de Almeida).
(João Alvares).
(Francisco Rodrigues).

(Francisco da Silva).
(Henrique de Lemos).
(João Ferreira).

(João 

de Saldanha).
(José Joaquim de Faria).

(José Manuel de Sousa).
(Manuel do Cypriano do).

(Manuel 

Fernandes).
(D. Manuel José).
Carneiro (Miguel).
de Carvalho (Miguel Arez).

—. de Araújo (Álvaro João).
da Cunha (Antônio).

de Mesquita (João).
da Silva (Luiz Diogo).
de Sousa (Mapuel).

A. B. 3l
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Lc-bo Tavares (André),
Lobos (João Baptista da Silveira Villa).

Lopes (Antonio Affonso).
 (Antonio Rodrigues).
 (Bento).

— (David de Oliveira).
(Domingos da Costa).
 (Florencio).

(Francisco Miguel).
(João).
 (J<oão Dias).
 (Joaquim).

— (José Ferreira).
 '(José Henriques).
 (Luiz Pereira).
 (Manuel).

 

(Manuel Antunes).
 (Manuel da Silva).
 (Marcellino).
 (Mathias Borges).

— de Afeonseca (Manuel).
de Aguiar (João).
de Almeida (João).
 Anjo (Fabião).
 de Araújo (Dionisio).

Lassos (Joaquim).
  Lima (Joaquim).

 

Arraya (Pedro).
 de Azevedo (Luiz).

d'Azsved& (Manuel),
 Barreto (José).
 Cabral (Manuel).

 

Campos (Braz).
Cardoso Guimarães (Francisco).
 de Carvalho (Francisco).
 Chaves (Domingos). >

Cidade 

(Marcellino).
1 Coelho (Custodio).

(Domingos).
da Costa (André).
  (Antonio).

— 

 (João).

 

(Jorge).

 

Coutinho (Manuel).
Falcão (Luiz).
 Ferreira (Domingos).

 (Francisco).
 — (José).
 Figueira (Ignacio).
 Fiúza (João).

Barreto 

(João).
da Gama (Jorge).

 

Gião (Francisco).
 Guimarães (José).
 :— (Torcato).
 de Lavre (André).

 (Joaquim Miguel).
— (Manuel Caetano).

 — (Miguel).
DE Li*ía (Domingos).
 Machado (Antonio).

 

Martins (Antonio).

Moreira 

(Manuel).

 

DE Oliveira (David).
  (João).

Lopes de Oliveira (José).
  (Manuel).

Pegado de Serpa (I,uiz).
Perdigão (Isidoro).

 

da Ponte (José).
Ramos (Gonçalo).
 Rosa (Duarte).

(João).
— de SÁ (Joaquim).
de Sequeira (Joanna).

 

da Silva (José).

(Manuel).

  Pereira (Antonio).
 Santo (Diogo).
 Torres (Domingos).

 

de Ulhôa (Antonio).
 Vaz (Antonio).

Velloso (Antonio).
Villas Boas (Caetano).

Loureiro (José Caetano da Silva).
——— (José Coelho).

 (Manuel Marques).

LourEnço (Manuel Marques).
 Ferreira (Antonio).

Loures (Francisco).
 (Francisco Gomes).
 (Francisco Rodrigues).

Louriçal (Marquez de).

Lousada (Manuel de).

Lucas de Aguiar (Domingos).
Lucena (Antonio da Motta).

Luiz Farinha Rego (Antonio).
Luna (Francisco da Gama).

Lustosa (Ben*o).
Luz (Fr. Antonio da).

(Antonio Botelho da).
 (José Alvares da).
 (Francisco Martins da).
 (Ignacio da).

¦—— (José da Cunha).
*i ienes (Manuel da).
 Tienny (Caetano da).

Lvnceo (Guilherme).
Macedo (Amaro Fernandes de).

 (André de).

 

(Antonio de).
 (Antonio de Sousa de).
 (Cosme Rangel de).
 (Felix Marques de).

—— (Francisco Gomes de).
 (Francisco Teixeira).
 (Ignacia Pereira de).
 (João Vieira de).

 

(Joaquim Vieira de).
 (José de Azevedo Coutinho de).

— (José Gonçalves de).
(Sebastião de).
 Verissinuo Dias de).
de Almeida (José de Sousa).

Guimarães (Marcos de).
 Leal (Antonio de).
de Magalhães (Manuel).
 Paes (Antonio de).
 Ribeiro (Miguel de).

•——— E Sousa (João Vieira de).
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Macedo Velho (Antonio de).
 (Bernardino de).

Machado (Antonio).

(Antonio 

Lopes).

 

(Antonio Pereira).
(Antonio da Rocha).

(Antonio Soares).
(Antonio Texeira).
(Casimiro Teixeira).

•— (Diogo).

(Diogo Pereira).

(Francisco).

<— (Gabriel de Faria).
(Ignacio Pires).

(João Pereira).
(José Antonio de Oliveira).
(José Ferreira).

(Manuel da Costa).
(Manuel do Couto).

(Manuel 

Ferreira).

(Manuel 

Gonçalves).
(Manuel Martins).

(Manuel da Silva).

(Marianna 

da Silva).
(Miguel da Silva).

——¦— (Pedro Paes).
(Simao Gomes).

(Veríssimo Ferreira).
(Veríssimo Pereira).

(Victorino Monteiro).
de Aguiar (João).

de 

Aragão (Pedro Paes).
Arruda (João).
de Azevedo (João).

Coelho (Antonio).
Godinho (Custodio).

de Miranda (Estevão).

 

(João).
Novaes (João).

Pacheco 

(Manuel).
Pinto (José).

Ribeiro (João).
 (Joaquim).

Roriz 

(Francisco).
 (Luiz).
 (Manuel).

da 

Silva (Jacinto).
 (Luiz).

de 

Sousa (Francisco).
Teixeira (Casimiro).

Velho 

(Antonio).
Maciel (André Alves).

(André Pitta).

(Antonio 

Corrêa).

(Bento 

Ribeiro).
(Christovão Jordão).
(Domingos Francisco).
(Duarte Thomaz).
(Francisco Fernandes).

(Gasparinho 

Bento Ribeiro).
—! (Gregorio Rodrigues).

(João 

Pereira).
(José Alvares).
(José Pereira).

(José 

Velho).

Maciel (Leandro Fernandes).
 (Manuel).
 (Manuel Ventura de Sousa)

(Plácido Fernandes).
— (Vicente dos Santos),
de Aguião (Manuel).
 Soares (Raymundo).
 de Sousa (José).

 (Luiz).
 Teixeira (Antonio).
  (Bento).

Mackenze (Guilherme).
Madeira (Ignacio Dias).

 

(Manuel Soares).
 (Martinho).
 (Paschoal de Abranches).

Magalhães (Acursio José de).
 (Antonio José de).

1 — (Antonio Teixèira de).
 (Belchior Cardoso de).
 (Fernando Cardoso de).

;— (Francisco de Almeida de)

 

(Francisco Gomes de).
 (João Francisco de).
 (João Jacques).
 (João de Moraes).

—— (João Pinto Brandão de).
 (José de Abreu).
 (José Pereira de).
 (José Teixeira de).

• 

(Manuel Alvares).
 (Manuel Cardoso de).

— (Manuel de Macedo).
 (Manuel Rodrigues).

(Sebastião 

Ribeiro de).
 E Azevedo (Simão de).

Coutinho (Luiz de).
Fontoura (Wenceslau Pinto (le)
Meirelles (Manuel de).
 E Mendonça (João Pinto de).
de Menezes (Anacleto de).

——— Pessanha (Domingos).
Porto (Domingos Pereira de)
Teixeira (Antonio de).

 Tourinho (Miguel de).
Magnard (José).
Maia (Francisco Rodrigues).

 

(Gabriel Ramos).
 (Jeronymo da).
 (João Rodrigues).
 (José Pires).

——— (Manuel Ferreira dos Santos)
 (Manuel dos Santos).

(Manuel da Silva).
 (Manuel Teixeira da).

—<  (Paschoal Rodrigues).
 (Rodrigo Moreira).

— Braga (Daniel da).

Mainardo (João Palmer).
Malafaya (Maria).
Malagrida (Gabriel).
Maldonado (D. Gaspar).

 (D. Sebastião).
Mandeville (Jorge).
Mandovi (Fr. Miguel Ângelo de).
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Manojo (João Pereira).
(José Pereira).

Manuel (D. José de Mello).
 (Sebastião 

¦ Francisco).
Manso (Pedro Nunes).
Manzoni (Alexandre).

 (Manuel José).
Mar (Manuel de Almeida).
Mariach (Mr.).
Marchiz (Mr.).
Marialva (Marquez de).
Marinho (Ántonio Teixeira).

 (Braz).
 (Diogo Pereira).
 (Francisco).
 (Francisco de Sousa).
 (João da Rocha).

—— (João da Rocha Pessoa).
 de Moura (Antonio).

Marini (André).
Marii (Antonio Leolino).

— (Manuel de Freitas).
 (Pedro Leolino).
 Sarmento (João Evangelista de).

MarniEr (Mr.).
Marques (André).

 (André Antonio).
 (Balthszar Luiz).
 (Cosme Damião).

—— (David).
 (Dionisio Soares).
 (Domingos Ferreira).
 (Fernandó José).
(Filippe).
 (Francisco).
 (Ignack) da Silva).
 (João Vieira).

-— (Joaquim).
 (José de Abreu).
 (José Rodrigues).
 (Leonor da Silva).
(Manue.l).

-— (Manuel Isidoro).
(Manuel de Sousa).
(Paschoàl).

-— (Paulo).
tSimão).
d: Almeida (Paschoal).
"rnizao (Bernardino).

riÁo (lernando José).
— (Francisco José).

(João),
o (Francisco).

 (José).
i ' o tá (Francisco).

(Salvador).

>¦: I igueiredo (Francisco).
Lisboa (Antonio).

— (Bernardo).
Loureiro (Manuel), »

Lourenço (Manuel).
de Macedo (Felix).
de Oliveira (David>.

— 

(Filippe).
¦— (João).

Marques de Oliveira (Joaquim).
— Pereira (David).
Pragana (João).
 de Queiroz (José).
  (Manuel).
 Ramalho (João) .
 da Rocha (Francisco Xavier).

— da Silva (Francisco).
  (João).

(Silvestre).
(Veríssimo).

Martins (Ant nio José).
• (Antonio Lopes).
 (Caetano).
 (Clemente).
 (Domingos de Sá).
 (Honorato).
 (Innocencio Rodrigues).
 (João).
 (João da Rocha).

— (José).
(José Carvalho).
 (José da Cunha).

— (José Nunes).
 (José Rodrigues).
 (Manuel).
 (Manuel Ferreira).
 (Miguel Ferreira).

— (Roque).
— de Abreü (Antonio).
 Affonso (Manuel).
 de Aguiar (Francisco).
 Alvares (João).
  (Theodosio).
 Amado (José).
 de Andrade (Francisco de).
 de Brito (João).
 Capella de Miranda (Antonio).
 Collares (Domingos).

(João).
Corrêa (João).
da Costa (Caetano).

 (Narcteo).
 (Pedro).

Guimarães (Narciso).
Curvello (Manuel).
Duarte (Manuel).
Fagundes (Antonio).
Ferraz (Antonio).
Ferreira (José).
Figueira (João).
de Figueiredo (José).
Gesteira (Manuel).
Lima (Bento).
da Luz (Francisco).
Machado (Manuel).
de Mello (Francisco).
Netto (Manuel).
Neves (Anastacio).
Pereira (José).

 (Manuel).
Pestana (Francisco).
Ribeiro (Alexandre).
do Rio (Joaquim).
dos Rios (João)..
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Martins da Rocha (Theodosio).
 Rosado (Francisco).
 Sampaio (Francisco). 

'

  (João).
(José).

Santiago (André).
(Raphael).

Dos Santos (Manuel).
da Silva (Amaro).

(Diogo).

 (Francisco).
Castello Branco (Antonio

Xavier).
Torres (Antonio).

(Estevão).
Valbôa (Antonio).

 

Vianna (Domingos).
Mascarenhas (D. Luiz de).

 (Manuel de Earbuda e Figueiredo).
 (Manuel Dias).

f— Pacheco Pereira Coelho de Mello)

(José).
Massi (João).

 

(Pedro).
Massil Sainger (Francisco).
Matta (Antonio Teixeira da).

 (Manuel Francisco da).
(Pedro Gonçalves Salvador da).
de Araújo (João da).
Valverde (Francisco da).

Mattos Pereira (Manuel de).
— Pinto de Carvalho (Ignacio de).
 Prego (Antonio de).
 Rodrigues (Nuno de).
 E Silva (Antonio de).
 Teixeira (João de Mesquita).
 Telles de Menezes (Ignació de).

:— e. Vasconcellos (João de Sousa de).
 Vieira (Euleuterio de).

(Manuel de).

Mattoso (Manuel de Almeida).

(Plácido de Almeida).

Mealhas (Antonio da Conceição).

Mears (Carlos).
Medeiros (Antonio de).

 (José Nunes de).

(Manuel Luiz de).

Meira (Domingos Duarte).
 (José da Silva).
 (Manuel de Sousa).

(Thomaz Duarte).

MeirElles (Manuel Antonio de).
— (Manuel de Magalhães).
 (Manuel Rodrigues).

(Pedro de).

Melgaço (Alexandre da Costa).
(Bernardo da Costa).
 (Pedro de Araújo)^

Mattos (Affonso Manuel Pereira de).
(Antonio de).

(Antonio 

Rebello de).

(Bernardo 

Nunes de).
—¦ (Caetano de).

(Custodio Corrêa de).
¦¦ (Domingos de).

(Domingos Duarte de).

(Francisco 

Rodrigues de).
(João Rebello de).
(João Ribeiro de).

(João 

de Sousa de).
(D. José Botelho de).

(José da Costa).
(José Pereira de).
(José Teixeira de).

(Manuel 

Alves de).
(Manuel Cardoso de).

(Manuel Ferreira de).
(Manuel Joaquim).

(Raphael 

de).
(Sebastião Vieira de).
(Theotonio Caetano de)

(Verissimo Teixeira de).
(Victorino Prudente de).

(Vituriano dos Santos).
E Albuquerque (Bernardo de).
do Amaral (Antonio de).
Baptista (Manuel de).
Cardoso (José de).

Lisboa (Manuel de).
 (Marçal de).

Oliveira (Domingos de).
Pegado Serpa (Manuel de).
Pereira (José de).

Mello (Alexandre Ferreira de).
(André Leitão de).

(Antonio Baptista de).
(Antonio Feijó de).

(Antonio José de).
(Belchior dos Reis e).

(Bernardo 

Vieira de).
(Brites de S. Miguel e).

(Caetano de).
(Caetano Serafim de).

(Clemente 

Soares de).
(Daniel Corrêa de).
(Francisco José de).
(Francisco Pessoa de).
(Francisco Roberto de).
(Gregorio de).

(Gregorio de Oliveira e).
^(Fernando Coelho de).

(Filifipe 

de).
(D. Francisco de).

(Francisco Barbosa de).
(Francisco Cabral de).

(Francisco Cordovil de Siqueira e).
(Francisco Martins de).

(Francisco 

da Silva e).
(Francisco Xavier de).

(Gonçalo Rodrigues de).
(Henrique de).

(Ignacio 

de Araújo Lasso de).

;— (João 

de).
(João Manuel de).
(D. João Principal de).

(João 

de 'Sousa e). *
(José de).
(José Mascarenhas Pacheco Pereira

Coelho de).
(José de Sousa de Menezes e).
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Mello (Luiz Corrêa de).
 (I*uiz Henriques da Motta).
 (Manuel de).

 

(Manuel Brandão de).

 

(Manuel Caetano de).

 

(Manuel Ribeiro- de).

 

(Manuel Simões de).
(Manuel de Sousa e).

 

(Martinho Affonso de).
(Mathias de Figueiredo e).
 (Miguel Cabral de).
 (Nicoláo de).

—' (Pedro Corrêa e).
(Pedro Joaquim de).
(Pedro Rodrigues de).
 (Raymundo Coelho de).
 (Sebastião Corrêa de).

(Sebastião José de Carvalho e).
(Theodosio Vieira de).
 E Albuquerque. (Manuel Felix de).

 

de Andrade (José de).
Cardoso (Ignacio de).
E Castro (André de).— V. Conde das

Galvêas.

 

e Castro (Dionisio de).
 de Castro (Francisco de).
E Castro (Manuel Bernardo de).
 Gramacho (Caetano de).
 Lima (Manuel de).
 Manuel (D. José de).

Pereira (Bento de).
Sampaio (Antonio de).

 

Saraiva (João de).
E Silva (José de).
 de Vasconcellos (Antonio de Albu-

querque e).
 Vianna (Pantaleao de).

Mendes (Antonio Felix).
(Antonio Ferreira).
 (Domingos Alvares).
 (Francisco Ribeiro).
 (Gaspar).
(João Nunes).

(Manuel de Oliveira).
 (Simão Alvares).

(Simão da Costa).

 

d'Abreu (Ruy).
Barreto (Simão).
Bolião (Nicoláo).
— Cordeiro (Valentim).

 

do Couto (José).
 Ferreira (Luiz).

Galvão 

(Francisoo).
Guimarães (Manuel).

de 

Lemos (Miguel).
 Lobato e Lira (Antonio).
 !NiETTo (Pedro).

Paz (Jeronymo).

 

Pereira (Paschoal).

 

do Rego (Antonio).

 

Ribeiro (Francisco). i
 da Silva (Antonio).

 

(José).
 PE Sousa (Antonio).
  (Francisco).

Mendes de Sousa (Rezinaldo).
de Vasconcellos (Martinho).

Mendonça (José de).

(Affonso 

Furtado de Castro do Rio).
(Antonio Carlos Furtado dc).

(Antonio Salter de).
(Caetano de).

(Caetano Furtado de).
(Cláudio Xavier de).

(Francisco Alves Pina Bandeira de).
(Ignacio de).
(Ignez Francisca de).'
(João Furtado de).

——— (João Pinto de Magalhães).
(João Teixeira de).

(Jorge Salter de).
(José de Cérqueira de).
(Manuel de).
(Manuel Corrêa de).

(Manuel da Costa de).
(Paulo de Carvilho).

(Simão de).

Cabral 

(Luiz de).
Mendonça Corte Real (Diogo de).
Furtado (D. Ângelo de).

 (Francisco Xavier de).
— (José da Silva Paz de).
(Luiz de).

de Pina Proença (Martinho de).
de Sampaio (Fernão de).
e Silva (Manuel de).
de Vasconcellos (Caetano de).

Menezes (Alexandre Metello de Sousa e).
(Anacleto de Magalhães de).

(André Leitão de).

(Antonio 

de).
(Antonia Francisca de).

(Antonio de Aragão e).
(Antonio Barreto de).

(Antonio 

José de Sousa e).
(Antonio de Sousa de).

(Antonio Telles de).
(Bernardino Cavalcanti de).

(Diogo 

da Silva de).
(Egas Carlos de Sousa e).

(Estevão da Silveira e).
(Eugenia Thereza de).

(Flavia 

Francisca de).
(Francisco Cardoso de).
(Francisco Felix Barreto de).
(Francisco Ribeiro Telles de).

(Francisco 

de Sousa de).
(Francisco Telles de).
(Gonçalo Pereira de).

(Gonçalo Telles de).
(Ignacio Carneiro da Rocha).
(Ignacio de Mattos Telles de).
(Jacinto Ferreira de).
(João de).
(João Telles de).
(José de bousa de).
(José Telles de).

(Leonor Josefa de).
(Luiz Antonio de Castro de Sousa e).
(Luiz César de).
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Menezes (Manuel de Sousa de)
 (Mathias Vieira de Lima e).

(Rodrigo de Argolo Vargas Cirne de).
(Thereza Eugenia de).
 (Thereza Ignacia de).
 (Vasco Fernandes César de)—V. Conde

de Sabugosa.
 £ Athayde (D. Luiz Pedro Peregrino

de Carvalho)—V. Conde de Athouguia.
 Barreto (Francisco Cardoso de).

(João de).
 Ê Mello (José de Sousa de).
 Villas Boas (Caetano Luiz de).

Mercês (João Felix das).
(José Rodrigues das).

Merello (José Borges de Cerqueira).
Mergulhão (Antonio de Campos).
Mesquita (Antonio Ferreira de).

(Antonio de Sousa).
(Bernardo Ignis Henriquas de).
 (João de).
 (João Lobo de).

(Leonardo Freire de).
(Luiz de).
 (Manuel Ferreira de).

— (Miguel Nunes de).
Mattos Teixeira (João de).

Metello de Sousa e Menezes G\lexandre).
Mexia (Bartholomeu de Sousa).

(José Ferreira)» 1
 Olayo (Antonio).

MidõES (João da Silva).
Migues (Antonio Ribeiro). «
Milanes (Manuel da Fonseca).
Milão (Antonio Alvares).
Minas (Marquez de).

 

(Manuel da Costa). i
Mini (José).
Mira (Francisco de).

 (João Francisco).

Miralles (D. José).
Miranda (Antonio de).

 (Antonio Martins Capella de).
— (Antonio Mourão de).
 (Antonio Pinto de).

(Estevão 

Machado de).
 (Francisco Sá de).

(Jeronymo 

Carvalho d j.
(João de).
 (João Alvares de).
 (João Cardoso de).
 (João Machado de).
 (João Pereira de).
 (José Pires Alvares de).
 (José da Rocha).
 (Luiz Corrêa de).
 ,(Luiz Monteiro de).
 (Manuel de Azevedo de).
 (Manuel Coelho de).

— (Manuel de Oliveira).
 (D. Thomaz de).
de Oliveira (Mathias de).
 Pinto (João de).

Ribeiro (Agostinho de).
  (João de).

Mirandula (Possidonio de).
Mclbruq (Duque de).
Molina (João Pinto de Velasco).

 (Fr. Pedro João de).
Monção (Antonio Pires).

 

(João Antonio).
Mondego (João Fernandes).
Mondim (Francisco Xavier).
Monete (João Baptista).
Monforte (Vicente Dias).

Moniz (Francisco Xavier).
 (Jeronymo).
(Manuel). :
 Barreto (Egas).

 

 (Jeronymo). 
•

 (Pedro).
  de Vasconcellos (Pedro).
 d'Eça (Bernardo).
de Sa' (Diogo).

— da Silva (João). > 
*

 de Sousa (Francisco).
 Telles (Antonio). ;

Monserrate (Aniceto Francisco de).
(Luiza de).

 

(Ursula Luiza de).
Montalegre (Antonio Alvares).

(Gaspar Pereira).

Monteiro (Agostinho de Azevedo). 1
(Antão Faria).
 (Antonio de Araújo).
 (Antonio Borges). \
 (Antonio Nogueira). !
 (Antonio Pereira da Serra).

(Braz Pacheco).
(Domingos).
 (Fernando).
 (Francisco).
 (Gonçalo).

— (Jeronymo de Lemos).
(João Fernandes).
(Joaquim Antonio Pereira da Serra).
 (José de).

 

(José de Queiroz).
 (Lourenço).

(Luiz).
(Luiz Bahia).

— (Manuel).
 (Manuel Alvares). ?
 (Manuel Caetano). '

(Marcellino José).
 (Patrício).

(Sirnab Ferreira).
 (Simão Gomes).

(Simão Rodrigues).
de Andrade (Estevão).
 Caldas (Francisco).
 de Carvalho (José).
da Costa (João).
 da Cruz (João). ,

— David (D. Sebastião).
 Farto (Manuel).

Furtado (Pedro).
— Machado (Victorino).
DE Miranda (Luiz).
 Paim (Roque).
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Monteiro Porto (Manuel).
da Rocha (jeronymo).

 (Theotonío).

 

Castelbranco (Jeronymo).
do Rosário (José).
da Silva (José).

—-—- de Sousa (Jose).
Montenegro (Francisco Xavier).
Moraes (Alexandre Botelho de).

(Antonio de).
(Antonio Furtado de).

(Antonio Nunes de).
(Antonio Teixeira de).

(Christovao José Ferreira Sarmento de).

(Francisco 

Carvalho de).
(Francisco Henriques de).

(Francisco Rebello de).
(Innocencio Corrêa de).

(Jeronymo Teixeira de).
(João Baptista de).
(João da Cruz de).

(João 

Pedro Corrêa de).
(João Ribeiro de).

(João da Silva de).
(João de Torres e).
(José Antonio de).
(José Caetano de).
(José Felix de).

(Manuel 

Alvares de).
(Manuel Gonçalves de).

(Manuel João da Silva).
(Pedro de Sousa).

(Silvestre 

Gonçalves de).
(Theodosio ferreira de).

BacEllar (José Pinto de).

Magalhães 

(João de).
Pereira (Francisco Kaymundo de).

Rego 

Lisboa (Eugênio de).
Sarmento (José de Frias).
E Vasconcellos (Diogo de).

Morea (Belchior Dias).
Moreira (Antonio).

(Antonio 

da Costa).
(Antonio Soares).

(Belchior da Fonseca Saraiva Dias).
(Bernardo).

(Clemente Luiz).
(Custodio da. Silva).

(Domingos Luiz).

(Francisco 

Fernandes).

(Francisco 

Pereira).

(Gregorio 

Affonso).
(Hilário Gomes).
(Ignacio).

(João).

(João Antunec).
(José).

(José 

Procopio dos Reis).

(Manuel 

Alvares).
(Manuel da Cunha).

(Manuel Lopes).
(Manuel Soares).
(Mario Gomes).

(Melchior Dias).

(Thomé 

Gomes).

Moreira (Vicente jl^beiro).

CoiXjÍR£s 

• ,íJe«£)* .
da Costa- , (Erancisç^fi^-»;,.,

do 

Espirito Santo - ('Joãó)í 
' 

. v
Freire (Caetano). ' >

de 

Freitas (Manuel).
Garcez (Caetano). \

Maia (Rodrigo).

Pessanha 

(José).

Rebello 

(Manuel).
de Sampaio (Mathias).
dos Santos (Antonio). ^ * -
da Silva (Clemente)s - »• >

 

 (João).' - '...'-n** -
 (José). 

¦

(Valerio). : ; •
de Sousa (Antonio).

Telles (Antonio).
- Temporal (Manuel).

de Vasconcellos (Sebastião).
Moreno (André).
Moringue (Antonio Corrêa).
Motta (Antonio Carneiro da).

(Bent- Pereira da).
(Caetano da).

(Gonçalo Dias da).
(josé Caetano da).

(José Daniel da).

(Luiz 

Hepriques da).
(Manuel da).
(Manuel Ferreira da).
(Pedro da).

Bahia (Elias da).

Carrelo 

(Manuel da).
Lucena (Antonio da).
E Mello (Luiz Henriques da).
Ribeiro (Diogo).

Ribeiro 

(Luiz da).
de Sa' (José da). :

Silva (Antonio da).

 

(José da).

(Pedro 

da).

Moura (Antonio José de).

(Antonio 

Marinho de).

(D. 

Antonio Rollim de).
(Antonio Victorino de).
(Balthazar Ignacio Ferreira de).

(Constantino Velho de).
(Cyriaco Antonio de).
(Francisco de Santa Barbara de).

(Francisco Xavier de).

(Innocencio 

Ignacio de).
(José Antonio de).
(José Caetano de).

(José 

Corrêa de).

(Manuel 

Pereira de).
(Manuel Rollim de).

(Manuel 

de Sousa).

E 

Castro (Antonio de).
OouTinho (Luiz Diogo de).

Negrão (Manuel de).
Negreiros (Manuel de).
(Isidoro de).

Rollim 

(Antonio de).
 (Cosme de).
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Moura* Rollim (João de).

Tavares 

(Cyriaco Antonio de).
Mourão* (Francisco Xavier).

 (Guilherme Gomes).
— (Manuel Antonio de).
de Miranda (Antonio).

Mousinho (José Rodrigues).
Moutinho (Francisco Xavier da Rocha).

Nabaes Ferreira (Pedro).
Nabo (Antonio da Fonseca).

(Clemente 

Luiz).

(José 

de Safide).
Pessanha (Antonio).

Nascimento (Francisco Xavier do).

 

(Ignacio Camello do).
(Manuel do).

(Manuel 

Dias do).
D0 Paço e Oliveira (Manuel do).

Navarro (Francisco Ribeiro).

Negrão (João Gomes).
— ('José de Araújo) .
(Manuel de Moura).

Negreiros (João Pereira de).
(José Gonçales de).

(Manuel 

de Moura).

Corte 

Real ^Antonio José de).

Neiva (Basilio Alvares).
(Manuel Fernandes).

(Manuel 

Soares).
Nery Cardoso (Filippe).

Corrêa (Filippe).

da 

Silva (Filippe).

 

de Sousa (Filippe).
Netto (Antonio Ferreira).

(D. Braz).
—1  (Diogo).

(Domingos 

Pereira).

 

(João).
(José da Costa).

 

(Manuel Martins).
 (Miguel Gonçalves).
 (Pedro Mendes).
 da Costa (João).

Ferreira (Pearo).
Neves (Anastacio Martins).

(André Ferreira das).

 

(Antonio de Almeida).
(Antonio Godinho).
 (Antonio Pereira das).
 (Antonio da Rocha).

(Antonio Rodrigues).

 

(Bernardino das).

 

(Domingos Gonçalves).
 (Domingos Ribeiro).

 

(Domingos da Silva).

 

(Francisco Ribeiro).

 

(Gabriel da Rocha).

 

(Henrique Ribeiro).
 (Ignacio das).
 (José Francisco).
 (José Teixeira das).
 (Manuel das).

1 (Manuel Ferreira das).
(Manuel Vicente).

 

(Narciso das).

Neves <Valen'im dos Santos)..
 (Victorino José das).

(Victorino José Fernandes).

 

de Abreu (José das).
Nicos Lisboa (José). x

Niza (Lourenço da Silva).
Nobre Cordeiro (Theotonio).
Nobrega (Anastacio da).

(Domingos Rodrigues).
Nogueira (D. Antonio).

(Bernardo dos Santos).
 (Christovro Soares).
 (Domingos da Costa).
 (Domingos José).
 (Filipe Rodrigues).

(Francisco Pinto).

 

(João).
(Joaquim José).
(José Alvares).
(José da Silva).
(José Soares de Alva e).

 (Manuel P!nto).

 

(Nicoláo Soares).
 (Plácido Rodrigues).
de Andrade (Francisco Paulo).
 Dias (José).
 Monteiro (Antonio).
 da Silva (José).

 

E Silva (Manuel).
Nolete (Antonio da Silveira).

 (Manuel da Silveira).
Noronha (D. Fernando)—Conde de Linhares).

(Jeronymo Borges de).
 (Joanna da Soledade).
(Fr. José de).

— (D. Marcos de)—V. Conde dos Arcos.
(Rodrigo de Tavora).

Novaes (Ignacio Rebello de).
 (João Machado).

(João de Sousa).
 (Manuel Ferreira de Araújo e).
 E Sousa (Antonio de).

Novôa (Pedro Gonçalves de).
Nunes (André).

 (Antonio).
 (Antonio Teixeira).
 (Francisco José).

(Francisco Xavier).
 (João).
 (João Rodrigues).

— (João da Silva).
 (José Borges).

(Manuel).

— (Manuel Joaquim). •
 (Manuel Ribeiro).
 (Manuel de Sousa).
 (Manuel Vicente).
 (Miguel).
 de Almeida (José).

— de Azevedo (José).
  (Pantaleão).

 

Cardeal (Francisco).
 da Costa (Lourenço).
 da Cunha (João).
  (Miguel).

A. B. 3l ?6
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Nunes Ferreira (Manuel).
Fialho (Silvestre).
de Gouvêa (Antonio).
Manso (Pedro).

 

Martins (Josó).
de Mattos (Bernardo).
de Medeiros (José).

Mendes (João).

de 

Mesquita (Miguel).
 de Moraes (Antonio).

de Oliveira (Bonifácio).
Pacheco (Bonifácio).
 Pereira (Francisco).

 (José).
 Salgado (Manuel).

Salgueiro (Manuel).
Velho (Manuel).
 Vianna (Manuel).

(Victoria Thereza).
Vieira (Manuel).

O' Freire (Manuel do).
O' Pereira (Manuel do).
üeiras (Conde de)—V. Sebastião José de Cir-

valho e'Mello).

Olarias (Manuel da Silva).
Olayo (Antonio Mexia).
Oldemberg (Feliciano Velho).
Olival (Pedro Luiz do).

E Silva (Pedro Luiz do).
Oliveira (Agostinho Pedro de).

(Agostinho Pinto de).
(Antonio de).

(Antonio Barbosa de).

(Antonio 

'Corrêa de).
(Antonio Francisco de).

(Antonio José de).
(Antonio Veríssimo da Silva de).
 (Balthazar dos Reis e).

(Bernardo de).
 (Bonifácio Nunes de).

(Custodio Gonçalves de).

 

(David Lopes de).
(David Marques de).
(Diogo Luiz de).
(Diogo Pereira de).

 

(Dionisio Soares de).
(Domingos Mattos de).
(Domingos Rodrigues de).
(Fernando Luiz de).

(Filippe Marques de).
(Fr. Florencio de).

(Francisco Ignacio).
(Franco Paulino d').
(Francisco Rodrigues de).

 

(Francisco Vaz de).

(Gonçal-o 

da Costa de).
 (Joanna de).
(João de).

(João Alvares de).
(João Fernandes de).
 (João Francisco de).

(D. 

João Franco de).
(João José de).

 

(João Lopes de).
(João Marques de).

Oliveira (João Ribeiro de). •
(Joaquim José de).

(Joaquim Marques de).
(José Lopes de).

(José 

Manuel de).
(José Pereira de).

(José 

Rebello de).
(José dos Reis).

(Luiz 

de).
(Luiz Coelho de).

(Lourenço Pedro de).
(Luiz de Sousa de).
(Manuel de).-

(Manuel Carvalho de).
(Manuel da Costa).
(Manuel Dias de).

(Manuel Fernandes de).
(Manuel Ferreira de).

(Manuel Francisco de).
(Manuel Lopes de).

(Manuel do Nascimento do Paço
(Manuel Pedro de).

(Manuel Pereira de).
—~— (Manuel Vaz de).

(Maria Franco de).
(Mathias Duratis de).
(Mathias de Miranda de).

(Maximiliano da Costa de).
(Pantaleão Gonçalves de).

(Pedro Antonio de).
(Pedro Paulino de).

(Pedro da Silva de).
(Simeão Sotero de).

(Vicente José de).
Azedo (Francisco de).

Baena (João Baptista de).
Bessa (José de).

Borges (Caetano de).
Braga (Alexandre de).

 (Eusebio de).
 (Manuel de).

e 

Brito (José Pedro de).
Costa (Paulo de).
Cruz (Manuel de).
Furão (Ant nio de).

Gouvim 

(João de).
Guimarães (Gregorio de).

(João de).
— (José de).

de Jesus (Damaso de).

Lisboa 

(Manuel de).
Lopes (David de).
Machado (José Antonio de).
E Mello (Gregorio de).

Mendes 

(Manuel de).
Miranda (Manuel de).

Paiva (José Dias de).
¦— Pereira (Amaro de).

 

(Antonio de).
Porto (Francisco de).

Proença (Eusebio de).
 Raposo (José de).
Ra~es (Manuel de).
? e Sampaio (Bento da Costa de).

e Silva (Guilherme).
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Cltveira e Sousa (Antônio Thiago de).
.—  (João de).
  (João da Costa de).
 Souto (Hilário de).
' Telles (Francisco Xavier d').

Zacallo (Rodrigo de").

Ormondo (Manuel José de).
Ornellas (Francisco Xavier de).

— dos Santos (João).
Ortiz de Villegas (D. Diogo).

Osorio (Christovão Alvares de Azevedo).
 (Christovão Alvares Cardoso).

(Francisco Ca2"los).
 (Manuel Francisco Carlos).
 (Thomaz 

"Luiz).

 Cardoso (Diogo).
Pacheco (Bernardo José).

(Bonifácio Nunes").
(Domingos Ferreira).

 (Domingos Luiz).

(Feliciano 

de Almeida).
(Manuel de Almeida).

 (Manuel Borges).

— 

(Manuel Machado).
 (Manuel Rodrigues).
 (Miguel de Almeida).

 

(Nicolau Aranha).
(Pedro Borges).

(Simao).
— DE Lima (Antonio).
 Monteiro (Braz).

 

Pereira (João).

 

Coelho de Mello (José Mas-

carenhas).
Pimenta (André).
 Rezende (Manuel).

— E Sampaio (Francisco Xavier Assis).
dos Santos (José).

Paço (João Domingues do).
E Oliveira (Manuel do Nascimento do).

Paes (Antonio de Macedo).
—.  (Diogo).

(Manuel Velloso).
 de Aragão (Antonio).
 Barreto (João).
de Gusmão (Luiz).
— Leme (Pedro Dias).
Machado (Pedro).

 de Aragão (Pedro).
de Sousa (Jeronymo Ferreira).

Tourinho (Francisco).

 

DE ASCONCELLOS (João).
Paim (Roque Monteiro).
Paiva (Amaro Pereira).

(André de Freitas).
(João Rodrigues de).
 (José de).

(José Dias de Oliveira).
(Manuel de).
(Manuel Botelho de).
(Manuel dos Santos).

 

(Manuel da Silva).
Garrido (Manuel de).

Paixão (Manuel Antonio da).

• (Manuel Pereira da).

Palhares Coelho de Brito (Alexandre).
Palheiros (Antonio dos Santos).
Palma (Antonio Esteves da).

¦—: (Bern.ardina Maria Josepha da).
— (João Gomes).
(Manuel da Costa).

Palmeira (Francisco Gonçalves).
Palmek (Henrique).

— Mainardo (João).
Panda (Luiz de Bastos).
Panicololo (Domingos de).
Pantoja (José Garcia e).
Parada (Antonio Luiz).
Paranhos (Domingos da Silva).
Pardinho (Raphael Pires).
Pa ente (Manuel Ramos).
Passos (André de).

 (Antonio Fernandes).
— (Antonio Ferreira).
 (Francisco de Sousa).

(Ignacio de).
 (José de).

(José Ferreira).
(José de Freitas).
(José Pedro).

— (Manuel Fernandes).
(Manuel Pires cie).
— (Pedro Fernandes).

Corrêa (Manuel de).
Dias (Anna de).

(Ignacio de).
(Miguel de).

Ribeiro (José Ignacio dos).
Pateca (Manuel Teixeira).

Pato (Martinho Pereira).
Pattin (Roberto).
Paz (Jeronymo Mendes).

de Mendonça Furtado (José da Silva).
Pedreira (Adrião Gonçalves).

 

(Antonio Gonçalves).

 

(João Gonçalves).
Pedroso (João Alvares).

Ferreira (Francisco).
Pegado (Miguel de Gouvêa).

 Serpa (Francisco da Rocha).
  (Manuel de Mattos).
 de Serpa (Luiz Lopes).

Pegas (Antonio Alvares).
Peixoto (Fr. Felix).

(Ignacio da Costa).
(Ignacio Pereira).
 (João da Costa).
(José Felix).
 (Leonardo Bezerra).
 de Campos (André).

Rebello (Antonio).
Peleja (José).
Pelvora (José Corrêa).
Pena (Antonio Gonçalves)..

(Domingos Gonçalves).
Penedo (Custodio Gonçalves).

 (Custodio Rodrigues).
(Mario da Silva).

Penella (Amador Gonçalves).

Penha (Braz da).
.-j
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Pbnha (João da).
de França (Marianna da).

Pensa (Antonio Francisco).
Peponet (Mr. de).
Perdigão (Isidoro Lopes).
Pereira (Adrião Gonçalves).

(Albano).

(Albano Coelho).

(Alexandre 

Antonio de Sousa).
(Amaro de Oliveira).

(Ambrosio 

Alvares).
 (André).

(Antonia Josepha de Sousa).
(Antonio). .

(Antonio 

Alvares).
(Antonio Berquó da Silveira).
 (Antonio de Castro).

(Antonio de Cobellos).
 (Antonio da Costa).

(Antonio da Cunha).
(Antonio Falcão)-
 (Antonio Gomes).

/(Antonio Gonçalves).
(Antonio Guedes).
(Antonio de Oliveira).

¦— 

(Antonio Lopes da Silva).
(Antonio Pinto).
(Antonio Rodrigues).
(Antonio de Sá).
(Antonio da Silva).

 

(Bento).
(Bento Luiz).
(Bento de Mello).
(Bernardo Botelho).

 

{Caetano).
(Caetano José).
(Carlos José).
(Cosme Velho).
(David Marques).
(Dionisio Cardoso).
(Domingos dos Santos).

(Feliciano).

(Felix 

da Costa).
(Fernando 

José da Cunha).
(Francisco).

(Francisco 

Alvares).
(Francisco Cardoso).

(Francisco José de Sousa).
(Francisco Nunes).

1— (Francisco Rayirundo de Moraes)
—-  (Francisco da Silva).

(Francisco Xavier).
* (Gaspar dos Reis).
(Germano Antonio).

(Gregorio).
(Ignacio 

Quaresma).
(Isidoro da Cunha).
(Januario 

José de Sousa).
(Jeronymo José Antunes).

(Jeronymo Sodré).

1 

(João).
(João Alvares).
(João de Araújo).

(João Caetano da Silva).

 

(João do Couto).

Pereira (Jo"o Fajardo).
¦ (João Felix).

 

(João Garcia).

(João Gonçalves).
(João Pacheco).

(João Pinto).
 (João Rodrigues).
 (João da Silva).
 (Jorge Luiz).

—¦  (José).
(José de Earros).
 (José Cardoso).
 (José da Cunha).

— (José Fernandes).
 (José Francisco). *

(José Gomes).

 

(José Henriques).

 

(José Luiz).
 (José Martins).

(José de Mattos).
 (José Nunes).
(José Rodrigues).
 (José dos Santos).
 (José da Silva).
 (José Thomaz).

¦ 

(Leandro).
 (Leonor).
 (Lucas).

(Luiz).
(Luiz Ferrão Diniz).

(Luiz Freire).
(Luiz Manuel da Silva).
(Luiz de Sousa).

 

(Magdalena Clara).
(Manuel).
(Manuel Alvares).
(Manuel de Amorim).

' (Manuel Barbosa).
(Manuel Fernandes).
(Manuel Ignacio).

(Manuel Lourenço).

 

(Manuel Martins).
(Manuel de Mattos).

•—- (Manuel do O').
 (Manuel dos Santos).
 (Manuel da Silva).
 (Manuel Soares).
 (Manuel Rodrigues).
 (Manuel do Valle).

(Marçal Alvares).
(Marçal Dias).
(Marcos).
 (Maria Josepha).
 (Miguel Carlos).
 (Miguel da Silva).

 

(Paschoal Mendes).
(Pedro Barbosa).
 (Pedro Camello de Aragão).
 (Pedro Gonçalves Cordeiro).

(Pedro João).
 (Plácido José).
 (Roque Manuel).

— (Sebastião da Silva).
 (Theodosio de Cobellos).
 (Thomaz da Silva).
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Fereira (Veríssimo da Silva).
(Vicente).
de Abreu (Antonio).

(Gregorio).
 (José).

de 

Aguiar (José Carlos).
(Manuel). •

 
^íVandoma (Francisco).

de Albuquerque (José;.
 (Manuel).

d'Almeida (Antonio).

d>e 

Almeida (Luiz).
de Andrade (Bento).

— (Manuel).
de Aragão (Manuel).

de 

Araújo (Antonio).
(Jacome).

de Araújo e Azevedo (Lucas).
de Azevedo (Ambrosio).

(Plácido).
d'Azevedo (Manuel).
Barbosa (Francisco José).

—— (Manuel).
Bacellar (Feliciano).

Barriga (Antonio).
Barreto (Bernardo).

 

(Manuel).

de 

Bakros (Francisco).
(Nicolao).

Bento (Domingos).
Belliago (Braz).

Bispo (Antonio).
Borges (Antonio).

——— Botelho (José).
—-—¦—•  (Francisco).
—>—i— Brandão (Francisco Xavier).

 (Luiz ivtanue' da Silva).
de Brito (Ignacio).

 (Luiz).
Butrago (José).

Caldas 

(João).
da Camara (Cecilia).

de 

Carvalho (Antonio).
(Domingos).

—-—•—— (Francisco).
• (José).

de Castro (Pedro).
— (Sebastião).

Chaves (Rent Dias).
—.—___— (João).

•— Coelho (Albano).

(José).

 (Manuel José).
*—— de Mello (José Mascarenhas

Pacheco).

Corte 

Real (José).
da Costa (Albano).

(Antonio).

— (Dionisio).
(Francisco).
— (José).

E Costa (Antonio Manuel).

Coutinho 

(Bernardo).
da Cruz (José).

 (Miguel).

Pereira da Cunha (Antonio).

(Bernardo 

Antonio).

 

(Manuel).
Dantas (Bento).

— (Manuel).
Dias (Domingos).

(Francisco).
(Manuel).

Dultra (Manuel).
Fajardo (João).

Fernandes (Sebastião).
dos Fiaes (João).

Fidalgo (Gregoi-io).
da Fonseca»(Ignacio).

(José).
Franco (Luiz).
Gato (Francisco).

Gomes (José).
Guedes (Antonio).

Guimarães (Antonio).
.— (João).

(Manuel).
de Jesus (João).

 (Luiz).
 (Theodosío).

de Lacerda (Luiz).
Lago (Agostinho).

do Lago (Antonio).
.—  (Diogo).
¦— (João).

(Manuel).
Lassos (Boaventura).

—¦—¦— Leão (Florenciu).
Lemos (João).

Lima (Francisco).
¦— (João).

 (Mathias).
—:— (Miguel).

Lisboa (Amaro).
(Manuel).

Lopes (Luiz).
de Macedo (Ignacia).
Machado (Antonio).

(Diogo).

¦— (João).

(Veríssimo).

Maciel 

(João).

¦— (José).

de Magalhães (José).
— Porto (Domingos).

Manojo (João).
,—  (José).

Marinho 

(Diogo).

de 

Mattos (Affonso Manuel).
 (José).

de Menezes (Gonçalo).
de Miranda (João).
Montalegre (Gaspar).

Moreira (Francisco).
de Moura (Manuel).
da Motta (Bento).

de 

Negreiros (João).
Netto (Domingos).
das Neves (Antonio). j
de Oliveira (Diogo).
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Pereira de Oliveira (Manuel).

¦— 

 (José).
Paiva (Amaro).

da 

Paixão (Manuel).
Pato (Martinho).

Peixoto 

(Ignacio).

Pinheiro 

(Máximo Barbosa P.nto).

Pinto 

(Agostinho).
(Bento).
(Bernardo^.

 

 (Cosme Damião).
(Luiz).

(Manuel).
(ThoméX

Pcf.to (Domingos).

(Manuel).

Real (Vicente).
Rebello (Josc).

(Manuel). .
dos Reis (Francisco).

—  (João).
(José).

da 

Rocha (Anna Maria).

Rollim 

(André).
de Sa' e Saldanha (Luiz).

de 

Sampaio (Thomaz).

Santiago 

(Simão).
dos Santos (Manuel).

Santos (Salvador).
dos Santos Cavalcanti (Matheus).

Seabra (Domingos).
Serpa (João Rodrigues Pereira).

da Serra Monteiro (Antonio).

— 

 1 (Joaquim Antonio).
da Silva (Antonio).
 (Carlos).

—¦- (Christovao).
(Cypriano).

—•— (Francisco).
— -— (ílenriques Victorio).

— (Joaquim).
—:;  (José Pedro).

— (Lourenço).
(Manuel).

•— —¦— (Victorino).
— (Wencesláo).

Barba (João).

 

— Porto Gvntonio).
Sodré (Álvaro).

 (Jeronymo).
—r (José Álvaro).
E Sousa (Antonio Carlos).
de Sousa (Bento>.
  (Carlos).

 (Desiderio).
 (Francisco).
 (Gregorio).

.—  (João).
—:  (José).

 (Luiz).
 E Castro (Jeronymo).

  Feio (Jofc).
Tavares (Faustino).

 (I<uiz).
—  (Severino).

Pereira Teixeira (Jacinto). ;
Telles (João).
—• Torres (Antonio).

Vanique 
(Gonçalo).

 Villela (Antonio).
—• Xavier (Antonio).

Peres (Pedro Nolasco Ferreira).
 Gil (Pedro).

Lima (Miguel).
—¦ Ribeiro (João).
 de Sousa (Francisco).

Perestrello (Francisco Bettencourt).
Perim de Linde (Antonio).
Piírtnho (José Borges).
Pessaniía (Antonio Nabo).

 (Domingos de Magalhães).
—• (José Moreira).

(Thomé Alvares).
Pessoa (Caetano Camello).

(João de Amorim).
(José Ribeiro).
 Marinho (João da Rocha).
de Mello (Francisco).
 de Vasconcellos (Manuel).

Pestana (Ignacio).
(Francisco Gonçalves).

—- 

(Francisco Martins).

 

(Ignacio).
 (Manuel).

— da Camara e Brito (Estevão José)
Petim (João Francisco).
Pexim (Sebastião Luiz).
Pierrefont (Luiz de).
Pilar (Bartholomeu de).

 (ignacio Gonçalves do).

(José 

do).
Piler (Mathias).
Pimenta (André Pacheco).

 

(Jeronymo de Araújo).
(Manuel Fernandes).

(Manuel Ignacio da Silva).
 (Manuel da Costa).

— (Menuel de Sousa).
Pimentel (Antonio Dormando).

 (Antonio João).
 (Antonio Luiz de Almeida).
 (Ascenso de Sousa Rocha).
 (Francisco Garcia;.

(Joanna Camello).

 

(João de Araújo).
 (João Camello).
 (José Rodrigues).

(Luiz Antonio de Almeida).
 (Manuel da Silva).
¦ (Pedro Garcia).

Rodrigues (João Baptista).

Pina (Bento Vieira de).
 (Francisco de).
(Francisco de Carvalho e).
 (José de).

Bandeira de Mendonça (Francisco Al-
ves de).

 Cruz (Manuel Dias de).

—• 

Proença (Marlinho de Mendonça,.de).

Pinheiro (Domingos).
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Pinheiro (Francisco).
(Francisco Manuel).

(João de Barros).

(João 

de Faria).
(João Luiz Cardoso).

(Joaquim Luiz Cardoso).
(José Borges).

——- (José Gomes).
(José Rodrigues).
(Josepha).
(Máximo Barbosa Pinto Pereira).

(Nazario Gomes).
(Pedro Gonçalves).
(Ruy Carvalho).
(Vicente Ferreira).

da Affonseca (Manuel).
Alvares (Francisco).

— (João).
' Barreto (Bernardo).
da Camara Manuel (Gaspar;.

Ferreira (Manuel).
da Fonseca (Manuel).
de Freitas (José).

———- de Lemos (João).

de 

Queiroz (Antonio).
. Rkquíão (Domingas).
dos Santos (Francisco).

(José).

da Silva (Antonio).
DO Valle (João).
,—.—  (Joaquim).

Pinho (Manuel de).
(Manuel Vaz de).

Rodrigues (Geraldo de).

dos 

Santos (I?rancisco).
Pinto (Agostinho Pereira).

(André Ferreira).
(Antonio).

(Antonio 

de Almeida).
(Antonio de Cerqueira).
(Antonio Figueiredo).

(Antonio José dos Reis).
(Antonio Rodrigues).

(Antonio dos Santos).
(Bento Pereira).
(Bernardo Pereira).
(Caetano de Andrade).

(Cosme Damião Pereira).
(Custodio Rodrigues).

(Domingos Alvares).
(Feliciano).

—• (Francisco).
(Francisco da Costa).

(Francisco de Lima).
(Francisco Teixeira).

(Francisco 

Xavier).
(Francisco Xavier Vaz).

(Gaspar de Araújo).
(Isabel Dias).

(João Barbosa).
(João Corrêa).

(João Guedes).
(João de Miranda).
(João Ribeiro).

(João da Silveira).

Pinto (João Vieira).
(José da Costa).

(José 

da Costa e Silva).
(José Machado).

(José do Rego).
(José Soares).

(José 

Vaz).
(Lucas).

(Luiz Cerqueira).
(Luiz CorrC-a).

(Luiz 

Pereira).
(Luiz da Silva).

(Manuel da Costa).

(Manuel 

Ferreira).
(Manuel José).
(Manuel Pereira).

(Miguel Teixeira).

(Paschoal 

Ferreira).
(Pedro de Freitas Tavares).

-——— (Thomé Pereira).
DA Affonseca (Manuel).

de Aguiar (Antonio Rodrigues).
(Filippe).

de Almeida (Damião).

de 

Azevedo '^Álvaro).

(Manuel).
Brandão (Joro).

 de Magalhães (João).
Camello (Thomaz).
Cardoso (Manuel). .
de Carvalho (Antonio).

 (lgnacio de Mattos).
 (Manuel).

de Castro (Cypriano) — 4774-
Cotrim (Manuel).

da Cun-ha (José).
da Fonseca (Francisco).
de Freitas (Miguel).
Godinho (José).
Gomes (André).

 (Marcos). ^
de Lacerda (Marcellino José).
Lima (José).

de Magalhães Fontoura (Wenccsláo).
g Mendonça (João).

de Miranda (Antonio).
de Moraes Barcellar (José).
Nogueira (Francisco).

 (Manuel).
de Oliveira (Agostinho).
Pereira (Antonio).

 (João).
PiNHEiRo(Maximo Barbosa).

Prestes (Pedro).
de Queiroz (Simãío).
RebEllo (Antonio).

(Manuel).

Ribeiro (Álvaro).
 (Fernando).
 (Manuel).
 de Vasconcellos (Manuel).

Rodrigues Senhorinhos (Geraldo de).
de Sampaio (João).
da Silva (Columbano).

 (João).
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Pinto da Silva (João Ferreira).
 (José).
 (Manuel).

da Silveira (Manuel).
E Souza (Antonio José dos Reis).

de 

Souza (João).
(Manuel).

Tavora (Antonio).

Teixeira 

(Agostinho).
Torres (Francisco).
— de Velasco Molina (João).

Pires (Antonio dos Santos).
— (Manuel João).
(Manuel Luiz).

(Manuel dos Santos).

(Salvador).

Alvares de Miranda (José).
Bandeira (Manuel).

(Manuel Dias).
de Carvalho (Domingos).
  (José).

E Albuquerque (José).
Cavalcanti (Balthazar).

•— E Albuquerque

(José).

 

Chaves (Faustino).
Cordeiro (Paulo).

 Garcia (João).
 Langarito (Francisco).
 de Lima (Francisco).
 Machado (Ignacio).
 Maia (José).

 

Monção (Antonio).
Pardinho (Raphael).

— 

de-Passos (Manuel).
Rebouça (Miguel).

Ribeiro 

(Domingos).
da Silva (Braz).

(José).
de Sousa (Francisco).

Pisa (João de).
Pissarro de Vargas (Antonio Cardoso;.
Pitta (Antonio da Rocha).

(Christovão da Rocha). .
(Francisco da Rocha).

• 

(João da Rocha).
(João Rodrigues).
(Luiz da Rocha).
(Sebastião da Rocha).

 

(Simão da Affonseca).
Maciel (André).

Poderoso Ferreira (Manuel).
Ponte (Antonio Leal da).

 (José Lopes da).
Pontes (João Francisco).

(Pedro Caetano).
(Valerio da França).

Pope (Francisco Xavier).
Portella (Antonio Vicente).

(Pedro Vicente).
 (Theodosio Coelho).

Porto (Alexandre Barbosa).

(Antonio 

da Costa).
 (Antonio Pereira da Silva).

—— (Antonio da Silva).

Porto (Bonifácio de Brito).
 (Domingos Pereira).
 (Domingos Pereira de Magalhães).

(Francisco Luiz).
 (Francisco de Oliveira).

(Francisco da Silva).
(João de Almeida).
(José da Costa).
(José Luiz).
(José Rodrigues).

 (José da Silva).
(Manuel Monteiro).
(Manuel Pereira).
(Manuel Teixeira dos Santos).
(Xavier da Costa).

Portugal (Antonio José de Sousa).

(Dionisio 

Ferreira).
 (Faustino da Cruz).
 (Francisco de Almeida).

(Luiz Antunes).

(Manuel 

Domingues).
Eça de Alarcão (D. Antonio de

meida Soares).
Potte (Domingos Joaquim).
Povoas (Antonio).
Prado (Antonio Coelho do).

 (Domingos Dias ao).
 (Manuel de Campos D. Dias do).

Pragana (João Marques).
Praia (Antonio da).
Prato (Antonio Francisco).
Prego (Antonio de Mattos).

 (Luiz de Abreu).
Prestes (Jeronymo Fernandes).

 (Pedro Pinto).
Preto (Gonçalo José da Silveira).

 (Luiz de Andrade).
 (Luiz de Tavora).

Principal de Mello (D. João).
ProEnça (Kusebio de Oliveira).

 (Martinho de Mendonça de Pina).
— (Ursula).

——— E Silva (Eusebio de).
Pugas (Francisco de).

 (Francisco Alves de).
PuSLING (João).
Quaresma (Francisco Xavier).

— (João Ferreira).
 (José).
 (Manuel)..

(Manuel Gomes).
de Almeida (João).
 Figueira (Antonio).
 de Figueiredo (Antonio).
 Pereira (Ignacio).

Quartem (Sebastião Antonio).

Queiroz (Antonio Pinheiro de).
(José Marques de).
(Manuel de).
 (Manuel Marques de).

(Simão Pinto de).
— Monteiro (José de).

Quinta (Manuel Ribeiro).

Quintão (Antonio Alvares).

Quintanilha (Antonio do Rego).
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Quintella (Ignacio Pedro).
:— (Luiz Rebello).

Rait (Thomaz).
Ramalho (Bento da Silva).

(Francisco José).
(João Marques).
 Farto (José).

Ramires. (Bernardo).
Ramm (Erasmus).
Ramos (Gonçalo Lopes).

 (Manuel).
 (Manuel Carneiro).
 (Manuel Gonçalves).
 Arez (Manuel).

da Assumpção (Anna).
Ayres (Manuel).
de Carvalho (José).
 César (André).

Chaves (Bento).
Cordeiro (Manuel).
— da Costa (Bento).
Maia (Gabriel).
 Parente (Manuel).
da Silva (Antonio).
—  (Domingos).

 

de Sousa (José).
Rangel (Antonio Botelho).

 (João da Silva).
 (José Dias).

(D. Fr. Miguel).
 (Ventura da Costa).

de Almeida Castelbranco (Diogo).
• de Macedo (Cosme).

Raposo (João Dias).

 

(José).
 (José de Oliveira).
de Brito (Affonso).
  (Manuel).

Ravasco (Bernardo Vieira).
 Cavalcante E Albuquerque (Gonçalo).

Rates (Manuel de Oliveira).
Real (Agostinho Rodrigues).

(Vicente Pereira).

Rebello (Antonio Peixoto).

 

(Antonio Pinto).
(Crispiniano).
 (Dionisio Rodrigues).
 (Domingos).

 

(João Baptista).
 (José Pereira).
 (José dos Santos).
 (Manuel da Costa).

¦— (Manuel da Fonseca).
 (Manuel Moreira).
(Manuel Pereira).

(Manuel Pinto).

 

(Pedro Gonçalves).

(Simão 

da Silva).
(Theotonio Vaz).
(Thomaz Velloso).

 

de Andrade (Manuel).
 de Figueiredo (Custodio).
 da Fonseca (Antonio).
dk Gouveia (Manuel).

¦ Leite (Manuel).

Rebello de Mattos (Antonio).

 

(João).
de Moraes (trancisco).
de Novaes (Ignacio).

—— de Oliveira (José).

Quintella 

(Luiz).
Sampaio (José).
de Sousa (Manuel).

Rebouça (Miguel Pires).

Regô (Antonio).
(Antonio de Barros).

¦—: (Antonio Luiz Farinha).
(Antonio Luiz Vaz).

——_ (Antonio Mendes do).
(Antonio de Sousa).

(Bento 

Soares do).
(Francisco Barbosa).

(Francisco Gomes do).
(Gabriel Barbosa).

(Ignacio 

da Costa).
(João Gonçalves).
(José Velho Barreto do).

(Luiz dos Santos).

(Manuel 

da Cruz).
(Manuel Gomes).
(Miguel Teixeira do).

(Pedro Antonio Gonçalves).

(Pedro 

Gomes).
Barbosa (Jose do).
Leal (José do).
Lisboa (Eugênio de Moraes).

Pinto (José do).
Quintanilha (Antonio do).

Siqueira (Manuel do).

Reguengo (João de Sousa).
Reis (Alexandre dos).

(Antonio dcs).
(Antonio Alvares dos),.
(Antonio José dos).
(Balthazar Rodrigues dos).
(Barbara dos).

(Barnabé da Costa).
(Constantino Gonçalves).

(Francisco Alvares dos).
(Francisco Alves dos).

(Francisco da Gosta).
(Francisco Pereira dos).

(João Pereira dos).
(João Rodrigues dos).

(José 

dos).
(José Damasceno).

(José da Silva).
(Jbsé de Sousa).

(Luiz dos).
(Manuel dos).
(Manuel José dos).
(Mathias Vieira dos).

(Paulino dos).
(Simão dos).
Abreu (Pedro dos).

Bastos (Manuel dos).
Bulhões (Antonio dos).

da Cruz (Ângelo dos).
e Mello (Belchior dos).
 Moreira (José Procopio .dos).

A. B. 3l
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Reis e Oliveira (Balthazar dos).

^—•— (José dos).
Pereira (Gaspar dos).

Pinto (Antonio José dos).
 E Sousa (Antonio José dos).

Santos (João dos).

Requião (Domingos Pinheiro).

Revaynes (Guilherme).
Rezende (Conde de).

(Manuel de Caldas).
(Manuel Pacheco).

Gomes (Isidoro).-

Ribas (Victoriano Ribeiro).

Ribeira (Anna).
Ribeiro (Agostinho de Miranda).

(Alexandre Francisco).
-—¦ (Alexandre Martins).

(Álvaro Pinto).
(André de Freitas).

(Antonio Alvares).
(Antonio da Costa).

(Antonio Diniz).
(Antonio da Silva).
(Antonio da Trindade).

(Barnabé Cardoso).
(Bernardo Cardoso).

(Bento).
—— (Cypriano de Araújo).

(Diogo Motta).
(Domingos).

(Domingos Ferreira).
(Domingos Pires).

(Fernando Pinto).
(jTilippe de Freitas).

(Filippe de Santiago).
(Francisco).

(Francisco Jorge).
(Francisco Mendes).
(João).
(João da Costa).
(João do Couto).
(João Ferreira).

—— (João Gomes).
(João Machado).

(João de Miranda).
—<— (João Peres).

(Joaquim Machado).
(José da Costa).

—— (José Gomes).
(José Ignacio).

(José Ignacio dos Passos).
——• (José Pereira).

(José Rodrigues).
(José dos Santos).

—— (José Vaz).
(I,uiz da Fonseca).
(Luiz da Motta).

—<— (Manuel Alvares).
(Manuel de Castro).

—- (Manuel da Çunha).
(Manuel Francisco).

(Manuel Leite).
(Manuel Pinto).

(Manuel de Sampaio).
-—- (Manuel da Silva).

Ribeiro (Manuel de Xisto).
(Miguel de Macedo).
— (Miguel da Silva).
(Paulo da Costa).

——•— (Roberto Car).
— (Thadeu).
de Almeida (Salvador).
de Araújo (Manuel).

Bayão (Esteves).
 (João Amaro).
 Bica (José).
Bonito (João).

Buraco (Manycl).
Caldas (José).

de Carvalho (João).
 de Castro (José).

 (Leandro).
 das Chagas (João).

Coelho (Francisco Caetano).
 Corço (João).
 Corso (José).

da 

Costa (João).
  (Joaquim).

—  (Leão).

(Manuel).

 (Paschoal).

(Paulo).

Furtado (Ignacio).
«— da Cruz (Caetano).

(Manuel).

 da Cunha (Manuel).
Falcão (João).

Guimarães (Antonio).
(Constantino).

(Domingos).
 (José).

de Lira (Caetano).
Maciel (Bento).

—— (Gasparinho Bento).
de Magalhães (Sebastião).
de Mattos (João).
dê Mello (Manuel).
Mendes (Francisco).
Migues (Antonio).
de Moraes (João).
Moreira (Vicente).
Navarro (Francisco).
Neves (Domingos).

 (Francisco).
 (Henrique).

Nunes (Manuel).
de Oliveira (João).
Pessoa (José).
Pinto (João).

Quinta (Manuel).
Ribas (Victoriano).
da Rocha (Lourenço).
de Sampaio (José).
Sanches (Antonio).
dos Santos (Jeronymo).
Setúbal (José).
da Silva (Felix).

 (João).
 (José).

Soares (Caetano).
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Ribeiro Tej-lEs de Menezes (Francisco).
do Valle (Paulo).

de Vasconcellos (Antonio).
(Manuel Pinto).

Vieira Leite (Bartholomeu).
Villasboas (João de Arauj ).

Rio (Joaquim Martins do).
de Mendonça (Affonso Furtado de Cas-

tro do).
Rios (João Martins dos).

(Manuel da Rocha).
(Manuel Rodrigues).

Roboredo (Luiz Manuel).
Roby de Barros Barreto (Thomaz).
Rocha (Anna Maria Pereira da).

(Antonio da).

(Antonio 

Ferreira da).
(Antonio Gonçalves).

(Bento de Araújo).
(Bernardo Carneiro da).

(Bernardo 

Gomes da).
(Braz Vieira da).
(Feliciano de Sá da).

(Felix Ferreira da).
(Fernando Gomes da).
(Francisco Dias).

(Francisco de Faria).
(Francisco Jorge da).

(Francisco 

Xavier Marques da).
(Ignacia Coelho da).
(Ignacio Manuel da).
(Jeronymo Monteiro da).

-— (João da Costa).
(João Felix da).
(João da Rocha).

-i (José de Araújo).
(José Felix da).

(José Jorge).
(José Telles da).
(Lourenço Ribeiro da).

(Luiz 

Alvares da).
(Luiz Antonio da)

—¦ (Manuel Alvares da).

(Manuel 

Caetano da).

(Manuel 

Ferreira da).

(Manuel 

da Silva).
(Manuel Soares da).
(Manuel de Sousa).

(Maria 

da).

(Nicolao 

Carneiro da).
(Theodosio Martins da).
(Theotonio Monteiro da).

(Thomé Corrêa da).
(Veríssimo Ferreira da).

Albuquerque (Diogo da).
Antunes (Domingos da).

Barreto (Pedro).

Barros 

(Domingos da).
Branco (Antonio da).

 (José da).
Castelbranco (Jeronymo Monteiro- da),
  (José Theotonio).

Coelho. 

(Custodio da).
E)steves (Antonio da)

Freire (Francisco da).

Rocha de Gouvka (Pedro da).

Guerreiro 

(João da).
Lobo (André da).

Machado (Antonio da).
Marinho (João da).
Martins (João da).
E Menezes (Ignacio Carneiro da).

Miranda 

(José da).
Montinho (Francisco Xavier da).

——— Neves (Antonio da).
 (Gabriel da).

¦— Pegado Serpa (Francisco da).
Pessoa Marinho (João da).
Pimentel (Ascenso de Sousa).

¦— Pitta 

(Antonio da).
(Christovão da).

(Francisco 

da).
(João da).

(Luiz da).
——— (Sebastião da). i
•— Rios (Manuel da).

Sn.va Guimarães (Manuel da).
E Sousa (Constantino da).

(Francisco da).

de 

Vasconcellos (Antonio da).

Rodarte (José da Silva).
Rodrigues (Affonso).

(Aleíxo).

(Antão).

(Antonio da Silva).
(Custodio Alvares).

(Francisco).
(Geraldo de Pinho).

'(Ignacio).
(Ignacio Gonçalves).

(João 

Baptista Pimentel).
(João).

(José Joaquim).
(Leandro Gomes).
(Luiz do Couto).
(Manuel).

(Manuel da Trindade),
(Nuno de Mattos).
(Simão da Lage).

de 

Abreu (Antonio).
Adorno (João).
de Almeida (João).

 (José)..
dò Amaral (Antonio).

Antunes 

(João).
-— de Araújo (Francisco).

Azambuja (Antonio).
nE Azevedo (José).

Bandeira 

(Pedro).
Banha (Antonio).
—.—.—,— (Francisco).

Barbosa (Estevão).

Bernardes 

(José).
Bezerra (Domingos).

Borges (Antonio).
.—  (Sebastião)-.

Branco (João).
Cabral Alomba (Manuel).

—1 Cachado (Antonio).
 (João).
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Rodrigues Caiado (Antonio).
Campello (João).
  (Joaquim).

Campos (Agostinho).
(Antonio).

Carrissa (Antonio).
Carvalho (Antonio).
de Carvalho (Faustino).
  (José).

(Vicente).
Castilho (Antonio).
pe Castro (Bento).

(José).
Cavalheiro (Francisco).
Chaves (Antonio).
Cobra (José).
Coelho (Manuel).
Collaço (João).
Corrêa (Domingos).

(Simão).
da Costa (Antonio).

 (Belchior).
— (Francisco).
 (José).

(Manuel).
 (Theodosio).
 Braga (Antonio).
(Domingos).

Crespo (Veríssimo).
Duarte (Francisco).
Esteves (José).
DE Farias (Theodoro).

(Theodosio).

Ferraz (José).
Ferreira (Ignacio).

— (Manuel).
 (Mathias).

DE Figueiredo (Antonio).
 (João).

da Fonseca (Leonardo).
Fontes (Ignacio).
de Fraga (João).
da França (Antonio).

 (Felix).
Freire (Filippe).

1— (José).
Garcia (Jeronymo).
Gomes (Agçstinho).

 (Antonio).
Junqueira (Domingos).
Kleinhaut (Rodrigo).
do Lago (Antonio).
Leal (Agostinho).
Leite (Antonio).
Lemos (Christovão).
Lima (Antonio).

Custodio).
— (Francisco).

Lisboa (Antonio).
 (Christovão).

Lobo (FranciSco).
Lopes (Antonio).
Lo.ures (Francisco).
Maciel (Gregorio).
Magalhães (Manuel).

Rodrigues Maia (Francisco).
 (João).

——¦— (Paschoal).

—- Marques (José).
Martins (Innocencio).
  (José).

de Mattos (Francisco).
Meirelles (Manuel).
m, Mello (Gonçalo).

 (Pedro).
das Mercês (José).
Monteiro (Simão).
Mousinho (José).
Neves (Antonio). v

Nobrega (Domingos).
Nogueira (Antonio).

(Filippe).
 (Plácido). .

Nunes (João).
de Oliveira (Domingos).

— (Francisco).
Pacheco (Manuel).
de Paiva (João).
Penedo (Custodio).
Pereira (Antonio).

 (João).
 (José).

(Manuel).
 Serpa (João).

Pimentel (José).
Pinheiro (José).
Pinto (Antonio).

 

(Custodio).
— Aguiar (Antonio).

Pitta (João).
Porto (José).
Real (Agostinho).
Rebello (Dionisio).
dos Reis (Balthazar).

 (João).
Ribeiro (José).
Rios (Manuel).
de SÁ (José). ^

 

(Matheus).
de Salles (Francisco).
Sampaio (Balthazar).
Santarém (Manuel). ,
dos Santos (Antonio).

 (Victoriano).
Senhorinhos (Geraldo Pinto).
de Sequeira (José).
Setúbal (Antonio).
da Silva (Alexandre Soares).

(Antonio).
 (Bartholomeu).

(Domingos).

- 

(Francisco).
(Manuel).

da Silveira (Joaquim).
Simões (Francisco).
Soares (Caetano).

 (Manuel).
de Sousa (Gonçalo). ,

(José).
Cabral (Miguel).
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Rodrigues Teixeira (Manuel).
Tinoco (Antonio).

.— Valença (Luiz).
—r  do Valle (Ignacio).

Y i an na (Bento).
 •— — (Francisco).
  (João).
  (Manuel).

 

(Silvestre).
YiEGas (Sebastião).
— Vieira (João).

Rolhano (João Baptista).
Rollbem Van-Deck (Jo.sé).
Rollim (André Pereira).

 (Antonio Bapti&taJ.
(Antonio de Moura).
— (Cosme de Moura).
t (João de Moura).
de Moura (D. Antonio).
  (Manuel).

Romano (Felix Alvares).
RoaíÃo de Andrade (Antonio).
Romeiro (Pedro Tavares).
Roque (Pedro Filippe).
RoquETTE (Joaquim Pedro).

— da Silva (Antonio).
 (Joaquim Pedro).

Roriz (Antonio de Freitas).
(Antonio do Valle).

— 

(Francisco Machado).
(José da Costa).
* (Luiz Machado).

 (Manuel Francisco).
 (Manuel Machado).

Rosa (Antonio Francisco).
(Antonio Garcia).
 (Antonio José da).

——— (Antonio da Silva).
(Domingos Jacinto).
(Duarte Lopes).
(Fernando vGomes da).

 

(Francisco de Sousa).
(Jamiarip José da).

(João 

Lopes).
 (Joaquim Antonio).

 

(José Tavares da).
Carvalho (Joaquim Antonio da).

Freire 

(José da).
Rosado (Francisco Alvares).

— (Francisco Martins).
Rosário (Antonio Gomes).

(Isabel 

Soares do).

(Isidoro 

José do).
(José Monteiro do).
da Affonseca (Domingos do).

Roxas (D. João Affonso Kspinosa y).
RubiaTi (João).
SÁ (Antonio Corrêa de).

(Antonio 

Gomes de).
(Antonio da Silva e).
 (Bernardino de).
 (Braz Lourenço de).

¦—  (D. Caetano de Bittencourt c).
 (Caetano Corrêa de).
 (Damião José de).

SÃ (Diogo Cardoso de).
(Diogo Moniz .de).
(Domingos José de).
(D.^ Filippa de)—Condessa de Linhar
(Geraldo Gonçalves de).

(Ignacio 

Telles de).
:— (João Ferreira Bettencourt e).

(Joaquim de). >
(Joaquim Lopes de).

(Joaquim 

Ferreira Bettencourt e).
(D. José de Bettencourt e).
(José Camello de).

(José da Motta de).

(José 

Rodrigues de).
(José de Vasconcellos Sarmento e).

.— (Luiz Corrêa de).
(Luiz José Corrêa de). '
(Manuel Carneiro de).

(Manuel da Silva e).
(Matheus Rodrigues de).

(Mem de).

e 

Abreu (Bento José de).
E Amaral (Leandro Alvares de).

Aravjo (Manuel de).

Barreto 

(Francisco de).-
E Benevldes (Martim Corrêa de).

(Salvador Corrêa de).

Bettencourt 

(D. Felix de).
Carneiro (Manuel de).

E Costa (Bernardino Luiz Antonio d
 (Luiz Antonio de).

Coutinho (Francisco de).
 (João de).

E Cunha (Jeronymo de).
Martins (Domingos de).

de 

Miranda (Francisco).
PERErRA (Antonio de).
da Rocha (Felicianò de).

Sottomaior 

(João de).
E Saldanha (Luiz Pereira de).

Sabugosa (Conde de).

Sacramento (Alexandre José do).
(Francisco do).

(Thomazia Alvares do).

Sainger (Francisco Massil).

Saint-ISlene (Mr. de).
Salavião (Antonio José).
Saldanha (Cardeal).

(Carlos 

Antonio).

(João 

de).
(João Coelho dos Santos).
(Luiz Pereira de Sá e).

(Manuel de).
(Manuel Cardoso de).
E Albuquerque (Antonio de).

—; (Manuel de).
(Pedro de).

Barbosa (Luiz de).
da Gama (Manuel).

Lobo 

(João de).

Salgado (Antonio Jòs<?). .
(Francisco Gomes).
(José Soares).
(José Vaz).

(Manuel de Almeida).



614

Salgado (Manuei Nunes).
(Theotonio de Sousa).

.— Guimarães (Jiosé).
Salgueiro (Manüel Nunes).
Salles (Francisco Rodrigues de).

 

Lisboa (Fçancisco dfe).
feALTER de Mendonça (Antonio).

(Jorge).

Salvador da Matta (Pedro Gonçalves).
Sampaio (Antonio José de).

— (Antonio de Mello^.
(Balthazar Rodrigues).

(Cypriano 

da Costa).
— (Fernão de, Mendonça).
(Francisco de).
(Francisco Leal de).

^—- (Francisco Martins).
 (Francisco Xavier Assis Pacheco e).

(Gertrudes Maria de).

— 

(João de).
 (João Coelho de).
 (João Ferreira de).

— (João Martins).
 (João Pinto de).
 (José Ferreira).

(José Francisco de).
(Leão de). v
 (José Martins).

— (José Rebello).
 (José Ribeiro de).

(Manuel Ilarreto de).
— (Manuel Teixeira de).
 (Mathias Moreira de).

(Sebastião Cardoso de).
(Thomaz Pereira de).
 Ribeiro (Manuel).

Sanches (Antonio de Brito).
 (Antonio Ribeiro).

— (Luiz de l»rito).
•— de Brito (José).

SandE (Manuel de Almeida).
Nabo (José de).

Sandomil (Conde de).
Sandys (Thomaz).
Sankins (Benjamin).
Sant'Anna (Joaquim de).

— (Joaquim José de).
 (José de).

(José 

Joaquim de).
— (Luiza Thereza de).
 (Manuel de).

Duns (Fr. Antonio de).
Ferraz (José de).

Santa Barbara (Antonio da Costa de).
de Moura (Francisco de).

Cruz 

(Helena Maria).
 Luzia (D. Fr. Jorge de).
Maria Barcellão (Joaquim de).

Santarém (Manuel Rodrigues).
Santareno (Lourenço da Silva).
Santhons (Noel de).
Santiago (André Martins).

 (Domingos Gonçalves).
 (Gabriel João).

(Ignacio de Sousa).

Santiago (Joã»o da Costa).
(João áoares Dantas).

(Mathias Fernandes).
•— (Raphael Martins).
(Simão Pereira).

(Thomaz de).
¦— Ribeiro (Filippe de).

Santos (Amaro José dos).
(Antonio de Araújo dos).

(Antonio Cardoso dos).
(Antonio Corrêa dos).

(Antonio Ferreira dos).
(Antonio João dos).

(Antonio Jorge dos).
(Antonio Moreira dos).
(Antonio Rodrigues dos).
(Bernardo José dos).

(Antonio da Silva).
(Christovão dos).

(Domingos Cardoso dos).
(trancisco dos).
(Francisco Alvares dos).

(Francisco Borges dos).
(Francisco Carvalho de).
(Francisco Ferreira dos).

(Francisco Jorge dos).
(Francisco Maria dos).

(Francisco 

Pinheiro dos).
(Francisco Pinho dos).
(Francisco Teixeira dos).

:— (Francisco 

Xavier dos).
(Gonçalo Ayres dos).
(Jgnacio dos).
(Jeronymo Ribeiro dos).

(João 

Antonio dos).
(João Baptista dos).
(João Domingues dos).
(João Ornellas dos).
(João Pedro dos).
(João dos Reis).
(Joaquim dos).

(José dos).
(José Antonio do*). •

(José de Barros dos).
(José Dias dos).

<— (José Gonçalves dos).
(José Pacheco dos).

(José Pinheiro dos).
(Luiz José dos).
(Manuel dos).

(Manuel 

Alvares dos).
(Manuel Cardoso dos).

(Manuel Coelho dos).
(Manuel Domingues dos).

(Manuel 

Ferreira dos).
(Manuel Francisco dos).

(Manuel Gonçalves dos).
(Manuel José dos).

 (Manuel Martins dos).
(Manuel Pereira dos).
 (Manuel de Sousa).

 

(Manuel Vieira).

 

(Nicolau dos).
(Pedro Alvares dos).
(Pedro de Araújo dos).
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Santos (Pedro Paulo dos).
(Salvador Pereira).

(Sebastião Bernardes dos).
(Simão Alvares).

(Veríssimo 

dos).

(Victoriano 

Rodrigues dos).
de Abreu (Francisco .dos).
Alla (João dos).
DE Almeida (Domingos dos).

Alvares Brito (Custodio dos).
Bastos (Antonio dos).
Bonate (Gaspar dos).

Camara 

(José dos).
Capello (Agostinho Felix dos).

Cardoso (Manuel dos).
Cavalcanti (Matheus Pereira).

r— Chaves 

(Domingos dos).
 (Manuel dos).

Cruz (Clemente dos).

Dias 

(Antonio dos).
(Manuel dos).

— de Faria (José dos).
Fernandes (João dos).
  (Manuel dos).

— Ferreira (Antonio dos).
— Fialho (Hilário dos).
Fraga (Manuel dos).

.—-. - Freire (José dos).
— Guilherme (José dos).
 Guimarães (Antonio dos).
Horta (João dos).
 Maciel (Vicente dos).

Maia (Manuel dos).
(Manuel Ferreira dos).

 Mattos (Victoriano dos).
Neves (Valentim dos).
— Nogueira (Bernardo dos).
Paiva (Manuel dos).
Palheiros (Antonio dos).
— Pereira (Domingos dos).

(José dos).
(Manuel dos).'

Pinto (Antonio dos).
-——- Pires (Antonio dos).

 (Manuel dos).
 Porto (Manuel Teixeira dos).

Rabello (José dos).
 Rego (Luiz dos).
 Ribeiro (José dos).

Saldanha (João Coelho dos).
 Silva (Alberto Caetano dos).

(João. dos).
 Sousa (João dos).
E Sousa (Manuel dos).
 Torres (Miguel dos).
Veiga (Manuel dos).
 Vieira (Luiz dos).

— (Salvador dos).

S. Boaventura (Martinho José de).

S. Miguel (Conde de).
E Mello (Brites de).

São Vicente (Conde de).

Saraiva (João de Mello).
 Dias Moreira (Belchior da Fonsec^.

Sardinha (D. Pedro Fernandes).

Sarmento (João Evangelista de Mariz).
(José de Frias de Moraes).
 Carrero (Antonio Manuel).

— de Figueiredo (José).
 de Moraes (Christovão José Ferreira).
E Sá (José de Vasconcellos).

Schermen (Maria).
Seabra (Domingos Pereira).

(Paulo de Almeida).
 Lemos (Manuel de).

ÒEixas (Antonio Corrêa). #

 

(Francisco Alvares de).

 

(Jacome José de).
 (José Bezerra).

(José 

Francisco).

 

(Manuel Alvares).
 (Manuel Corrêa).

(Marcellino Corrêa).
Senhorinhos (Geraldo de Pinto Rodrigues).
Sen na (Antonio Gonçalves).

E Araújo (Bernardino de).
 Ferreira (Franco de).

Serra Monteiro (Antonio Pereira da).
 (Joaquim Antonio Pereira da)

Sepulveda (José de).
 (Luiz da Costa de).
 Carvalho (Antonio de).

Sequeira (Joanna Lopes de). •
(João Antonio de).

(José 

de).
(José Rodrigues de).
(Manuel de).
 (Pedro Vaz de).

Siqueira Henriques (Luiz Caetano de).
 E Mello (Francisco Cordovil de).

Serafim (Anna de Azevedo).

Serpa (Francisco da Rocha Pegado).
1— (João Rodrigues Pereira).
 (Luiz Lopes Pegado de).

(Manuel de Mattos Pegado).

Serra (Francisco da Silva).
(Manuel Fernandes).
 (Manuel Francisco).
 (Manuel Fructuoso).

(Manuel da Silva).
Serrão (Antonio Gomes).
¦——— (José de Freitas).

 Diniz (Luiz).
Setúbal (Antonio Rodrigues).

(José Ribeiro).
Severim (Antonio Francisco).

 (Francisco de Faria).

 

Costa (Henrique).

Silva (Alberto Caetano dos Santos).
(Alexandre de Almeida da).

———- (Alexandre Soares Rodrigues da).
(Alexandre Xavier da).

-— (Amaro Martins da).
 (Antonio da),

— (Antonio Alvares da).
 (Antonio Duarte da).
 (Antonio Fernandes da).

(Antonio Francisco da).
¦—  (Antonio Gomes da).
—_— (Antonio Gonçalves da).. (



(Antonio José da).
(Antonio de Mattos e).
(Antonio Mendes da).
(Antonio da Motta).
(Antonio Pereira da).
(Antonio Pinheiro da).
(Antonio Ramos da).
(Antonio Rodrigues da).
(Antonio Roquete da).
(Antonio Velloso da).
(Antonio Veríssimo da).
(Bartholomeu Rodrigues da).
(Bento José da).

(Bernardo Felix da).
(Bernardo Franco da).
(Bernardo J sé da).
(Braz Pires da).
(Caetano Ricardo da).
(Callixto José da).
(Carlos Pereira da).
(Christovão Pereira da).
(Clemente Moreira da).
(Columbano Pinto da).

(Custodio de Sousa).
(Cypriano Pereira da).
(Damião Dias da).
(I)iogo Martins da).
(Damingos da).

(Domingos Fernandes

(Domingos Ferreira da).
(Domingos Gonçalves da).
(Domingos Marques da).
(Domingos Ramos da).
(Domingos Rodrigues da).
(Estevão Gomes da).
(Eusebio de Proença e).
(Faustino Luiz da).

(Felix da).

(Felix Alvares da).
(Felix Gonçalves da).
(Felix Ribeiro da).
(Fernando Francisco da).
(Filippe Nery da).
(Francisco da).
(Francisco Alvares da).
(Francisco de Amorim).
(Francisco Baptista da).
(Francisco Carvalho da).
(Francisco das Chagas).
(Francisco Gonçalves da).
(João Ferreira Pinto da).
(Francisco José da).
(Francisco de Lima e).
(Francisco Luiz da).
(Francisco Manuel da).
(Francisco Marques da).
(Francisco Martins da).
(Francisco Pereira da).
(Francisco Rodrigues da).
(Francisco Vieira da).
(Francisco Xavier da).
(Gabriel Antonio da).
(Gregorio Vieira da).

(Guilherme de Oliveira e).

(Henriques Victorino Pereira da)
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Silva (Ignacio Dias da).
¦ (Innocèncio da).

(Jacinto Machado da).
(João da).

(João Alvares da).

 

(João Corrêa da).

 

(João da Costa).
(João Felix da).
(João Francisco).

 (João Gomes).
(João Gonçalves da).

(João Luiz da).
(João Marques da).

 

(João Moniz da).

 

(João Moreira da).
(João Pedro Henriques da).

;—¦ (João Pinto da).
— (João Ribeiro da).

(João dos Santos).
 (João de Sousa e).

(João Telles da).
(João Vieira da).
(João Xavier da).
(Joaquim da).
(Joaquim Fernandes da).
¦ (Joaquim Ferreira da).
(Joaquim Pedro Roquette da).
 (Joaquim Pereira da).
 (José Alexandre da).
 (José Alvares da).
 (José Alves da).

(José Antonio da).
(José Carvalho da).

(José Corrêa da).

(José 

da Cruz).
(José Fernandes da).
(José Francisco da).

 

(José Lopes da).

 

(José de Mello e).
(José Mendes da).
(José Monteiro da).
 (jt>sé Moreira da).

(José da Motta).
 (José Nogueira da).

(José Pedro Henriques da).
 (José Pedro Pereira da).

 

(José Pinto da).
(José Pires da).
(José Ribeiro da).
 (José Tavares da).
(José Theotonio da).
 (José. Vicente da).
 (Lazaro Alvares da).
 (Leandro' d'E)ça e).

 

(Leonor Fernandes da).
(Lourenço de Araújo).
(Lourenço Pereira da).
(Luiz Cardoso e).
(Luiz Diogo Lobo da).
(Luiz Fernandes da).
- (Luiz Franco da).
(Luiz Machado da).

——— (Luiz Tavares da).
 (Luiz Vieira da).

(Manuel da).
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Silva (Manuel de Araújo).
(Manuel Barreto da)..
(Manuel de Brito e).

(Manuel Cardoso da).
(Manuel Carvalho da).

. 

(Manuel Cordeiro da).
(Manuel Corrêa da).

(Manuel 

^a Costa).
(Manuel Duarte da).
(Manuel Fernandes da).
(Manuel Ferreira da).

(Ma.nuel Francisco).
—: (Manuel Galvão da).

(Manuel 

Gomes da).
(Manuel Gonçalves da).
(Manuel Gonçalves de Aguiar e).
(Manuel Isidoro da).

(Manuel 

Lopes da).
(Manuel de Mendonça e).

(Manuel Nogueira e).
(Manuel Pereira da).

(Manuel 

Pinto da).
(Manuel Rodrigues da).

(Manuel Tavares Coutinho da).
(Manuel Vicente da).
(Manuel Vieira da).

(Marcelino 

da).
(Maria Josepha da).

——— (Marianna. da).
(Marianna de Sousa e).

(Miguel Coelho da).
(Miguel de Sousa).

(Nicolao da Costa e).

(Paschoal 

da).
(Paulo da).
(Paulo Alvares da).-
(Paulo Franco da).

(Pedro 

da).
(Pedro Antonio da).

(Pedro 

Gomes da).

(Pedro 

Luiz do Olival e).

(Pedro 

da Motta).
(Sebastião da).

(Silvestre da).
(Silvestre Marques da).

(Simâo da).
('lheodoro José da).
(Theodosio Gonçalves).
(Theodosio José da).
(Thomaz da).

(Thomé Corrêa da).

(Thomaz 

Vieira da).

(Valerio 

Moreira da).

(Ventura 

Coelho da).
(Ventura Gome» da).
(Veríssimo Marques da).
(Veríssimo Soares da).
(Vicente de Araújo e).
(Vicente Ferreira).

(\ictorino Freire da).
(Victorino Pereira da).

(Wencesláo 

Pereira da).

E 

Amaral (João Placid-o da),
Araújo (Antonio da).

Silva Araújo (José da).
de Azevedo (Belchior da).

 

(Manuel da).
Baldaya (José da).

Barba (João Pereira da).
Barros. (Bernardo da).

Borges 

(Ignacio da).
Braga (Manuel da).
Brandão (Francisco da).

Caldas (Antonio da).

 

(Pedro da).
Canario (Antonio da).

Cardoso (José da).
Carqueja (Antonio da).

Castello 

Branco (Antonio Xavier Mar-
tins).

de 

Castro (Luiz da).
Cerqueira (Jos éda).

Corrêa 

(Alexandre da).
—--  (André da).

 (João da).
Costa (Bernardo da).

 (José da).

Domingues 

(Manuel da).
de Faria (José da).

r— Feijão (Manuel da).
Felix (Antonio da); '

 (João da).
 (José da).

Ferraz (Thomaz da).
Ferreira (Agostinho da).

 (Jeronymo da).
 (José da).
 (Manuel da),

—• Fogaça (Luiz da).

da 

Fonseca (Vicente da).
Fragoso (Francisco José da).

:— Franco (Carlos Antonio da).
 (Manuel da).

Freire (Antonio da).
 (José Antonio da).

—. (Luciano . da).
¦— (Raymundo José da).

(Thomaz da).
Galvão (João da).
Gayo (Mathias da).
Gomes (José da) .
Guerra (José da).

Guimarães (Antonio da).
—;  (Domingos da).
(Francisco da).

 (João da).
—— (Joaão Joaquim da).

 (José da).
— (Manuel da Rocha).

Henriqu£s (Fructuoso da).
——— de Jesus (Manuel da).

Jorge (Antonio da).
Leal (Antonio da).
Leça (Manuel da).
Leitão (Manuel,da).

Lima (Francisco da).
Ltsboa (Antonio da).

Lobo (Francisco da).

A. B. 3j
?8
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Silva Lobo (Manuel Cypriano da).
 Lopes (Manuel da).

Loureiro (José Caetano da).
 Machado (Manuel da).

(Marianna da).
(Miguel da).

 Maia (Manuel da).
Marques (Ignacio da).

 (Leonor da).
Meira (José da).
E Mello (Francisco da).
de Menezes (Diogo da).
Midões (João da).
DE Moraes (João da).
Moraes (Manuel João da).
Moreira (Custodio da).

Neves (Donung s da).
Niza (Lourenço da).

Nogueira (José da).

Nunes (João da).
Olarias (Manuel da).
de Oliveira (Antonio Veríssimo da).

(Pedro da).
Paiva (Manuel da).

Paranhos (Domingos da).

Paz de Mendonça Furtado (Jo£é da).

Pena (Mario da).

Pereira (Antônio da).
 (Antonio Lopes da).
 (Francisco da).
 (João da).
 (João Caetano da).

(José da).
(Luiz Manuel da).
 (Manuel da).

(Miguel da).
 (Sebastião da).

(Thomaz da).
(Veríssimo da).

Brandão (Luiz Manuel).

Pimenta (Manuel Ignacio da).

Pimentel (Manuel da).

Pinto (José da Costa e).
(Luiz da).

Porto (Antonio da).

(Antonio 

Pereira da).
— (Francisco da).

 (José da).

Ramalho (Bento da).

Rangel (João da).

Rebello (Simão da).

Reis (José da).

Ribeiro (Antonio da).
— (Manuel da).

(Miguel 

da).

Rocha (Manuel da).

Rodarte (José da).

Rodrigues (Antonio da).

Rosa (Antonio da).

E SÁ (Antonio da).

 

(Manuel da).

Santareno (Lourenço).

Santos (Antonio da). .

Serra (Francisco da).

Silva Serra (Manuel da).
Soares .(Manuel da).

 (Victoriano da).
 Sofia (João da).
E Sousa (Joaquim da).
 Sousa (Manuel da).

 (Miguel da).
E Sousa (Pedro da).
Souto (Gregorio da).
Susia (João da).
Tavares (José da).
Teixeira (Francisco da).

 (Manuel da).
Torres (João da).

 (Manuel da).
Toscano (Manuel da).

Vasques 

(Manuel da).
Vaz (Manuel da).
Vieira (Antonio da).

 (Manuel da).

Silveira (Antonio Gomes da).
(Antonio de Tavora da).
(Apollinario Jorge da).

(Francisco 

Antonio Berquó da).
(Francisco Xavier da).

(Jeronymo de Sousa da).
(Joaquim Rodrigues).

(José da).
(José de Brito da).

(José Gularte).
(José Manuel da).
(Lopo da).

(Manuel João da).
(Manuel Pinto da).
E Albuquerque (D. Jeronymo da).
Brito (José' da).

Collaço (Apollinario José da).
de Gusmão (José da).
E Menezes (Estevão da).
Nollete (Antonio da).
(Manuel da).

Pereira (Antonio Berquó da).
Pinto (João da).
Preto (Gonçalo da).

Torres (João da).
Villas Lobos (João Baptisia da).

Simeão (Theotonio).
Simões (Antonio Gonçalves).

¦ (Bartholomeu).
 (Bernardo).
 (Felix).

 

(Francisco Rodrigues).
 (João Alvares).
 (Joaquim Alvares).
 (Manuel).

—— - (Manuel Duarte).
DE Almeida (Miguel).

de Avellar (Francisco).
de Azevedo (Felix).

—— Borralho (Dionisio).
Coimbra (José).
da Cunha (Antonio).
——— (Domirxgos).

DE Mello (Manuel)*.
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Siqueira (Jo£o Manuel de).

Ferraz 

(João Pedro de Sousa).

(José 

Manuel de).
(Manuel do Rego).

(Paula de).
Smith (Thomaz). *

^oares (Antonio Alvares de Araújo).

(Antonio 

de Amorim).
(Antônio Bernardes da Espectação).
(Antonio Ferreira).

(Antonio Gomes).

(Antonio 

José).
(Bartholomeu).

—'—- (Bento).
(Bernardo).

(Braz 

Borges).
(Caetano Ribeiro).

(Caetano Rodrigues).
(Christovão).

(Diogo).

(l)omingos Luiz).
(Francisco Velloso).
(João de Abreu).

(João 

Felix).
(José).
(José Antonio). .

(José Apollinario).
(José de Spusa).

(Manuel).
(Manuel Alvares).

(Manuel d'Azevedo).

(Manuel 

José).
(Manuel Rodrigues).
(Manuel da Silva).

(Miguel).

(Raymundo Maciel).
(Vicente Gonçalves).
(Victoriano da Silva).
de Affonseca (Nicoláo).

——— de Alva e Nogueira (José).
de Araújo (Luiz).
de Athayde (Peuro).

de Azevedo (Ignacio).
d'Azevedo (Manuel).

Barbosa (Antonio).
Braga (Francisco.
de Brito (Theotonio).

 

(Victoriano).
de Bulhões (Francisco).
da Cruz (Antonio).

 (Manuel).
Dantas Santiago (João).

Espinosa 

(João).

Ferreira 

(Pedro).
de Figueiredo (Antonio).
da Fonseca (Manuel).

da 

França (Domingos).
HenriquES (Raphael).
Jorge (João).

Machado 

(Antonio).
Madeira (-xanuel).

Marques (Dionisio).
de Mello (Clemente).

Moreira (Antonio),

Soares Moreira (Manuel). 1

Nejva 

(Manuel). •
Nogueira (Christovão).
 — (Nicoláo).

——— de Oliveira (Dionisio).
Pereira (Manuel).
Pinto (José).
Portugal Eça e AlarcÀo (D. Antonio

de Almeida).
do Rosário (Isabel).
do Rego (Bento).
da Rocha (Manyel).

Rodrigues da Silva (Alexandre).
Salgado (José).
de S. Miguel (Jacinto).
de Sousa (Francisco).
 — (João).
Tavares (João).
da Silva (Veríssimo).
Yarella (Anastacio).

da 

Veiga de Avellar e Taveira (Ja-
nalves).

Vianna (João).
Vieira (Roque).

Sobral (Antonio da Costa).
(Luiz da Costa).
E Almeida (Antonio Bernardo do).

Sooré (Alexandre Vaa).
(Álvaro Pereira).

(Jeronymo Pereira).

7— (José 

Álvaro Pereira).
Pereira (Jeronymo).
de Vasconcellos (Antonio).

SoEiRo (João Luiz).
Sofia (João da Silva).

Sotero de Oliveira (Simeão).
Sottomaior (Antonio da Cunha).

(Feliciano de Abreu).
(Filippe de Valladares).

-— (João de Sá).
(D. José Caetano de).
(Luiz Ferreira de Carvalho).

(Manuel 

Antonio da Cunha).
(Pedro da Cunha).

(Simão de).

Sousa (Affonso Corrêa de).
(Agostinho de).

(Alexandre da Costa e).
(Amaro de).
(Antonio Carlos Pereira e).
(Antonio Corrêa de).

—¦— (Antonio Faleiro de).
(Antonio Ferreira de).

(Antonio Gonçalves de).
(Antonio José dos Reis Pinto e).

(Antonio 

Leitão de).

(Antonio Mendes de).

(Antonio 

Moreira de).

(Antonio de Novaes e).

(Antonio Thiago de Oliveira e).

——— (Bento Coelho de).

(Bento Dias de).

(Bento Pereira de).

(Bernardo de). -



Sousa 
'(Bernardo 

Ferraz de).
¦— (Bernardo Teixeira).

(Caetano José de).
(Carlos Corrêa e).
(Carlos Pereira de).

(Constantino da Rocha e).
(Desiderio Pereira de).
(Diogo Vieira de).

¦—¦—- (Domingos Antonio de).
(Domingos Fernandes de).
(Domingos Manuel dc,.

(Filippe Nery de).
(Francisco de).

(Francisco de Aguiar de).
(Francisco Barbosa de).

(Francisco Cabral dc).
(Francisco da Costa e).
(Francisco Machado de.).

(Francisco Mendes de).
(Francisco Moniz de).
(Fíaneisco Pereira de).

(Francisco Peres de).
-——— (Francisco Pires de).

(Francisco da Rocha e).
(Francisco de São José e).
(Francisco Soares de).
(Francisco Vicente de).

(Francisco Xavier de).
(Gonçalo Ferreira de).

(Gonçalo Rodrigues de).
(Gregorio Pereira de).

(Jeronymo Ferreira Pinto de)
(João de).
(João Baptista de).

(João Caetano de).
(João Cardoso de).
(João Coelho de).
(João da Costa e).

(João da Costa de Oliveira e),
(João Eliseu de).

(João de Faria e).
(João Ferreira de).

(Joi 

o de Oliveira e),.
(João Pereira de).

(João Pinto de).
(João Roque de).

(João dos Santos).
(João Soares de).

(Joaquim de).
(Joãc Vieira de Macedo e).

(Joaquim de).
(Joaquim Garcia de).
(Joaquim da Silva e).

!- (José de).
(José Alvares de).

(José Apollinario de).

(José 

Caetano de).
(José Ferreira de).
(José Gabriel de).

(José Maciel de).
(José Monteiro de).
(José Pereira de).

(Jusé Ramos de).
(José Rodrigues de).
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Sousa (Liborio Ferreira de). . (
(Lourenço de).

(Lourenço Fernandes de).
(Luiz Corrêa de).
(Luiz Maciel de).
(Luiz Manuel de). >

(Luiz Pereira de).
(Manuel de).

(Manuel Alvares de).
(Manuel d'Assumpção de).

(Manuel Barbosa de).
(Manuel Botelho de).

(Manuel Cardoso de).
(Manuel Dias de).
(Manuel Ferreira de).

(Manuel Francisco de).
(Manuel Gomes de).
(Manuel Lobo de).

(Manuel Pinto de).
(Manuel Rebello de).

(Manuel 

dos Santos e).
(Manuel da Silva).

(Manuel Teixeira de).
(Margarida de).

(Mathias Coelho de).
(Miguel Fernandes de).

(Miguel da Silva).
(Pedro de Araújo de).

(jredro José de).
(Pedro da Silva e).

(Reginaldo 

Mendes de).
(Roque Alexandre de).

(Simão Vaz de).
(Thomaz de).

(Thomé de).
(Thomé da Costa e).

(Thomé Luiz de).

(Valerio 

de).
(Vasco de Brito e).

Abreu (João de).
(João Ferreira d ).

E Araújo (Leandro de).
 (Thomazia de).

Barbosa Pe. Miguel de).
Barreto (Marianna de).

Bermudes Torres (Amador Antonio
de).

Bettencourt (Francisco de).
Brito (Domingos de).

E 

Brito (Ignacio de).
Cabral (Miguel Rodrigues de).

. ¦ (Nicoláo de).
-——- Caldas (João de).

 

(Manuel de).
da Camara (João de).

——— — (Pedro Antonio de).
Campos (Gualter de).

de 

Carvalho (Antonio de).
 (Henrique de).

(João de).
Carvalho (Manuel de).
E Castro (Jeronymo Pereira dc). '

Coelho (José de).
 (Manuel de).
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Sousa Corrêa (Pedro Cardo&o de).
— CoTrim (Felix de).

 Coutinho (Amaro de).
 (Gonçalo José de).
(Lopo de).

Cunha (Manuel de).
David (José de).
Dias (Antoryo de).

Estrella (Bernardo de).
Falcão (Gonçalo de).
Feio (Antonio de).

 (José Pereira de).
Fernandes Miguel de).
Ferreira (Antonio de).

Freire (Alexandre de).
(João de).

—:  Tavares Castro Lüal (An-
tonio José de).

Guimarães (Custodio de).
——i  (Domingos de).

(Francisco de).
(Jeronymo de).
(Manuel de).
(Mathias de).

Jacome (Ignacio de).

I,Eolino (Antonio dc).

Lima (Antonio de).

I,obo (José Manuel de).

de Macedo (Antonio de).
 Almeida (José de).

Maciel (Manuel Ventura de).

Marinho (Francisco de).

Marques (Manuel de).

de Mattos (João de).
E Vasconcellos (João de).

Meira (Manuel de).

E Mello (João de).
(Manuel de).

E Menezes (Alexandre Metcllo de).

DE Menezes (Antonio de).

E Menezes (Antonio José dc).
(Egas Carlos de).

de Menezes (Francisco dc).
 (José de).

Menezes (Luiz Antonio dc Castro de).
(Manuel de).
E Mello (José de).

Mesquita (Antonio de).
Mexia (Bartholomeu de).
Monteiro (José de).
Moraes (Pedro dc).
Moura (Manuel de).
Novaes (João dc).
Nunes (Manuel dc).
de Oliveira (Luiz dc).

Passos (Francisco dc).
¦ Pereira (Alexandre Antonio de).

(Antonia Josepha de).
(Francisco José de).
(Luiz de).
(Januario José de).

Pimenta (Manuel de).
Portugal (Antonio José de).
Rego (Antonio de).

Sousa Reguengo (João de).
Reis (José de).

——- Rocha (Manuel de).
Pimêntel (Ascenso de).

Rosa (Francisco de).
Salgado (Theotonio de).

Santiago (Ignacio de).
Santos (Manuel de).

Silva (Custodio de).
E Silva (João de).
(Marianna de).

Silva 

(Miguel de).

da 

Silveira (Jeronymo).
Siqueira Ferraz (João Pedro de).
Soares (José de).
E Tavora (Francisco de).

de Vasconcellos (Felix).
—____ E Vasconcellos (Francisco de).

(José de).
 (Manuel de).

E Veiga (Antonio de Araújo Freire de).
Velho (Antonio de).
Vieira (Gonçalo de).

—. (José de).
—.  Telles (Luiz do).

Souto (André Dias).
 (Diogo Lopes).

(Gregorio da Silva).

 

(Hilaiio de Oliveira).
(Luiz de Carvalho).

 (Luiz Francisco).
 (Manuel Alvares).
 (Manuel Gonçalves).
 (Pedro Fernandes).

 

da Fonseca (Francisco de).

Strangoli (Fiel).
Susia (João da Silva).

Sutil de Cerqueira (Francisco).
 de Figueró (Anna).

DE Cerqueira (Sebastião).
Tagarro (Manuel Corrêa).
Tamburino' (Cardeal).
Tavares (André Lobo).

 (Anselmo).
(Cyriaco Antonio de Moura).
 (Faustino Pereira).
 (João).
 (João Soares).

 

(José da Silva).
 (Luiz).
 (Luiz Pereira).
 (Severino Pereira).
 de Almeida (João).
  (Ventura).

Castro Leal -(Antonio José dc Sousa

Freire).

 CouTinho da Silva (Manuel).
 da Cunha (Manuel).

Pinto (Pedro de Freitas).
 Romeiro (Pedro).
 da Rosa (José).
 da Silva (José).

—.   (I<uiz).
Taveira (Janalv Soares da Veiga de Avellar c).
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Tavira (José Carreira).
Tavora (Antonio José de).

(Antonio Pinto).

(Domingos 

Gonçalves).
(Francisco de Sousa e).
(José Duro).

-— (Leão d'Amorim).

(Marquez 

de).

e 

Araújo (Luiz José de).
Noronha (Rodrigo de).
Preto (Luiz de).

«— da Silveira (Antonio de).

Teixeira (Agostinho Pinto).

(Antonio).

(Antonio Maciel).
(Antonio de Magalhães).

(Antonio José).
(Apollinario da Costa).

(Bento Maciel).
(Casimiro Machado).

(Constantino 

de Gouvêa).
(Francisco da Silva).

(Francisco Vaz).
(Gabriel Alvares).

(Henrique 

da Costa).
(Ignacio).
(Jacinto Pereira).

(Jeronymo).

(João).

(João 

Baptista).

(João 

de Freitas).
——¦— (João de Mesquiía Mattos).

(José).

(José 

de Bessa).
(Manuel Antonio).

(Manuel 

Francisco).
(Manuel Rodrigues).

(Manuel da Silva).
(Matheus).

(Pedro).da 

Affonseca (José).
Alvares (Francisco).

Alves (FVancisco).

de 

Azevedo (Felix).
Barbosa (Caetano).

(Manuel).

de Barros (Lourenço).
 (Manuel).

Bettencourt (Vicente da Costa).
Braga (Antonio).
Caldas (Manuel).
de Carvalho (Manuel).

SOTTOMAIOR (Luiz).
Coimbra Duarte (Manuel).
da Costa (André).

(Miguel).
(Pedro).

Doria (Pedro).
da Fonseca (Custodio).

Leitão (João).

Leite (Antonio Viegas).
Vianna (Gaspar).

de Lira (E/ugenio).
de Macedo (Francisco).

Teixeira Machado (Antonio). T
 (Casimiro).

de. Magalhães (Antonio).
  (José).
da Maia (Manuel).

Marinho (Antonio).
da Matta (Antonio).

de Mattos (José)*
(Veríssimo;.

de Mendonça (João).
de Moraes (Antonio).

— (Jeronymo).
das Neves (José).
Nunes (Antonio).

Pateca (Manuel).
Pinto (Francisco).
  (Miguel).
do Rego (Miguel).

de Sampaio (Manuel).
dos Santos (Francisco).
—-- Porto (Manuel).

de Sousa (Bernardo).
  (Manuel).
de Vasconcellos (Antonio).

Telles (Antonio Moniz).
(Antonio Moreira).

(Francisco Xavier).
(Francisco Xavier d'01iveira).

(João Pereira).
(João Xavier).

(José de Góes).
(Luifc do Souto).
(Manuel José).

Barreto (Ignacio).
Flores (Lourenço).

de Menezes (Antonio).
(Francisco).

  (Francisco Ribeiro).
_ i  (Gonçalo).

  (Ignacio de Mattos).
 — (João).

— (José).
da Rocha (José).

de SÂ (Ignacio).
da Silva (João).

Temporal (Manuel Moreira).

Temudo (D. Fr. Jorge).
Terra (José da Costa).

Thoar (Ignacio da Cunha).

Thomê (Manuel Gomes). t

Tinoco (Affonso Garcia).
(Antonio Rodrigues).

(Manuel Velho).

Todi (Fr. Filippe de).
(João Maria de).

Torre (Antonio Alvares da).
(Barnabé Cardoso da).

(Caetano Alvares da).

(Gregorio Affonso da).

(Isabel Alvares da).

(João da).
(João Velho da).

.. (Amador Antonio de Sousa Bermudes).

Torres (Antonio Cerqueira), ¦
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Torres (Antonío Martins).
 (Antonio Pereira).

 

(Bernardo de Almeida).

 

(Domingos Gonçalves).
(Domingos Lopes).

(Estevão Martins).
•—  (Francisco Pinto).

 (Francisco da Cunha).
(Francisco Xavier).

(Ignacio José de).
 (João Alvares).

(João Cardanha).
 (João da Silva).
 (João da Silveira).

—¦  (José).
(José Vieira).
 (Manuel Barbosa).
 (Manuel da Silva).

¦¦¦ (Miguel dos Santos).
 Bayão (Francisco de).
 Bezerra (Mathias).
 E Moraes (João de).

Torriano (Hilário).
Toscano (Clemente Corrêa).

(Manuel 

da Silva).
Tourinho (Francisco Paes).

 (Miguel de Magalhães;.

Tovar (José Xavier de).

Trajano (José Antonio).

Tkinchão (Ângelo da Cunha).

Trindade Ribeiro (Antonio da).
 Rodrigues (Manuel da).

Troyano (Antonio).

(Antonio 

José).
Ulhôa (Antonio Lopes de).

Unhão (Conde de).
 Castkllo Branco (D. Pedro de).

Uzeda (Nicoláo de).
Valbôa (Antonío Martins).

Valdeliaios (Marquez de).

Valdez (Pedro da Costa).

Valente (Domingos do Amaral)-

— 

(José).
Valença (Luiz Rodrigues).

(Manuel João de).

(Pedro 

Gonçalves).
Valladão d'Eça (Antonio de).-

Valladares (Francisco Antonio de).
Sottomaior (Fiíippe de).

Valle (Antonio Alvares do).
(Antonio Luiz do).
 (Domingos Luiz).
 (Francisco Luiz Bernardes do).

 

(Ignacio Rodrigues do).
 (João do).
 (João Pinheiro do).
 (Joaquim Pinheiro do).

 

(José da Costa).
(Luiz Antunes do).
 (Manuel do).

(Manuel Francisco do).

 (Paulo Ribeiro do).

 

Guimarães (João Alves do).
— (Françisco do).

Valle Pereira (Manuel do).
 Roriz (Antonio do).

Valois (Pedro Filippe de).
Valverde (Francisco da Matta).

 (José Antonio).
Van-Deck (José Rolleem).
Vandoma (Francisco Pereira de Aguiar).
Vanique (Gonçalo Pereira).

(Silverio Alvares).
Varella (Anastacio Soares).

 (Felix Basto).
 (Luiz da Cunha).
 (Miguel).
 (Pedro Fagundes).

Vargas (Antonio Cardoso Pissarro de).
 Custodio Fernandes de).
 (Luiz Lampreia).
 (D. Manuel Fernandes).

Cirne de Menezes (Rodrigo dc Ar-

golo).
Varreiro (Antonio da Costa).
Vasconcellos (Antão José Leite de).

 

(Antonio de).
 (Antonio de Albuquerque e Mello de).

—;  (Antonio Ferreira de).
 (Antonio Ribeiro de).

(Antonio da Rocha de).
(Antonio Sodré de).
(Antonio Teixeira de).

 (Balthazar de).

 

(Bernardo Manuel de).
—:  (Caetano de Mendonça de).

 (Diogo de Moraes e).
 (Felix de Sousa de).

(Francisco de).
 (Francisco de Almeida Alvares dc).
 (Francisco Luiz de).
 (Francisco de Sousa e).

 

(Francisco Xavier de).

(Gaspar Borges de).

(Jeronymo de Castanheda dc).

(João Paes de).

(João de Sousa Mattos e).

(Joaquim Duarte de).

(José de Góes Araújo e).

(José de Sousa e).

(Manuel José de).

(Manuel Ferreira de).

(Manuel Pessoa de).

(Manuel Pinto Ribeiro de).

(Manuel de Sousa e).

(Martinho Mendes de).

(Pedro de).

(Pedro Moniz Barreto de).

(Rodrigo de Argolo de).

(Sebastião Moreira de).

(Zenobio Acchiolly de).

de Albuquerque (Balthazar de).

Barberino (Manuel Estevão de AI-

meida e).

Cavalcanti (Balthazar de).

(Lourenço de;.

Sarmento e Sá (José de).

Villas Boas (Antonia Luiza de).
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Vasques (Manuel da Silva).
 Annes (Salvador Corrêa).

A7az (Antonio Lopes).
(Francisco de Figueiredo).

•— (Manuel da Silva).
de Araújo (Antonio).
Cardjga (Antonio).
de Carvalho (Antonio).

 (Domingos).
 ¦— (João).
  (José).
de Faria (Antonio).
de Oliveira (Francisco).

 (Manuel).
 de Pinho (Manuel).
 Pinto (Francisco Xavier).

- (José).

 

RabEllo (Theotonio).
Rego (Antonio Luiz).
 Ribeiro (José).

Salgado (José).

de 

Sequeira (Pedro).

 

Sodré (Alexandre).
 dê Sousa (Simão).
Teixeira (Francisco).

Veiga (Antonio de Araújo Freire de Sousa e).

 

(Domingos Ferreira da).
(José Ferreira da).
(Manuel dos Santos).
 (Veríssimo da Costa).

 

de Avellar e Taveira (Janalves Soa-

res da).
Cruz (João da).

Vei.asco Molina* (João Pinto de).

Velho (Antonio Gonçalves).
 (Antônio de Macedo).
 (Antonio Machado).

 

(Antonio de Sousa).
(Bernardo de Araújo).
(Manuel Nunes).

 

(Bernardino de Macedo).
 (Pedro).
Affonso (João).
de Araújo (Jeronymo).

— e Azevedo (João).
Barreto (João).

do Rego (José).
de Leão (ManueO-

de Lemos (Gonçalo).
Maciel (José).
de Moura (Constantino).
 Oldémberg (Feliciano).

— Pereira (Cosme),
 Tinoco (Manuel).
da Torre (João).

VellEiros (Antonio).

Vellosa (Francisco Ferreira).

Velloso (Antonio Fernandes).

—• (Antonio Lopes).
 (João).
 (João Lourenço).

(Lourenço da Costa).
— (Luiz).

 (Tlieodosio da Cruz).

Velloso (Vasco Lourenço).
Paes (Manuel).
RebEllo (Thomaz).
da Silva (Antonio).

Soares (Francisco").
Ventura Alvares de Carvalho (Luiz)'.

de Carvalho (Luiz).
Vera Cruz (Alexandre de Almeida da).
Veríssimo da Silva (Antonio).
Vianna (Antonio Alvares).

(Antonio da Costa).
(Antonio Gonçalves).
(Bento Rodrigues).

(Domingos).
(Domingos de Bastos).

(Domingos Gonçalves).
(Domingos Martins).

(I«elix).
(íj-ancisco Fernandes).

(X^rancisco José).
(Francisco Rodrigues).
(Fructuoso Vicente).

(Gaspar Teixeira Leite).
(João de Freitas).

(João Rodrigues).
(João Soares).

(José Alvares).
(José Ferreira).

(Luiz Gonçalves).-
(Manuel Alvares).

(Manuel Cardoso).
(Manuel Gonçalves).

(Manuel João).
(Manuel Nunes).

(Manuel Rodrigues).
(Nicoláo Barbosa).

(Pantaleao de Mello).
(Sebastião Gomes).

(Silvestre Rodrigues).
(Ventura Alvares).

(Victoria Thereza Nunes).

Vidal (lgnacio Borges).
<— (Pedro Vicente).

Viegas (Domingos João).
(Pedro).

(Sebastião Rodrigues). *

de Carvalho (Antonio).
Teixeira Leite (Antonio).

Vieira (Agueda).
(Antonio Fernandes).

(Antonio José).
(Antonio da Silva).

(Braz).
(Caetano).

(Domingos).

(Domingos de Abreu).

(Domingos Dias).

(Iíuleuteno de Mattos).

— (Francisco).
(Francisco Fernandes).

 v.Cronçalo de Sousa).
.— (João).
 (João Alves).

—, (João Rodrígnes).
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Vieira (José). i
(José Luiz).
 (José de Sousa).

¦ ¦ (Luiz José).
(Luiz dos Santos).
 (Manuel).

——— (Manuel de Mattos).
(Manuel Nunes).

(Manuel da Silva).
(Mathias).

" (Roque Soares).
(Salvador dos Santos).

——(Sebastião).
Barros (Francisco).
de Barros (Joio).

BEaErra (Manuel).
de Brito (José).

Camello (Antonio).
de Carvalho (Simão).
da Costa (Francisco).
do Couto (Manuel).
Daltro (Floriano).
Dantas (Braz).
  (José).
da Encarnação (Lourenço).
Ferreira (Antonio).

Fic\nco (José).
de1 Góes (Manuel).
Gomes (Francisco).

Guedes (Fernando).
Guimarães (Francisco Fernanaes).
  (José).
Leite (^Bartholomeu Ribeiro).

1— de Lima e Menezes (Mathias").
—^ de Macedo (João).

(Joaquim).
E Sousa (João).

Marques 

(João).
de Mattos (Sebastião).
de Mello (Bernardo).

— (Theodosio).
de Pina (Bento).

Pinto 

(João).
Ravasco (Bernardo).

Dos Reis (Mathias).
DA Rocha (Braz).

Santos (Manuel).
da Silva (Francisco).

 

 (Gregorio).
 — (João).

da Silva (Luiz).
  (Manuel).
  (Thomaz).
de Sousa (Diogo).
Torres (José).

VieloriE (Barão de).
VilançuEla (José de).
Vilella (Antonio Pereira).

do Amaral (João).
de Carvalho (João).

Villa Flor (Conde de).

Lobos 

(João Baptista da Silveira).
Nova (Francisco Thomaz).

(Manuel Ferreira).
(Thomaz de).

ViVla Real (Francisco Carvalho). ; 1 !
—¦— — (João Coelho). 1

 Verde (Conde de).

Villa Verde (JoÜo,.Francisco).
Villar (Custodio Cardoso).
Vjllakinho (Manuel Ferreira).

Villas Boas (Antonio Luiza de Vasconcellos).

 

 (Caetano Luiz de Menezes).
  (Christovao Barbosa).
  (Francisco Carnoto).

—  (João de Aguiar).
 (João de Araújo Ribeiro).

  (João Baptista da Silveira).
(João Carnoto).

 (José).
(Pedro de).

(Pedro 

Lourenço).
—< (Padre Remualdo Ferreira).

Villegas (D. Diogo Ortiz de).

vimieiro (Conde de).

Vincent (Frederico).
Yirgolino (Pedro Antonio).

Viveiros (Antonio Francisco).
(José de).

Warren (Pedro).
Webb (João).
Xavier (Antonio Francisco).

 (Antonio Pereira).
 (Frencisco).

(Francisco das Chagas).
 (Francisco Gomes).

:—  (Gonçalo).
(João da Costa).
(Leonor Maria Francisca).
(Manuel).

 (Thomaz de Aquino).
de Alencastre (Francisco).
Alla (Manuel).
de Almeida (Albino).

——i— d'Almeida (Francisco).
de Araújo Lassos (Francisco).

— Assis Pacheco e Sampaio (Francisco).
Baptista (Francisco).
 de Barros (João).
de Barros E Alvim (Antonio).

 Alvim (Gonçalo).
 de Carvalho (Francisco).
 de Castilho (Francisco).
da Costa (Francisco).
 de Faria* (Francisco).
 —— (Ignacio).

Gonçalves (Francisco).

 

Hares (Thomaz Francisco).
 de Jesus (Francisco).
 Leite (Francisco).
 Marques da Rocha (Francisco).
 Mart ns Silva Castello Branco (An-

tonio).
 de Mello (Francisco).

 

DE Mendonça (Cláudio).
Furtado (Francisco).

— Mondim (Francisco).
Moniz (Francisco).
Mqntenecro (Francisco).

A. B. 3l
79
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Xavier de Moura (Francisco).
Mourão (Francisco).
do Nascimento (Francisco).

Nunes (Francisco).
d'Oliveira Telles (Francisco).

de Ornellas (Francisco).
—— Pereira (Francisco).

 Brandão (Francisco).
Pinto (Francisco).

Pires (Francisco).
Pope (Francisco).
Quaresma (Francisco).
da Rocha Moutinho (Francisco).
dos Santos (Francisco).
da Silva (Alexandre).

Xavier da Silva (Francisco).
 — (João).
da Silveira 

'(Francisco).

de Sousa (Francisco).
 Telles (Francisco).
 —*¦ (João).
 Torres (Francisco).
 de Tovar (José;.
de Vasconcellos (Francisco).

 

Vaz Pinto (Francisco).

Ximenes (Antonio Corrêa).

 

(José).
Zagallo (Rodrigo de Oliveira).

Zuzarte (Antonio José).
 de Andrade (Manuel).



índice de assumptos

Acclamação de D. José I—75—79—131.
Aguardente— 167-—712 a 718—2079 2360 a 2375

—5269 a 5277—5279 a 5288.
Ajuda. V. Fortaleza de S. João de Ajuda.

(Fortaleza de) — 132—133—>1298—2807

2809—3527.
 (Feitoria de)—346).

Alcaide mór da Vidigueira, Dr. Antonio Manuel

Sarmento Carrero—2700.

Alcance de Ambrosio Alvarés Pereira (Thesou-
reiro geral)—2226 a 2230.

 de Domingos Cardoso dos Santos (The-
soureiro geral)—151 a 158'—1329 a 1335
—1376 a 1378—1430 a 1446—1484—149'
—1504—1518—1899 a 1921 5594 a 5597-

de funccionarios da Fazenda Real—^863
—2877—2971—2995—3014 a 3023—30C0
a 3082—3288 a 3303—3320—3373 a 3378

3380—3789 a 3808.
Aldeia. V. Povoação.

Alepo—1563.
Alienação do Desembargador Diogo Vieira de

Sousa—686 a 688-—693 a 699.

Alfandega—31 a 34—39—3869.
 (Dêscaminhos)—10—238—351.
 (Direitos da)—11 a 15.

(Regimento da)—97.

AtGJDÃO—IS72.
Alvarás:

¦—dc 30 de julho de 1611 (sobre os bens

de raiz possuídos por ecclesiasticos)—

3637 4'20°-
—de 23 de novembro de 1612 (sobre o
mesmo assumpto)—3637.
—de 12 de maio de 1680 (obrigando os

sapateiros a empregarem exclusivamente

sola fabricada no Reino)—347.
—de 27 de fevereiro de 1701 (obrigando
á plantação da mandioca na Capital da

Eahia)—135^-

—de 2 de abril de 1709 (sobre â carga
dos navios arribados a Bahia)—1528).
—de 1 de abril de 1712 (autorizando a
exportação livre do tabaco de ínfima

qualidade)—1622.
—de 16 de janeiro de 1751 (regulando
os preços dos assucares)—1881.
—de 2 de março de 1751 (concedendo a
ordinaria annual de 3oo$ooo rs. ao Se-
minario dos Jesuítas da Bahia)'—3583.
—de 29 de novembro de 1753 (sobre o
carregamento e partida dos navios das
f lotas) —1043—1932—3281—3282—3391

4482 4486 4865 4876.

—de 21 de fevereiro de 1754 (regulando
a successão do Governo do Estado do

Brasil, na falta do Vice-Rei Conde de
Athouguia)—5042.
—de 5 de janeiro de 1755 (fixando os

preços máximos para a venda dos ta-
bacos e assucares)—-3009—3010—3012
—3013-

—de 25 de janeino de 1755 (sobre os

preçds dos assucares)—1881.
—de 25 de janeiro de 1755 (regulando
o carregamento dos navios das frotas—

3281—3282.
•—de 29 de janeiro de 1755 (regulando a

partida e carregamento das frotas e a

jurisdicção da Mesa da Inspecção)—

3388.
—de 6 e 7 de junho de 1755 (sobre a
liberdade concedida aos índios do Aía-

ranhão)—3633—4256.
—de 6 de dezembro de 1755 (prohihindo
ao pessoal dos navios de guerra e mer-

cantes o levarem fazendas para o Bra-

sil com o fim de as negociarem)—2238

a 2241—5874.
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—de 6 de dezembro de 1755 (sobre o
carregamento dos navios)—4855—4860.
—de 30 de março de 1756 (regulando o
commercio da Costa da Mina)—3458—

3466—4437—4849.
—de 2 de abril de 1756 (sobre os preços
das vendas dos tabacos e assucares)—

5545-
-—de 10 de setembro de 1756 (que appro-
vou a constituição da Companhia das
Vinhas do Alto Douro—2748—2749.
—de 17 de janeiro de 1757 (prohibindo
o juro superior a 5 o|o)—2804.
—de 8 de maio de 1758 (sobre a liber-

dadç concedida aos índios)—3633—3634.
—de 17 de agosto de 1758 (que appro-

vou o regulamento dos índios do Brasil)
¦—4255—4256-
—de 28 de junho de 1759 (sobre a re-

forma do ensino)—4824.
¦—de 28 de julho de 1759 (sobre o en-

sino)—4898-—4900.
—de 15 de outubro de 1760 (sobre a

fôrma de sentencear os descaminhos e

contrabandos)—5860—5942.
—de 5 de janeiro de 1761 (sobre a fis-
calizaçao do carregamento dos navios
das frotas)—5523.
—de 7 de maio de 1761 (permittindo o
livre commercio de velorio ou missanga
no porto de Moçambique)—544.0.

Ambarará (Feiras de)—1572.

Amoreiras (Plantação de)—144—1174—1696 a
1699.

Anaxós (índios)—2677.
Angola—167—347.

—Bispado—350.
—Bispo O»)—350.
—Cathedral—350.

—Clima—350.
•—Conventos—350.
—Exportação de cavallos para—1177—
1178—1605 a 1608.
—Jesuítas de—350.
—Minas de ouro—1264—1265—1396 a
1425—1804.

Arassuahi. (V. Minas Novas do Arassuahi).
Ap.cebispadcs: /

—da Bahia—348.
—de Cranganor—348—349.
—Primaz dfo Oriente—348—349.

Arcebispos:
—da Bahia, D. Fr. Antonio de Santa
Ignez—5999 a 6002—6005—6008.
¦—da Bahia, D. Jt>ão Franco de-Oliveira
—2010.
—da Bahia, D. José Botelho de Mattos,

que resignou em janeiro de 1760. V. In-
dice de nomes.

—da Bahia, D. Sebastião Monteiro Da-
vid. V. indice de nomes.
—1° de Cranganor—349.
¦—de Gôa, D. Fr. Iyourenço—112—115.

Areia dourada—1371.

Arraiaes: ( 
"

—de Amaro Leite—425.
—das Arraias—425.
—de Cavalcanti—425.
—da Chapada—425.
—de N. S. da Natividade—4.25-—-708.
—de Quocaes—425.
¦—do Rio Negro—4256.
—de Santa Rita—-425.
—de S. Felix—425—664—708.
•—de S. José—425.
—do Tejuco—618 a 620—3011—3397—

3587.
—de Trayras—42$.

Arrecadação das recitas da Fazenda Real—35*
—353.

Arroz—115—301—302.
Arrruamento d s ourives—208—209.

Assalto á Fortaleza de Pondá—2816.

Assassinato de João de Araújo Ribeiro Villas

lioac—561—562—591.

Assucares—347—1311'—3924.
— (Classificação dos)—i047—1785—4*47—

a 4149—4151 a 4166—^432 a 4435—5388
—5389—5464—5624.

(Cultura dos)—115—167.
— (Exportação dos)—10—18—614—628—

629—1785—2320—5445 a 5456.
(Imposto sobre os)—563—630 a 633.

 (Preços dos)—1879—1881—4468—-5545.
(Producçao dos)—236—1786.

AtaNados:
—Exportação de—1311—2320.
—Fabrica de (na Bahia)1—541 a 560.

Atrocidades praticadas pelos Padres Capuchos

Barbadinhos italianos—-5351—5352'—535.5

5356—5496.
Attentado de 3 de setembro de 1758, contra o

Rei D. José—4103—4112.
— contra o Ouvidor do Crime da Bahia—

345-
Auto da posse do Governo interino do Estado do

Biasil e Capitania da Bahia em 1754—
1395-

Auxilio prestado ás tropas hespanholas—2114 a
2116.

Azeite—167—712 a 722—720.
de baleia^—167.
 de côco—168.
 de dendê'—167.

Baçaim. Conventos-—349. * ,
BadacrE—2216—3527.
Bahia:

—Camara—3869.
—Casa da Moeda—364'—377—593—594
—708—3869—5555—5960.
—Collegio dos Jesuítas na—348—4893—>

4927.—4949 a 4952—4956—5586.
'—Conventos—348—1520—'2010—2698—

2920. V. Conventos, Mosteiros e Or-
dens Religiosas.
—Defesa da—5827 a 5829—5832—5834
—5841—5843—5888—5926—5929 — ,-9 67
—5971—5976—5990—6008.

—-V. Fabricas.
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—Fortalezas que guarneoiam a — em
1761'—5437. V. Fortificação.
—V. Freguesias.
—Guarnição militar—2960—5422—5Ô88
—5834—5968—5974. V. Mappas.
—Hospital — 341 — 609—3004 a 30106—

4041—4042.
—Hospício da Ordem 3a de S. Fran-

cisco—348.
—Misericórdia -— 3004 a 3006 — 3545—

4041—4,042—5441.
—Padroeiro da Cidade da (S. Francisco

Xavier)—1428—1429.
—População-—201 o.
—Producção—348.
—Provedoria da Comarca da—3869.
—Relação da—341.
¦—Sé—2376 a 2386—5319—5320—5378—

5485—5600 a 5610.
—Seminário—4167—4170—14532 a 4541»
—4803—4927—55S3—5586.

Baleias:
—Arrematação do contracto da pesca das
—5524 a 5531-
—Azeite de—167.

Bandorá. Jesuítas—349.
Barreiras—3587.
Batalha que em 1560 travou Mem de Sá com

os índios de Paragoassu—2700.

Batalhão de artilharia da Bahia—131-0—2867—

5973—5974-
Benguella—347.

Benim (Guiné)—347—2467.
Bichos de seda—144—1174.

Bispados:
—Angok—348—350-
—Bahia-—348.
—Cochim—348—349.
—Gôa—348—349-
—Grão Pará—348.
—Macáu—348.

—Malaca—348.
—Maran hão—348.
—Nankim—348.
—Pernambuc —348.
— Rio de Janeiro—348.

—Santiago de Cabo Verde—348—350.
—S. Thomé—350.
—S. Thomé de Meliapôr—348—349.

Bispos:
—O i°, de Angola—350.
—de Angola, D. Fr. Francisco de Santo
Thomaz'—5541—5542.

<—O i°, da Bahia—348.
—O i°, de tabo Verde—350.
—O i°, de Cochim—349.
<—O i°, de Gôa—349.
—O i°, de Malaga—349.
—O i°, do Maranhão—348.
—O i°, de Meliapôr'—349.
—O i°, do Pará—348.
—O i°, de Pernambuco—348.
—O i°, do Rio de Janeiro—34.8.
<—O i°, de S. Thomé—350.

—de «S*. Thomé, D. Antonio Nogueira.

V. índice de nomes.
Bissau (Hospício de)-—350.
Bonsulo—1563.
Brazão d'armas do Arcebispo da Bahia D.. José

Botelho de Mattos—1121.
Breves pontifícios—2628—2630—2871 a 2873—

3004 a 3006—3545-
do Papa Benedicto XIV elevando São

Francisco de Borja á dignidade de pro-
tector e patrono dos Reinos e Domínios

de Portugal contra os terremotos^-2Óo5
—2606.

Bulla do Papa Benedicto XIV, de 25 de feve-

reiro de 1741, ácerca do commercio que
exerciam os ecclesiasticòs, e que a

Egreja lhes prohibia—3631.
 da Santa • Cruzada—74.

(Relação dos. officiaes da) no Arce-

bispado da Bahia, em 1762.—5959-

Cabo Corço—2457—2458.
 de Lopo Gonçalves—2807—2809.
 do Monte-—2807—2809.
 de Santo Augusto—343.

Verde (Ilhas de)—3538—3539.
 (V. Santiago de Cabo Verde).

Cachaça—167.
Cacheu—167—347.

 (Hospício)—350. /
Cachoeira (Villa da)—34,80.
Cachoeiras:

—Aracá—3587.

—Aracapá—3587.

•—Arapôa—3587.
—Caripós—3770.
—Cúbatan—267^.

-—Lobo—2681.
—Mutum—2679. 1
—Pambú—3587.

— Paulo Affonso—3396—3397—3587.
—Pico—2679.

-—Rodella«—3587.
-—Tacutiara—3587.
—Taparica—3587.
—'I iriri—2679.
—Yargens—3587-
—Zorobabé—3587.

Cachimbés (Índios)—2717.
Caixa militar para pagamento dos fardamentos—

2592 a 2598—2964 a 2969.

Calaba (Guine)—2467 a 2469.

Camara da Bahia—3869.

Camaras:
—de Angola—355—356.
—do Brasil—355—356.
•—de Cabo Verde—355—356.
—da índia—355—356.
—de Moçambique—355—356.
—de S. Thomé—355.—356.

Campos dos Goytacazes (Donatario dos)—183.

Canarins da índia conlractados para a Bahia—

115—126-—167—230—586 a 589.

Canna Brava—4956.

Capsllães dos navios que faziam o commercio
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para a Costa d'África—5200 a 5206—

5400.

CapEU-as:
—Almas—2695.
—Amor de Deus—2691.
—Bom Jesus de Bouças—2694.
—Corpo Santo—2668.
—Espirito Santo-—2694.
—Jesus Maria José—2702.
—N. S. da Ajuda—2667—2682.
—N. S. da Ajuda do Bom Jardim—

2692.
—N. S. do Amparo—2682— 2692—'.709-

—N. S. cTAssumpção e S. João Man-

guinho—2686.
—N. S. da Aurora—2691.
—N. S. Banoquinha—2673.

N. S. do Bom Despacho—2686.—2691.
—N. S. do Bom Successo—2706.
—N. S. das Brotas—2692—2717.
—N. S. da Conceição 344—26S6—

2687—26-94—2702—2706—2713—<2716.
—N. S. da Conceição do Engenho Novo

2700.

—N. S. da Conceição dos Homens

Pardos—2670.
—N. S- da Conceição do Sobrado—2714.
—N. S. da Conceição do Unhão—2675.
—N. S. do Desterro—344—2682—2691
—2694—2695—2697.

¦—N. S- da Encarnação—2687.
—N. S. da Escada—2705.
—N. S. da Esperança—2687-
—N. S. da Guadalupe—2704.
—N. S. da Guia—2704—2713.
—N. S. da .Lapa—2693—2695.
—N. S. do Livramento—2700.
.—N. S. da Luz—2683—2713.
—N. S. da Madre de Deus—2675—2713
—3476—3587—3710.
—N. S. da Madre Deus, da Serra dos

Montes Altos—3474 a 3477-
—N. S. dos Mares—2670,
<—N. S. das Mercês—2686—2697.
—N. S. do Monte do Carmo—2694—

2697.
—N. S. da Nazaretb—2672—2685.
—N. S. das Necessidades—2700.
—N. S. da Oliveira dos Campinhos—

2693.
—N. S. da Penha de França—1206—

2686 2691.
—N. S. da Penha de França e Senhor

da Pedra—2670. 1
—N. S- do Pillar—2691.

,—N. S. dos Prezeres—2714.
—N. S. da Purificação—2687 a 2689.
—N. S. dos Remedios—2678.
—N. S.. do Rosário—2691—2692—2700
—2708—2713.

—N. S. do Rosário* e S. Caetano dos

Religiosos de S. Bento—2692.
—N. S. do Rosário dos Pretos-—2671 —

^672—2Ú9S—2713.

—N. S- do Rosário dos Pretos da Villa

do Lagarto—2710.
—N. S. do Rosário do Regimento Velho

2672.
—N. S. do Rosário e SS. Trindade—2669.
—N. S. da Saúde—2671—2672—2700—

2708 2920 292 5.
—N. S. da òoledade^-2670—2697.
—N. S. do Vencimento—2964.
—N. S. da Victoria—2700.
—Ordem Terceira de S. Domingos—

2667.
—Pajaliú—344-
—Pen agui—344.
¦—Patrocínio de S. José dos Agonisantes
—2670.
—Sant'Anna—2688 — 26S9—2700—2708
—27I3-
—Santa Barbara—2668—2692.
.—Santa Catharina—2691.
—Santa Cruz—2694.
—Santa Isabel—2708.
—Santa Luzia—2687-—2705.
—Santa Quiteria—2691.
-—SS. Sacramento—2694.
•—SS. Trindade—2694—2695.
.—SS. Trindade de Massacará—2717.
—Santo Amaro—2691.
—Santo Antônio — 344—2675—2683—
2691—2692—2695 ¦— 2700—2702—2710—

2713 2714.
—Santo Antonio da Aldéa—2700.
—Santo Antonio da Barra—2675—2807.
—Santo Antonio das Barreiras—2684.
.—Santo Antonio das Lagoinbas—2714.
—Santo Antonio das Queimadas—5078-
—Santo Antonio dos Valasques—2086.
—Santo Estevão—2695.
—Santos Reis Magos—2691.
.—S. Bernardo—2684-—2704.
—S. Braz—2682—2691—2705.
—S. Caetano—2705.
—S. Cosme e S. Daraião—2691.
<—S. Felix—2707.
—S. Francisco—2702.
—S. Francisco das Chagas—2693.
—S. Francisco Xavier—2603.
—S. Gonçalo—2675—2688—2689—2695
—2704.

—S. Gonçalo de Camàrogipe—2692.
—S. João—2681—2688^—2689—2705.
—S. João Baptista—2677.
—S. José—2694—2706.
—S. José de Capivary—2707.
¦—S. Lazaro Mendigo—2675.
—S. Lourenço—2686—2695.
—S. Miguel—2667.
—S. Paulo—2695—2702.
—S. Pedro—2692.
-—S. Pedro Velho—2707.
—S. Roque—2694.
—S. Sebastião—2700.
—Senhor Bom Jesus—2713.
—Senhor Jesus do Bomfim—2670.
—Senhor Jesus dos Perdões—2670.
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—Senhora Rainha dos Anjos—2711.
—Terceiros de S. Francisco—2667.
—Todos os Santos—2702.

s —Transfiguração do Senhor—2691.
—Virgem N. S. da Conceição—2670.

Capitania do Espirito Santo—712.
—<  (Conventos na)—349.

dos Ilhe os. Donativo para a reedificação

de Lisboa—2079.
do Porto Seguro—712. Donativos para

a reedificação de Lisboa—2079.
Caranjá (Convento)—349.
Carestia dos generos por causa do terremoto de

Lisboa—2068 a 2070.

Carne (Imposto sobre a)-—720—2079.

Carpinteiros para a Ilha do Príncipe—2026—

2217. *

Cartas regias:
—de 17 de março de 1679 (sobre o des-

tino que devia dar-se á carga das naus

da índia, que por qualquer míotivo não

podessem continuar a viagem)—1527.
—de 12 de março de 1698 (sobre a ex-

portação do tabaco para a Costa da

Mina)—1618.
—de 8 de janeiro de 1699, (sobre o

mesmo assumpto)—1619.
—de 20 de janeiro de 1700 (sobre a

arrecadação do tabaco)—1620.
—de 20 de janeiro de 1701 (sobre a ex-

portação do tabaco para a Costa da

Mina)—1621.
—de 6 de abril de 1727 (ordenando que

as camaras do Estado do Brasil con-

tribuissem com donativos para as des-

pezas dos casamentos reaes)—712—719.
—de 16 de fevereiro de 1754 (sobre os

contrabandos na Costa da Mina)—1616.

.—de 18 de setembro de 17 54 (determi-

nando que os aggravos e appelláções dos

despachos do Superintendente do tabaco

era da comptcncia da Junta da adiai-

nistração do tabaco)—14.79»
—de 14 de abril de 1756 (sobre a visita

dos navios)—5873-
—de 18 de junho de 1760 (sobre a re-

partição das fazendas seqüestradas aos

Jesuítas)—5914-
—de 18 de julho de 1760 (mandando
organizar um orçamento geral das re-

celtas e despezas da Capitania da Bahia)
—5556-
—de 22 de abril de 1761 (prohibindo os

recursos á Coroa de Roma)—5564.
—de 19 de junho de 1761 (prohibindo a
entrada e sahida do gado miíar em todas

as cidades, villas e aldeias do Brasil)—

5444-
—de 24 de outubro de 1761 (sobre a ar-

rematação das propriedades dos officios)
—5882).

Carvão—167—168.
Casa da arrecadação üo tabaco—3869.

Casa da Moeda da Bahia—364 a 377—593—594—

708—3369-—5555—5960.

Casa de Teté—1572.
— da fundição do ouro no Arraial de São

Felix—1057 a 1062—1064—1298—14 57
—1458.

em 

Goyaz—596—671—672.
em Jacobina — 85—96 — 169 a

172—213—216—219 a 225—'66.4—673 a

677—4296 a 4302—5533.

.— 

4280—4282—1175—1227 a 1230
—1804 a 1819—2016—2017—2233 a 2237
— 3031—303 2—3 034—3108—3 r 09.—4296

a 43°4*
 — das Minas Novas do Arassuahy

—1804 a 1809—2016—2017.
—  de Pernambuco—1024.
  do Rio das Contas—169—664.
 — do Serro Frio—392—393—196.
 da Inspecção dos tabacos e assucares—

1601 a 1604.
 de N. S. do Soccorro dos Padres Je-

suitas, na Villa de S. Jorge dos ílhéos
—4803—4927—4932—4933—5092 a 5096
—5586.

 do noviciado N. S. da Annunciada dos

Padres Jesuítas, na Bahia—4492 a 4499
•—4803—4927—4960—5008 a 5016—5586.

 de S. Salvador, em Porto Seguro fJc-
¦ suitas)—4245—4246—4803—4927 .— 4934

'—4937-

Casamento da Princeza do Brasil com o Infante

D. Pedro—5150—5156—5'94—5245-

Casamentos reaes (V. Donativo para os casa-

mentos reaes).

Cathedraes:
—de Angola—350.
—da Bahia—348.
—de Cabo Verde-—350.
—de Cochim—349.
—de Cranganôr—349.
—de Gôa—34.9.
—de Macáo—349.
—de Malaca—349.
—do Maranhão—348.
—de Pernambuco—348.
—do Rio de Janeiro—348.
—de S. Thomé—350.
—de S. Thomé de Meliapôr—349.

Cavallos (Exportação de) para Angola—724—
, 1177—ri 178—1605 a 1608.

Ceará—348.

Cenzalasí—167.

Cestos—168.

Chancellarias—3869.

Charetas—168.

Charruas (V. Navios).

Chaul (Convento no)—349-

Ciirismas no sertão—867—868.

Cidades:
—Olinda—348.
—Pará—348.
—S. Christovão de Sergipe d*Elrei—

712—2079—2698—3869.
—S. Luiz do Maranhão—-348.
—S. Paulo (Convento em)—348.
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—S. 
Salvador da Bahia de Tod->s os

Santos—348.
—S. Sebastião do Rio de Janeiro-—348.

Ciganos—5351—5674.
Cirurgiões—2917.
Climas:

—de Angola—350.
—de Cabo Verde—350.
—do Arcebispado de Cranganor—349.
'—de Cochim—349.
—de Gôa—349.
—de Macáu—349.
—de Maranhão—348.
—do Pará—348.
—de Pernambuco—348.
<—do Rio de Janeiro—348.
—de S. Thomé—350.

Cobre—1572.
Cocal (Morro do)—3710»
Cochim:

—Bispado—349.
—1° Bispo—349.
—Cathedra!'—349.
—Clima—349. '

Côco—167—168.
 barca—168.

CcFRE dos documentos relativos á successão do

governo do Estado do Brasil—I2i0'—

1211—1559.

CoíREs nos navios de guerra para transporte de

ouro e dinheiro—5539-

CollEgios:
—dos Jesuítas na Bahia—348—4893—

4927—4949 a 4952—4956—5586-
—dos Jesuítas no Maranhão—348.
—dos Reis Magos—1563»
—de Santo Antão dos Jesuítas, em Lis-
boa—2691—4938 a 4)345.
—da Villa de N. S. da Victoria (Jesui-
tas)—4245—4246—4803—4927-
-—Ursulino (V. Convento de N. S. da

Soledade e Coração de Jesus)..

Colonia do Sacramento—167.
Combates com os índios—2114 a 2116.

Commenda de Santa Margarida da Matta (Bis-
* 

pado da Guarda)—4809.

CommErcio do Brasil com as Ilháã de S. Thomé

e Príncipe e Costa da Mina—1845.
de Moçambique—1572.

— para a Costa da África—5578—5579-

Companhia geral da agricultura dos Vinhos do

Alto Douro—2360 a 2375—2-744»—2748
—2749 a 2760—3924.

geral do Commercio—347.
 da índia Oriental e da China—2147—

2148.
— de Jesus (V. Jesuítas).

de Ordenanças—69.
 Oriental da Hollanda—98,.
 Occcidental da Hollanda—-347.

— real de França—165.

Concurso para as cadeiras de grammatica latina

e rhetorica—4824 a 4829.
ConFlicto entre o Bispo de Pernambuco e 0 Juiz

de íóra de Olinda—206.

CcnflicTo entre o Desembargador Francisco Mar-
cellino de Gouvêa e o Provedor da Casa
da Moeda—257 a 265.

 entre o Provedor mór da Fazenda, o

Juíz de fóra e o Alcaide—636 a 642—
674—675-

Congo—350.
Congregação de S. Filippe Nery—1520—1803—

1951—2186—2305.
Conselho Ultramarino funccionando na Bahia

-*3644'—3914—3915—4030—4031-

ConsTRUCção de navios nos estaleiros da Ri-

beira da Bahia—2845—2862—2868—3559

a 3566—3734 a 3737—4005—4006—4,104
a 4111.

Contrabando do ouro—645 a 669—708—709—•
1171 a 1173—1201 a 1205.

 na Costa da Mina—1615 a 1617'—1755

a 1758.

Contrabandos—4830 a 4846.
Conventos:

—Bom Jesus (Franciseanos)—4887.
—N. S. de Belem do Paraguassú—5457.
—N. S. do Carmo do Maranhão—348.
<—N. S. da Conceiç"o da Lapa—382—383
—499—1215—1217—1558 — 2185-—2337.
—N. S. das Mercês da Bahia—2920.
—N. S. do Monte do Carmo—1719-
—N. S. da Soledade e Coração de Jesus

(Ursulino)'—128 a 131—1134—Il35—

1609—1610—2010—2168—2185—'2187 a

2189—2337—2338—2648 a 2650—2670—

2871 2918 2919.
—da Ordem de N. S. das Mercês do

Maranhão—348.
—de Santa Clara—348.
—de Santa Clara do Desterro—2231—

2672.
—de Santa Thereza—2673.
—de Santa Thereza de Olinda—5238.
—de Santo Antonio—2682.
—de S. Francisco de Lisboa—2175—4057
—4060.
—da Ordem dos Agostinhos descalços
da Bahia—348.
—da Ordem dos Carmelitas descalços
da Bahia—34.8'—2698.
—dos P. P. Barbadinhos italianos—348.
—dos P. P. Capuchos do Maranhão—

348.
—de S. Bento—159.
—da Ordem de S. Bento na Bahia—348.
—da Ordem de S. Francisco-—348—2698.
—de Angola—350.
—da Bahia—1520—2010.
—ém Cabo Verde—350.
—em Gôa—349.
-—em Macáu—349.
—no Pará—348.
—em Pernambuco—348.
—em S. Thomé—350.
—na Villa da Cachoeira—1886; dos

P., P. da Ordem de S. João de Deus—¦

5457 a 5460.
—da Capitania do Espirito Santo—£48.
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CoPRA—168.
Coqueiros—167—3587.
Coquilho—167.

— (Exportação)—2320.
Cordas—167—168.
Corso dos franceses contra os navios inglezes—

4374—4396-
Corvetas V. Navios.

Costa da Mina—124—347—535 a 538—563—833
a 838—1046—1207—1221—1351—1352—
1356 a 1363—1473 a 1478—1480 a 148a

—1615 a 1623—1755 a 1758—1845—2457
—2458—2610—261l—2631 a 2639—2804
¦—3041—304-'—3094 a 3096—3102—345*$
a 3467—3494 a 35»i—3513 a 3528—3538
—3S39—38SO a 3854—4194—4197—4198
—4437 a 4448—4849 a 4854-

C0UK0S 614.
(Exportação)—2320.

Cranganok:
—Arcebispado—349*
¦—i" Arcebispo-—349.
—Cathcdral—349.
--Clima—349.

CREAÇÃo DE YILLAS—3738—3739—5421-
 Já Yilla de Maragogipe—2700. —

 da Vitla de N. S. da Nazareth—S3y5—
—5398—5534—5535-

Cunhagem de moeda—217. *

Dahomé. V. Rei de Dahomé.

Damãu—349—1560—1572*
Decretos:

—de 18 de fevereiro de 1741 (determi-

nando que as serventias dos officios do

Brasil, que não tivessem proprietários,

fossem providos por donativos)—2761.
—de 14 de março de 1743 (determinando

que os offieios se repozessem no es-

tado, em que se achavam quando ti-

nliain sido arrematados por donativos) —

2761.
—de 23 de julho de 1750 (concedendo a

dotação atinual dc 3oo$ooo rs. ao Semi-

nario dos Jesuitas na Bahia)—5583-
—de 27 de janeiro de 1751 (regulando
os preços dos assucares)-—1881.
—de 28 de novembro de 1753 (sobre a

partida das frotas)—931.
—de 30 de março de 1756 (determinando

que o commercio do Brasil com os por-
tios d'Africa fosse feito em navios pe-

quenos, que não carregassem mais de

/3.000 rôlos de tabaco)—557®.
—de ir de maio de J757 (mandando
annexar de novo as Minas Novas do
Fanado á comarca do Serro Frio e ao
Governo de Minas Geraes)—4017—1.018.
¦—de 7 de setembro de 1758 (nomeando
a Rainha Regente do Reino)—4181.

Deeeza da Bahia—5827 a 5829—5832—5834—
5841—5843—5888—5925—5926 — 5929
5967—5971—5976—5990—6008.

Demolição da Torre da Sé da Bahia—2376 a
2386.

Denuncia—4901—4902.

Den*dê (Azeite de)—167.
Descaminhos do ouro—208—209—217—218. V.

Contrabando.
Devassas — 1456—1724—3010.—3039—4291 —

4468—4766 a 4769—4902—5073—5074—
5083—5278—5288—5417—5418 — 5522"—

5523—5532—5630—5947.
Diamantes—254—436 a 440—1181—2316 a 2319.

Diário da maicha dos exercitos portuguez e hes-

panhol nos combates com os indios —

2116.
Directorio para o regimen dos indios do Pará

e Maranhão—4255—4256./
Direitos. V. Impostos.

Diu—126—349—1560—1572.
Dividas á Fazenda Real — 3405 — 34®6—3743—'

3744—3747—3748—3809 a 3816—3855 a

3861—4028—4271—4273—4274 
— 4373

—4606 a 4608—4612—5350—5443—3361
5562—5633—5634—5884.

Doação do Hospital de N. S. de Belem da Villã

da Cachoeira aos P. P- de S. João de

l)eus—5459—546°-

Donatario dos Campos de Goytacazes—189.
das saboaria^—1176.

—Privilégios dos—800 a 824.

Donativo real—1725 a 1734-
—para casamentos reaes, estabelecido

em 1727—480 a 484,—712 a 722—751-~~

769—871—117 7-
—para a reedificação de Lisboa—2079

a 2086—2297—2298—2850 a 2852—2890

a 2892—3035—3036—3090-

Edital de II de outubro de 1756, (determi-

nando que as chaves dos navios esti-

vessem em poder do guarda-mór do ta-

baco)— 4991-

Ecrej as :
—do Collegio da Companhia de Jesus

2667.
—do Convento de S. Francisco-—2667.
—Jesus Maria José e S. Gonçalo do Pe

do Bando—2712—2713.
—da Misericórdia—2667.
—de N. Sa. d'Assumpção—4480—4481.
—de-N, S. da Conceição, no Càrabobo

—344.
—de N. S*. da Conceição da Ilha do

Anno Bom—2460.
—N. S". do Desterro (dos Jesuitas)—
2708.
—de N. Sa. de Monte Serrate, dos Re-

ligiosos de S. Francisco—2669—2670.
—de N. Sa. da Nazareth—2711.
—N. Sa. da Purificação, de Sergipe do

Conde, 2691.

1—da Santa Madre de Deus, de Pirajú-

hia—2687.
—de S. Bartholomeu de Maragogipe—

2691.
—de S. Felix—2708.
—de S. João Baptista do Jerimuabo—•

2717-
—de S. Pedro do Fanado—949 a 951,

A. B. 3l 80
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—de S. Pedro Novo dos Clérigos -—

2667.

Eleição dos examinadores dos tabacos e assu-
cares—5624.

Emigração da Madeira para a Ilha de Santâ
Catharina—2727.

Emolumentos dos escrivães, tabelliães, distribui-

dor, contadores e inquiridores dos au-

ditorios da Bahia—1848.
—dos funccionarios da Provedoria-mór

da Fazenda Real—1576 a 1592—1597-
—dos officiaes da Secretaria do Go

verno da Bahia—598.
—do Patrão mór da Ribeira da Bahia*—

2719 a 2722.

Engenhos:
—da Agua—2694—2702.
—da Agua Boa—2697*
-—do Amor de Deus—2691.
—de Aramaré—-2692.
—de Baixo—2695.
—dos Balderes—2691.
—do Bombaça—2694.
•—Bom Jardim—2692.
•—Boraben—2696.
—do Brito—2692.
—do Buraco—2692.
—Cabaxi—2694.
—de Calogy—2691.
—do Camarogipe—2692:
-—de Capimirim—2696.
—do Caruaçu—2694.
<—do Carumba—2691.
-—de Catingui—2696.
—do Cobé—2702.
—da Colonia—2696.

do Conde—4803—-4913—49*5—49 27'—

4938 a 4946—5586.
—do Conde de Linhares—3691.
—de Cotigipe—2704—4913—'49r5—4-956.
—de D,. Jeronymo—2691.
—da Engenhoca—2694.-
—da Gorogaya grande—2696.
—da Gorogaya pequena'—2696.
¦—da Grama—2453—24,54—2694.
—da Guaiba—-2696.
—da Gurugaya—2702.
—do Inhumata—2692.
—do Itapemerim—2691.
—do Jacú—2692.
¦—do Jacuibe—2692.
—tio Jerico—2691.
¦—da Lagoa—2694.
—da Lapa—Cabana—2695.
—das Larangeiras—2697.
—das Larangeiras novas—2697.
—do Limoeiro—2694.
—do Macaco—2696.
-—do Mamão—2691.
—da Maracangalha—2694.
—do Marapê—2696.
—do Maraquanha—2691.
-—da Matta—2691.
-—do Matto do Tararipe—2691.

—do Meio—2695.

•—do Monte—2694.
—do Mucwi—2694.
—do Moribeca—2691*
—de Natiba—2694.
—da Nazareth—2695.
¦—de N. S». d.as Brotas—2692.
¦—de N. S*. das Candeias—2702.
—N ovo—269 4—2 7 02.
—do Pandalunga—2692.
—do Pantaleão—2691.
—do Papagaio—2692.
—do Papussú-—2697.
—de Paramerim—2694.
—da Passagem de Baixo—2691.
—da Passagem de Cima—2691.
—do Passê'—4805—4956.
—do Pimentel—2697.
—de Pericoará—2696.
—de Pernagoha—2692.
—de Pindoba—8.
—da Pitanga — 2691—2702—4913—4915
—4938 a 4946- .
—da Pitanguinha-—4913—49I5-
—da Pitinga—2691-—4803-
—do Senhor do Bomfim—2704,.
—do Subahé—2691.
—do Retiro—2697.
—do Tanque—2691—2695.
-—Terra Nova—2692—2697.
—dos Tres Reis—2691.
¦—Velho—2692.
—de S. Cosme—2691.
—de S. Estevão—2695.
—de S. Gonçalo—2695.
—de S. João—2696.
—de S. Miguel—2691.
—de S. Paulo—2695—2702.
—de Sapucaya—-2694.
-—de Santa Cruz—2694.
¦—de tíanto Antonio—2691—2692—2695
—2702—3587.
—de Santo Antonio de Capanema —

2700.
—de S. Bento—2696.
—de S. Braz—2691.
—da Pojuca—2697.
¦—da Preguiça—269 r.
—da Quibaca—2694.
—do Rio das Pedras—2696.
—de Sant'Anna—4803—4913—4927 —
—4947—4948—5586.

• —de banta Catharina—2691.

Engenhos para descascar arroz—1174.

Enseada Carap^uhã—2683.

Ensino—4898—4900.
Escolas—488 7—4888.
Espolio do Bispo de S. Thomé, Dr. Fr. Luiz—

2021 a 2024.

Escravos — 2—20—£3—124—346—347 — 563 —

712 — 1125 — 2804—2806—3041—3042
— 3494 a 3501 — 3688 a 3705 — 3932 a

3950.
—Imposto sobre os—720—2079.

Espadim Uso do—69.

Espirito Santo Capitania do—Conventos—348.
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Esquadra francesa na Ilha do Príncipe—2457— 
j

2458; no Rio de Janeiro—2936 a 2963.
—iiespanhola—22.
—ingleza— 22.

Esteiras—168.
Estradas da Serra dos Montes Altos ao porto

de S. Felix—3608.

Estatutos da Companhia páNra a exploração do

commercio da Costa da Mina—2807.
—da Sé da Bahia—1215—1217—1558-

Expedição Naubandel—126.

Exploração de diamantes—254-—436 a 440.
—de salitre. V. SaliTRE.

Kxpoutação — 614—1311—1351—1794 — 2320

2815—2887—3329 — 3384—3419—3655
—3677—3679—3917—3919 — 3249 —

3251—4723—4725.
—de cavallos para Angola—724—1177—

1178—1605 a 1608.
—de tabaco. V. Tabaco.
—Fabrica de atanados da Bahia—54.1 a

560.
—de enxarcias, lonas, amarras, etc. —

4662 a 4664.
—de refinação da polvora (Planta) —

1896—1897.

Fallecjmentos:
—Antonio Marinho de Moura'—3451-
—Antonio Nogueira. (D.—Bispo de São

Thomé)— 2459—2735—2736.
—Antonio Rodrigues Neves—176.
—Antonio Viegas de Carvalho—5551,
—Bernardino de Milano. Fr.—4000.
—Bernardo de Araújo Velho—D es em-

bargador—1147—1169.
—Conde d'Alva —(Vice-Rei da índia)
—2492—2816.
—Custodio Corrêa de Mattos—5158.
— Bavid Marques Pereira — (Briga-
deiro)— 4418—4419—4780.
—Diogo Vieira de Sou?a—(Dcsetnbar- ¦

gaàor)—693 a 699.
—Domingos Fernandes—1855—1857.
-—Tgnacio de Sousa Jacomc—(Desem-
bargador)— 4129—4130—4782.
—D. João V—79.
—João de Figueiredo—(Pe.—Jesuíta)
—5078—5082.
-—João Gonçalves Pereira—97.
—Joaquim Pedro Roquette—1505—1506
¦—'1560.
—José Caetano Sottomaior (Governa-
dor das I. de S. Thomé e Príncipe) —

2119—2121.
•—José Ignacio dos Passos Ribeiro —

(Deão da Sé)— 626.
•—-José Pereira Manojo—2498.
—José Sarmento de Figueiredo—112.
—Lourenço Monteiro —(coronel d'In-

jantaria e Gov. ini.)—1786—1839.
—D. Fr. Luiz (Bispo de S. Thomé—

2021.
•—Luiz Coelho de Brito—42,6—427.
—Luiz Pereira de Sá e Saldanha—3468
—3488.

<—Luiz Pierrcpont (General)— 4219.
—Manuel de Araújo Silva-—4087—•

4089.
—Manuel I,uiz Freitas d'Eça (Padre)—

5502—5504.
—Manuel Pereira Lisboa—4087—4089.
—Marquez do Lavradio (Vice-Rei) —

5133—5035—5041—5049—5065—5083.
•—Mathias Coelho de Sousa (Gover-
nador do Rio de Janeiro)—611—613.
—Pedro Filippe Roque—3488.
—Raymundo Maciel Soares — 4606 —

4635.
—Sebastião de Lima (capitâo-mór)—
1855.
—Sebastião Monteiro David—(D. —

Arcebispo)— 1336.
—Sebastião Rodrigues Braga— 1739-
—Wencesláo Pereira da Silva—(Inten-

dente G. do Ouro)—2524—2525—2555
- - 2568 2827 2831 2835—2840 2845

2864 2879.

Familiares do Santo Oeficio—Lista dos—resi-

dentes na Bahia—59^i.

Fardamentos militares—28—395—1077—2592 a

2598—2964 a 2969—4635—4798.

Farinhas—614—1311—2320—2929 a 2935.
—de mandioca—1351.

Fazendas:
—Boa Vista—3587.
—Catinga—2708.
—Flores—3587-
—Jaboatão—2708—2709—4915.

-—Jardim—2717.' '
—Joazeiro—3839.
—Malhado—2708.
—Mangabeira-—3587.
—Palma—3587.
—Pão do assucar—2708.
—Pé da Serra—3587.
—Quebradas—2708.

—Tac-otiara—3 770.
—Tapera—3587.
—T ij u peba—4915.
—Umbuzeiro—3587—4956.
—Vargem dos Laços—2708.

Feiras de Arrbarará-=i572.
Feitoria de Chandernager, em Bengala—1560.

—do córte das madeiras—5845 a 5848.
1—hollandeza—1560.
—da pescaria das baleias, na Ilha cie
Itaparica—5531.

Ferro—1572.
—Minas de—em Angola—4.061 a 4064.

Festejos públicos pela acclamação de D. José 1^.
—75-
—para celebração do casamento da Prin-

Ceza do Brazil com o Infante D. Pedro
—(1760)— 5097 a 5099—5150—5156—
5245.

Folha de Flandres •—295—472—473—570.
 das palmeiras. Üso das—na índia —

168.

Fortaleza de S,. João de Ajudá—1298—2807—

2809—5131 a 5137—5i39 à 5141—55<V.
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—de Pondá—2492—2816.
—da Ponta da Mina (I. do .Príncipe)^-
24 72.
<—Santa Cruz—2700.
—Santos Reis Magos, (Rio Grande do
Norte)— 4543-
—da Victoria—1250.

Forte de Jesus Maria José, do Rio Pardo —

3585.
Fortiftcação da Bahia—582-9'—5925—5926—5936

—5968—5971—5976.

Frades—-517.
— do Carmo—345.
—estrangeiros—976.
—V. Ordens religiosas e Conventos.

Fragatas. V. Navios.

Fregueztas:
—Divino Espirito Santo do Sertão do

Inhambupe de Cima—2666—2692—2697
—711— 2714.
<—Espirito Santo da Boypeba—2666—

2683.
—Invenção da Santa Cruz, da Villa dos

Ilhéos—2666—2676.
—Jesus Maria José, e S. Gonçãlo do Pé

' 
do Banco—2708—2712—2715.
—Mattos Novos—2691.
—N. Sa. da Abbadia—2711.
—N. Sa. da Ajuda da Villa de Jagua-
ripe—26 66—2681—2684—2688—.2700.
•—N. Sa. da Assumpção da Villa Ca-
mamú—5551—2666—2679.
—N. Sa. das Brotas — 2666 — 2674 —

2705.
—N. Sa. dos Campos do Sertão do Rio
Real de Cima—-2666—2710—2711—2716.
—N. SH. da Conceição da Praia—2186
—2666—26C8.
—N. Sa. da Conceição da I. do Prin-
cipe—2471.
—N. Sa. do Desterro, do Outeiro Re-
donde—2666—2700—2706—2707.
—N. Sa. da Ivncamação do Passé —¦
2695—2697—2702.
—N. S3. da Madre Deus do Boqueirão
—2695.

—N. Sa. do Monte—2666—2692'—2694
—2695—2697—2702—2711.

—N. S!\ da Nazareth—2666—'2684'—
2685.
¦—N. Sa. da Nazareth do Itapicurú de
Cima—344—2666—2711—2714—2717.
•—N. Sa. do O', de Paripé-—2666—2703
—2705.

—N. Sa. da Oliveira de Campinhos —

2666—2691 a 2693.
—N. Sa. da Piedade da Vilta do La-
garto—187—344—2666—2698 ¦— 2710—
271.S—2717.
—N. Sa. da Piedade de Matuin—2702
—2703.

<—N. S9. da Purificação da Villa de
Santo Amaro—2666—2691 a 2693 —

2696.

—N. Sa. do Rosário da Cachoeira—344
—2699—2707.
—N. Sa. do Rosário da Villa do Cayrú
—2666—2681—2682.
—N. S°. de Sant'Anna do Sertão do
Tucano—2711—2717—2718.
—N. Sa. do Soccorro—2666—2694 —

2695—2698—2712—2713—2715.
—N. Sa. da Victoria de S. Christovão
de Sergipe d'Elrei—2666-—2675—2698
—271 o—2713—2715.
—Nova de Sant'Anna. e Santo Antonio
do Tucano—2666—2718.
—Salvador de todos os Santos (Sé) —

2666—2667.
—Santa Luzia do Pigohy—2698.
—Santa Luzia da Villa Real—2710.
—Santa Madre de Deus da Pirajuquia
—2666—2687.
—Sanía Vera Cruz da Ilha da Itapa-
rica—2666—2686. .
—S. S. Sacramento do Pilar — 2186 1—

2666—2669.
—S.S. Sacramento da Rua do Paço —

2666—2671.
—S.S. Sacramento e Sant'Anna—2666
—2672.
—Santo Amaro da Ipitanga —- 2692 —

• 2697—2702—2703—2705.
—Santo Amaro da Ilha de Itapariça—•

2666—2688—2689.
—Santo Antonio além do Carmo—2666
<—2670—2705.
—Santo Antonio de Jacobína—2718.
—Santo Antonio de Jiquiriçá—2666—
2681.
—Santo Antonio do Orobú de Baixo,

do Rio de S. Francisco—2666—2708—
2709—2712.
—Santo Antonio do Pambú—2717.
—Santo Antonio da Villa Nova Real do

Rio de S. Francisco—2666—2708—27 r 2
—2715.
—Santo Antonio e Almas de Itabayana
-—344'—-2698—2712—2715—2717.
—Santo Estevão <lo Jacoibe — 2666 —

2699.
—S. Bartholomeu da Villa de Marago-

gipe—2666—2687-—2700.
—S. Bartholomeu do Pirajá — 266C —

2670—2703—2705.
—S. Boaventura de Poxim — 2666 —

2678. ..
—S. Domingos de Sabará—2691.
—S. Filippe das Cabeceiras ¦—2700.
-—S. Gonçalo dos Campos da Cachoeira
—2693.

—S. Gonçalo da Villa de S. Francisco
da Barra de Sergipe do Conde—344—
2666—2691-—2692—2694 a 2697.
—S. João da Villa de Agua Fria —

2692—2714.
¦—S. João Baptista do Jerimnabo do

Sertão de Cima — 344 — 2666 — 2715—

2717.
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—S. 
jjosé das ítapororocas—344—-joío

-—2692—2693—2697—2699.
—S. Miguel de Cotegipe—2666—2703—
2704.
—S. Miguel da Villa de S. José da
Barra do Rio das Contas—2678.
•—S. Pedro do Iraripe—2697.
—S. Pedro do Monte—2666—2707.
—S. Pedro de Moritiba—2699.
—S. Pedro de Tararipe e Rio Fundo—

2666—2691 a 2694—2696.
—S. Pedro Velho—2666—2667—2673.
—S. Sebastião—2702.
—S. Sebastião das Cabeceiras do Passe
—2666—2667—2692—2694—2697.
—S. Sebastião do Marahú—2666—2680.
—S. Sebastião de Pirajá—2705.

Freiras—2010.
—V. Conventos e Ordens religiosas.

Füotas—323—329—336—614—621 a 625—931 a

936—952 a 957'—969 a 974—996 a 1013
1041 1044 IO56  1127  Il67 

1168—1236 a 1249—1268—1293'—1296—

1297—1311—1396 a 1425—1624 a 1633
—x668—jôôg—1801—1802—1869 a 1880
—1922 a 1947—2019—2167—2176—2262

a 2277—2314.—2320—2322 a 2326—2522
—2523—2555 a 2567 — 2642 — 2654 a

2657—5638.

Fundador do Seminário de Belem, o Jesuíta Pe.

Alexandre de Gusmão—4^94'

Fundibores—764 a 766.
Funeral do Vice-Rei Marquez de tavradio —

5033—5083—5084—5332—5335—5336 
—

5359 a 5361-
Gado muar—-5444.

Galera. V. Navio.

Gates—1563.
Genipapo—2706—3587-
Gôa—1572.

—Canarins de—115—126—167-—230 —

586 a 589.
—Prod ucção—348.

Governador de Tucuman—323.

Governadores das Ilhas de S. Thomé e Príncipe
— 1127—1385—1386—1845—3040—5419
—5570—5639.
—e Prelados das Ilhas de S. Thomé a
Príncipe—5516.

Governo interino d'o Estado da índia em 17571—
2492.

Governos interinos do Estado do Brazil—1312—
1313—1321 a 1324—1392 a 1395—5033

5041 a 5072—5083.
—Em 1754:
Arcebispo—D. José Botelho de Mattos.

C hanceller—Manuel Antonio da Cunha

Sottomaior.

Coronel—I,ourenço Monteiro.
—Em 1760:

ChanccUcr—Thomaz Roby de Barros

Barreto.

II Chancellcr — José Carvalho de An-

drade.

Coronel — Gunçalo Xavier de Burros ò
Alvim.

(Em 1862) O Arcebispo eleito D. Fr.
Antonio de Santa Ignez.

Goyaz (Minas de)—708.
Goytacazes (Campos de)—189.
Gravata (Erva silvestre)—4662—4664. 1
Grem (Tribu de indios)—4000.
Guarda Mór do tabaco—5549—5550—5552.

Guerra anglo-franco-hespanhola—5827—5838.

Guiné—3538—3539.
Herança de Manuel da Fonseca (da Bahia)—»

2305-
—de Raymundo Maciel Soares—4772 a

4478.
H ESPAN HOES—2.

Hiates. V. Navios.
Historia militar do Brazil por D. José Miralles

—5^97—5514-

Hortas de S. Bento—2667.
Hospício de Bissau—350.

—da Ilha do Príncipe—350.
—de N. Sa. da Palma dos Religiosos de
Santo Agostinho—686—693 a 698—1530
—2672—5102—5103.

-—de N. Sa. da Piedade dos Missioria-
rios Capuchinhos italianos na Bahia —-

2673—4000—5500—5501.
•—da Ordem Terceira de S. Francisco

da Bahia'—348.
—dos P. P. Barbadinhos italinos na Ilha

do Anno Bom—2460.

Hospital da Misericórdia da Bahia—341—609—

3004 a 3006—4041—4042.
—de N. S11. ae Belem da Villa da Ca-
choeira—2013—2917-^-5457 a 5460.
—de N. ba. de Belem de Paraguassu—

5457-
—dos Religiosos da Ordem de S. João

.de Deus—2917.

Iagra—168.

Ilhas:
—Anno Bom—22rg—2460 a 2466—2061

a 2665. "
-—Arvore—3480.
—Boypeha—2683.
—Jíurgos—2688-—2689.
—Cajaiba—2696.
—Cal—2688—2689.
—Camamú—2679.

«—Cannas—2686.
—Carimba-—168.
—Cassões—2687—2688.
•—Cavallo—3480.
—Caripoz—3770.

•—Ferro—2700.
—Fogo—350.
—Fontes—2694.
—Francezas—2700.
—Freitas—2684. s
-—Grande—348.
—«-Itaparica—2686—2688—2689 — 3608
¦—5531-
—L,obato—2687.

•—Madagascar—347.
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MuUá-—26K7.
—Pontal—377".
¦—Príncipe—167—2026—2217 — 2465'—

2471 a 2473. Carpinteiros para a—.2026
—2217—Hospício da—350, Oleiros para

a—2217.
—de Santa Càtharina—2115.
—S< Lourenço—168.
—S. Sebastião—348.
—$. Gonçalo—2688.
—S. Thomé—167—350—2467.
—Serrote—5358.
—Sorobabé—3770.
—Topete—2702.

.—Unhunhu—377o-

Imackm de S. José da Capella de Santo Antonio

da Bahia—2807.

Importação de sedas no Brasil—5943'

Impostos—3862 a 3865.
.—de 1 % sobre os contractos dos di-

zimos—1.
—do 5o sobre 0 ouro das minas—83—

85—423'—449 a 460—489—507—595
615 a 617—671—774 a 792—io63—i°66

1068—1170—1175—1207—1208—1396
—2016—2233 a 2237-

—Dízimos reaes—•$278—5288—5532-
•—Sobre as aguardentes da terra e vi-

nhos de mel—5269 a 5277—5279 a 5287.
—sobre a carne—720—2079.
.—sobre os escravos—20.
—contratos d'arrematação dos—4285 a

428S.
Índia—349.
Indtos—349.

—Anaxós—2677.
—Cariris—2717.
•—Grem-—4000.
—do Pará e Maranhão—4255—4256.
—Menhans—2677.
—Mungurús—2717.

¦—Pocurunché—4000.

I NTivNDENCiA geral do ouro—3869.

Intendente geríl do ouro. Jurisdicção do —

1469.

Instituição da companhia da Agricultura das

Vinhas do Alto Douro. Jmp.—2749.

Instuucção regia dirigida ao Vice-Rei Marquez

do Lavvadio—5717.
-^-para o Superintendente das fabricas

do salitre—5348*

Irmandades:
—Almas—2700.

¦—Família sagrada—2700.
—N. S!l. do Amparo—2700.
—N. Sa. da Conceição—2700.
—N. Sa. da Paz—4893-
-—N. Sa. da Piedade—2700.
-—Santo Antonio da Barra da Bahia —

2807.
—S. Bartholomeu—2700.
—S. Benedicto e Santa Rita—2700.
—S. Gonçalo—2700.
•—S. S. Sacramento—2700.
<—Senhor dos Mysterios—2700.

Iukeoulaiudadiís na adminislraeção da justiça—
2-686 a 269-0.

Itaparica. Ilha da—Feitoria da pesca das baleias
—5531- V. Ilhas

Jacaracanga—270 2—3745-

Jacobina—85—96—169 a 172'—213—216—2x9 a

225—343—344—607—6fi4—673 a 677.
—Casa da fundição de-—1175—1227 a

1230—1804 a 1819—2016—2017—2233 a

2237—4296 a 4304-
—Minas de—303 a 310—3024.—3027 a

3029—3033—3091 a 3093-

Jksüitas;—348 a 350—1520—2010—2871 a 2873
—3542—3556 a 3558—3580—3581—3629
a 3631—3637—3649 a 3651 a 3653 —

3670—3671—3674; a 3676—3678—3680—

3681—36R6— 3687—3738 a 3740—3773 a

3784—3819 a 3839—3884—3885—3924—

39 5 3—39 54—4008—4009—4°30—4°31 
'—

4051—4052^-4115—4167 a 4l72—4X99 a

4224—4241 a 4246—4291—4359 a 4.372
—4492 a 4517—4532 a 4542'—4682 —

4683—4762—4763—4796—4802 a 4811—
— 4813—4829—4847—4848—4887—4891
a 4894—4896 a 4898—4901—49°5—49*3
a 4919—4927 a 4960—4988—5°°8 a 5°'6
-—5018—5075 a 5082—5°92 a 5096—5151

a 5156—5299 a 5301—535°—5358—5397
—5518—5580 a 5586—5878—5879—5891
a 5893—5910 a 5917—5920.
—de Gôa—4269.
—Demarcação dos terrenos dos P.F. da

Companhia do Rio das Contas—3089.

Juízo dos ausentes—3869.
—de fóra do crime—3869.
—dos orphãos—3869.

Junta da Administracção dos bens dos Jesuítas
¦—5580—5582.
—da administracção do tabaco—1479-
—da arrecadação e administracção da

Fazenda Real—5337—5343—5350—3362-
—da arrecadação do donativo para a re-

edificação de Lisboa—2890 a 2892.

Jurisdicção do Intendente geral do ouro—1469

Lagoas:
—Gotinguiba—2708.
—Genipapo—2684—2685.
—Tapirema—2684.

Lançamento da náu N. Sa. do Monte do Carmo
—4811.

Lapa—3587.

Legado de Domingos Affonso Certão — 5584 —

5585.

Legados pios a cargo dos Jesuítas—5584.

Leis:
¦—de 18 de maio de 1864, regulando as

condições do transporte dos escravos (te

Angola e outras partes d'Africa para o

Brasil—3688—3697—3932.
—de 15 de fevereiro de 1688 — Tor-

nando obrigatoria a plantação da rnan-

dioca—1352.
—de 3 de dezembro dç 1750, regulando

o imposto do 5° sobre o ouro-—1170—¦

3025—4018.



639

—de n de outubro de 1751, sobre o

pagamento dos impostos do ouro dós
minas—413.
—de 9 de novembro de 1752, idem —

394*
—de 21 de dezembro de 1752, idem —

413-
—de 7 de maio de 1761, permittindo a
livre navegação para os portos de África
—5290.

Lii-wu {Timor)— Resideneia do Bispo de Ma-
laca—349- '

Linho—115—226—586—1174—1696 a 1699.
Lisboa (Donativo para a reedificação de)—2079 a

2086—2297'—2298—2850 a 2852—2890 a
2892—3035—3036—2090.

Lista çlos capitães, pilotos e marinheiros, que se
encontravam na Bahia em. 1762—5958.
—dos Familiares do Santo Officio, re-

sidentes na Bahia em 1762—59Ó1.
—dos homens que embarcavam como ca-

pitães, escrivães, pilotos e contra-*nes-
tres de navios em 1762—5955.
•—dos indios excommungados por um
missionário italiano—5947.
—dos officios dos Tribunaes da Bahia
—3869.
¦—dos officios dos Tribunaes da Fa-
zenda Real, Contos e Thesouro da Ba-
hia—4611.
—das propinas que venciam os Rege-
dores da Relação da Bahia—5689.

Livrarias dos Jesuítas—4913.
Livro d urado da Relação—501-—503.

Livros de ensino—4887.
Loango—347-
Luxo—347.
Macau :

—Bispado—349.
—Cathedral—349.
—Clima—349.
-—Conventos—349.

• —Jesuítas—349.
-—Seminário—349.

Machos—5444.

Madeira Emigração da Ilha da—para a de Santa
Catharina—'2727.

das palmeiras—168.
1 167 523 â 532—574 3- 585—'614—643

•—•'644—691-—692—725 a 728—1081 a
1089—1177—1179—1180—1250—1300 a
13^3—1311—1314—1315—1325—1372 a
1375—13S1—1382—1387 a 1391—1774 a
1778—1835 a 1838—1860—1867 -— 1952
2150 a 2165—2190 a 2196—2278 a 2288
—2311 a 2313—2320—2451 a 2453 —

2617 a 2624'—2643 a 2645—2874 a 2876
—32oy a 3271—3335 a 335"—353^—3533
—3546—3547—3567 a 3571—396233968
—4°-'4—4055'—4056—4426—4473 a 4476"* —4920 a 4926—5116 a 5118—5423 —

5427 a 5432—5489—5490—,5617—5619
—5620—5845 a 5851—5965—5966.
•—de Quiliinane—1572.

Malaca:
—Bispado—349.
—1° Bispo—349.
—Cathedral'—349.
—Resideneia do Bispo—349.

Mamona—167,
Mampostaria mór dos captivos—3869.
Mamposteiros menores dos captivos, no A.ree-

bispad. da Bahia em 1762. Relação dos
—5963.

Mandioca—1351—1352—1354.—1355.
Manjca—1572.
Mappa do Batalhão d'Artilharia—1310—2867.

2907—2910.
—da carga dos navios da frota em 1752
1—329-
—das fortalezas que guarneciam a Ba-
hia em 1761—5437.
—geral da guarnição do Rio de Janeiro
em 1757—2960.
—das guardas de cavallaria—29.
—dos moedeiros da Bahia em 1762 —

5957-
—dos navios da frota de agosto de 1754

, 1—1311.
—dos navios da frota de 1757—-33 '9.
—dos navios da frota de 1761—5638.
—do ouro exportado da Capitania de
Goyaz em 1751—670.
—do ouro fundido na casa de fundição
de Goyaz em 1752—67—672.
—do Regimento d'Infantaria do coronel

Lourenço Monteiro—1308.
<—do Regimento d'Infantaria do coronel
Manuel Domingues Portugal—1309.
—dos Regimentos d'Infantaria e Terço

de Artilharia—328.
—do rendimento da Casa da Fundição
de Jacobina em 1752—673.
—do Terço dos Auxiliares em 1762—

5956.
—geral das tropas da Bahia em 1761—

5508.
Mappa da Serra dos Montes Altos—3477.

V. Planta.
Maracás—3479—3587.
Mapacazes (Gentios,)—607.
Maranihão—167—348.
MARATA'—1560.
Mattos do Tombadouro—2692.
Medicamentos secretos dos. Jesuítas—5018.
Mel—2—614—1311—2320.
Meliapôr. V. S. Thomé de Meliapôr.
Menhans (índios)-—2677.
Mensagem do Arcebispo D. José Botelho de

Mattos, felicitando D. José I pela sua
acclamação—131.

— do Cabido da Bahia agradecendo o au-

gmento das congruas—590.
Mesa do Bem Commum—2573 a 2579—2878.

da Consciência—4791.
——— da Inspecção dos Assucares e dos ta-

bacos—937—969—1048 a 1055—1071 —

1479—1480—1594—1785—1922 a 1947—
2197—2199—2585—2610—2611—2631 a
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—2639—2658—3388—3869—5548 — 5559
557')-

Mesa de negocio—1071.
Minas—346.

 

de ferro em Angola—4061 a 4064.
-—  de ouro—708—3024—3027 a 3030—3045

3047—3091 a 3093-
——— de ouro em Angola—1264—1265—1396

a 14.25—1804.
-—  dos Cariris—2019.

 

de Goyaz—708.
—„— tje jacobina—303 a 310—3024—3027 a

3029—3033—3091 a 3093-
Novas do Arassuahy—169—570 —571—

603 a 608—2016—2017—4284.

 

Novas do Fanado—472—473 ¦—2503—

2823—2824—2998 a 3003—3011—3387—
3971 a 3982'—4010 a 4023.

do ouro em Pernambuco—2018—-2019.
do Rio das Contas—198—303 a 308.
do Serro do Frio—1804.
 de S. Felix—424—425.
de Trayras—424—425.

 

de prcita—522—603 a 608—1266—1895
—3091.

de prata em Pernambuco—2018—2019.
— de salitre em Pernambuco—2018—2019.

Misericórdia da Bahia—3004 a 3006—3545—4041

4042—5441.
Missões—342 a 344—2485 a 2489.

de 

Aracapá—3480.
de Caripós—3480—3776—3772.

(ic Curral dos Bois—3480—3770—3772.
Ilha da Arvore—3480.
— jo Cavallo—3480.

lnhinhú—3480.

Joazeiro—348»—3770—3772-

 Pambú—34,80—5357.

Pontal—3480—3770—3772.

Rodellas—3480—3770.
 S. Felix do Rio de Una—4000.

 

S. Pedro dos Capuchos—2709—3770.
Sorobabé—3770—3772—5358.
• Vargem—347.

Moçambique'—347—1572.
Escravos—1125.

Mucumbé—4956.
Moeda—2.

 falsa —1451—1459—1460—1652—1659—
—2056 a 2058—2580 a 2582.

— 

provincial—347—505—506—689—690.
Moedeiros da Bahia (Mappa dos) em 1762—5957.
Mogi (Convento no)—348.
Monopolio do commercio dos escravos da Costa

da Mina — 563 — 2804 — 2805 — 2807—
2809.

Morarê—2683.
Mokgado do Porto da Folha—2709.
MoribECA—603—1266—2691—3091.
Moritiba—3078'—3479.

 

(Cultura do tabaco na)—3275.
Morro do Chapéu-—343—2699.

do Grillo—4800—4801.
Mosteiros:

¦—N. S. da Graça dos Religiosos da

Ordem de S. Bento da Bahia—1886—
1S87—2671—2675.

N. S. da Luz de Lisboa—3648.
—S. Sebastião—2673.

Mozukar—2807—2809.
Mudança da séde do Bispado e Governo da Ilha

de S. Thomé para a do Príncipe—1845,
Mulas—5444.
Mungurús (índios)—2717.
Nababo de Saunur—1563.
Naná—1563.
Nankim:

—Jesuítas.—349-
—Clima'—349.

Narração dos festejos realizados na Bahia para
solemnizar o casamento da Princeza da
Beira com o Infante D. Pedro (1760) —

5098.
Nascimento do Príncipe da Beira, filho do In-

fante D. Pedro—5732—5733—5823-
Naufuagio do Hiate Santo André e Sant'Anna—

4x4 a 418.
—_____ da Náu N. S. da Conceição e Porto Se-

guro—2727 a 2734—4259 a 4261.
Navegação no Rio de S. Francisco—3770.

para a Costa da Mina—3041—3042.
 para os portos d'Africa—4436.

Navios:
—Charrua portuguesa N. S. das Mercês
—5977 a 5989.
—Charrua sueca Gran Almirante—1325
—1346 a 1350—1485—1486.
—Corsário francez Zcfir—4310 a 4313.

" Serêa—4310 a 4313.
" portuguez Sant'Anna Rainha '

de Portugal—2147—2148.
—Corsário portuguez S. José, Rei dc
Portugal—2147—2148.
—Corveta portugueza Jesus Maria José,
S. Francisco Xavier e Almas—4979.
—Corveta portugueza N. S. da Boa
Viagem e Tres Reis—2216.
—Corveta portugueza N.t S. da Concei-

ção, Santo Antonio e Almas >—1250 —

3210—3241—3242—3257—3258—3329—
3331—3384—5768.
—Corveta portugueza N. S. do Crato,

S. Roque e Almas—2465—2466—284.7
—2848.

—Corveta portugueza N. S. da Espe-
rança è S. José—3329—3331.
—Corveta portugueza N. S. das Neces-

sidades e Águia—3329—3331-
—Fragata franceza Achilles—4310 -a

43i3-
—Fragata portugueza N. S. da Atalaya
—5029 a 5032—5076—5077—5080—3081.

w —Fragata portugueza N. S. da Concei-

ção e S. Vicente—2113.
—Fragata portugueza N. S. da Gloria—

In—1366—1368—3213 — 3214—3329—

3331-
'—Fragata portugueza N. S. das Neces-

sidades—1296—1297—1950—4422 a 4425
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.—44-27 a 44-29—4740 a 4749—47,8 a

4761.
—-Fragata portugueza N. S. do Venci-
menlo e S. José—1366.
—Fragata portugueza Santo Antonio—
1369-
—Fragata portugueza S. Francisco de
Paula e Santo Antonio—3970.
—Galera portugueza Bom Jesus d'Além
—3211—3212—33-9—333 !•
—Galera ortugueza Bom Jesus da Pedra,

Sania Rita e S. Domingos—3419.
—Galera portugueza Familia Sacra —

56-'8.
—Galera portugueza Jesus Maria Jose

e Sant'Anna — 3210—3225—3226—3322

3329—3331-
'—Galera 

portugurza N. S. da Arrabida

e Santa Rita—4032—4034—403^—4039.
—Galera portugueza N. S. do Bom Shic-

cesso—3 21 o—3 2 51 —3 2 5 2—3329—3331.
—Galera portugueza N. S. do Bom Sue-

cesso e Penha de França—3210—3245—

3^46—3329—3331.
—Galera portugueza N. S. da Conceição

e Porto Seguro—4259 a 4261.
—Galera portugueza N. S. da Conceição
e Sant'Anna—2149—3210 — 3231—3233
—3329—3331.

—Galera portugueza N. S. da Concsição
e Santo Antonio—3329—3331—4248 a

4251.
—Galera portugueza N. S. da Penha de
França—3329—3330—5570 a 5576.
—Galera portugueza N. S. da Penha de
França c Boa Hora—4437—4997.
—Galera portugueza N. S. do Rosário
fc Santo Antonio—3329—3331.
—Galera portugueza N. S. do Rosário
e S. Lourenço—3210—3239—3240—3329
—3331.

—Galera portugueza Sacra Familia—

943-
—Galera portugueza Sant'Anna e Bom
Successo—3329—3331.
—Galera portugueza Santo Estevão e
N. S. do Bom Successo e Penha de

França—1475.
—Galera portugueza SSt Trindade e

N. S. do Livramentó—3210—3253—3254.
•—Galera portugueza S. João Baptista—

3 21 o—3 243—3 244—33 29—3331.
—Galera portugueza S. José e Almas—
2149—2322 a 2325—3210—3259—3.3Ô3-—

3329—333i.
—Galera portugueza S. José e N. S. do
Rosário—246 a 250.
—Galera portugueza S. Thomé—3488.
—Hiate pertuguez Santo André e Santa
Anna—414 a 418

•—Hiate 
portuguez S. Francisco Xavier

—.3488.
—Náu franceza A-uguste—165—166.

• -r- " 
Diana—520—521—592.

—Náu portugueza N. S. da Ajuda—

4908.
—Náu portugueza N. S. da Ajuda «? São
Pedro de Alcaniara—4988.
—Náu portugueza N. S. da AssumpçC.o
—3749 a 3751-
•—Náu portugueza N. S. da Aialaya—

1845.
—Náu portugueza N. S. da Boa Viigem
-3325—3331-
—Náu portugueza N. S. da Boa Viagem
e Saaito Antonio—3210—3219—3220—

3949-
—Náu portugueza N. S. do Bom Des•

pacho—87—88—224—245.
—Náu portugueza N. S. das Brotas—
¦ 563—1565 a 1571 —1779 a 1784—23M

 2320 2567 '2827' 2831 3210 3267
—3268—3328 a 3331-
—Náu portugueza N. S. da Caridade e
ó.v Francisco de Paula—112—176 a 186
—1235—1505 a 1517—1522—1526—í5-io

"í a 1557—1686 a 1695—1948 a 1950—
1988 a 1998—2038—13039—2071 a 2076

—2169 a 2172—2289 a 2296—2348—2369
—2370—'2455—2456—2567—3210—3263

a 3266—3313 a 3318-^3329—3331—3366
a 3372—3741——4002—4007—5323
—5344—5345-
—Náu portugueza N. S. da Conceição—

20—21—34 a 38—1678 a i6&5<—1711 a

1718.
—Náu portugueza N. S. da Conceição e

S. Vicente Ferrer—5423—5427—5439—

5489—5490—5494.
—Náu portugueza N. S. da Esperança—
23 a 36.

«—Náu portugueza N. S. da Lampudoca
. 2443 a 2446—4305 a 4308—4551 a 4556

—5291 a 5296-
—Náu portugueza N. S. do Monte—

614. v
—Náu portugueza N. S. do Monte Ale-

yre—70—429 a 435—44? a 448—462 a

465—910.
¦—Náu portugueza N. S. do Monte do

do Carmo—3329—3331—3844 a 3846—

48li-—4923 a 4924—4982 a 4988—5S17
—5637.

—Náu portugueza N. S. da Natividade
—2588 a 2591.
—Náu portugueza N. S. das Necessi-

dades—-iii—"176 a 186—1311—'1316 a

1320—1326—1327—1367—1370—1820 a

1834—1843—1844—4045'—40461 — 4049'—>

4050—4518 a 4523-

Náu portugueza N. S. das Neves e Santa

Anna—1079—1568 a 1571—1598—2109
—2482 a 2484—2490—2491—2814—2815
—3669—3870 a 3882—3916 a 3919-
—Náu portugueza N, S. da Piedade—

42^43—467—3329—3331-
—Náu portugueza N. S. do Vencimento
•—2480—2817.
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—Náu portugueza N. S. da Victoria—23

a 27.
—Náu portugueza Oliveira—3488.

— n 
Que Deus salve Santo

Antonio—678.
—Náu portugueaía SanfAtyna, Rainha

de Portugal—3 23 5—3236—33259—3331.
—Náu portugueza Sant'Anna e Santa

Isabel—5145 a 5148-^5152—5310-^"53 n

—5953—5991-
—Náu portugueza Santo Antonio e

Justiça—1145—1146—2479 a 2481—2492

.—2812—2816 a 2818—2880 a 2883—

2886'—2887—2898 a 2902—4139 a 4146

4177 a 4180—4262 a 4264—4275—4524
a 453r—4.586 a 4600-—5418—559$—5843
—5855 a 5857—5821 a 5825—5894.
—Náu portugueza 5\ Francisco Xavier
—35—70—943—962 a 968—1031—1296.
-*-Náu portugueza S. Francisco Xavier

e Todo o Bem—1311—1751 a 1754—

2x17—21x8—212I—2125 a 2142—2210 a

2215—2242a 2261—2302 a 2304—2509
—2510—2533 a 2554—31054 a 3059—

3353 a 3365.
—Náu portugueza S. João e $. Pedro
—37—44' 45-
—Náu portugueza S. José—3468—3488

a 3493—3654—3655—3660 a 3667—3677
—3679 — 3683—3951—3952—4764—4765
—5002 a 5007 — 501$— 503$ a 5040—
¦,551o a 5512—5918—5928—5932—5933
—5977 a 5989-
—Patacho pbrtuguez M. S. do Rosário—

1231 a 1234.
—Sumaca portugueza Bom Jesus da Boa

Sentença e N. S. da Conceição—4359—

a 4362.
—Sumaca portugueza Santa Tí\eresa de

Jesus—5345-
Navios (sem qualificação):

—Hespanhol N. S. da Conceição—3120

a 3i34-
—^  $ Julião—2345—2346.
—Hollandez Meerfliet—865—866—912 a

920—1015 a 1017.
— Wasun Van Hoorn—98—99

—108.
—Inglea Boscawen—4292—4293—4295.

 Egmon—5123—5124—5129.
 Fo.v—4292—4294—4295.
. Manke—4183.

Harle Temple—5123—5124—

5126.
 Hosterly—4184.
 London—1-5123—5124—5128.

Neptuno—5087 — 5088—5123.
a 5123. -
-i  Príncipe Henrique—4185.

— Sankins—4185.
 York—5123—5124—5127.

—Portuguez Bom Jesus de Villa Nova *
Almas—4989.

 N. S. da Conceição e São
José—3329—3331,

-—Portuguez N. S, da Conceição, São
José e Almas—£210—3227—3228.

 N. S. da Esperança e Santa
Riia—3 21 o—3 217—3 218.

 N. S. da Estrellh—3329—

333i-
— ^ $ ^a Estrella e S. Boa-

ventura—3 21 o—3 247—3 248.
 N. S. da Lapa•—3329—3331-
 N. S. da Madre de Deus Au-

gusta—3 21 o—32 22'—3224—3 3 29—3 331.
N. S. do Patrocínio—3329—

3331.
 N. S. do Patrocínio e São

Francsco de Paula—3210—3261.—3262.
N. 5". da Penha de França—

3210—3321—3222—3237—3238—400 
•).

 'N. S. dos Prazeres—626—

3329—3331.
— N. S. Sos Prazeres e Bom

Jesus d'Além—3210—3249—3250.
—1 — N. S. Rainha dos Anjos,

Santo Antonio e Almas—5875 a 5S77.
 N. S. da Soledade—3329—

3331-
:— Sant'Anna e Bom Jesus da

Boa Nova—3210—3233—3234»
 Santa Quiteria—3329—.Í331*

Santa Rosa—3329—3331-
 Santq Rosa e Senhor Jesus

do Bomfim—3210—3229'—3230.
Santo Antonio e Santa Qui-

teria—170 o— 17 o 1 —3 21 o—3 21S'—3 216.
S. João de Deus—3271—3329-

•—3331.

 SS. Sacramento e Paraíso—

3210—3255—3256—3329—3331.
Navios da frota que partiu da Bahia 

'em 1757—

3329-
 da frota que partiu da Bahia em 1761—

5638.
(francezes— 4430 — 4431—4601—4602—

4621—4622—4700 a 4721—4753—4756—
4814 a 4823.

 inglezes—4292 a 4295—4623—4634—
4753—4756—4814 a 4823—5087—5088—
5123 5129.

Noviciado do Chorão e Rachol—349.
de N. S. «da Annunciada (Jesuítas)—

4167—4170.
Obra pias—1.

Of?icios (Propriedades dos)—4271-—4273—4.274
—5350—5549—5550—5552—5560—56(33
—5880 a 5887—5895 a 5909.

Oleiros para a Una do Principe—2217.

Olinda—206—348.

Ordem de Christo—3648.

Ordenanças (Companhia de) da Villa de Santo
Antonio de Jacobina — 4449 — 4451 a

4454-
Ordens religiosas—5513.

—Agostinhos descalços—5102 a 5106.
—Capuchos Barbadinhos italianos—5351
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—5352—5355—53-56—5358—549« a 5501
—5675 a 5679-
—Carmelitas descalços—5^35 a 5241-
—Companhia de Jesus (V. Jesuítas).
—S. João de Deus—2013—2917—5457
a 5460.

OURISSANGAS—2692.
Ourives—764 a 766—1176.

 (Armamento dos)—208.

Ouro (Descaminho do)—5691—5692.
 (Minas de) V. Minas.
 (Preparação e fundição das barras de)—

3026.
Outeiro da Pedra Branca—2684.

Ouvidor geral do Estado do Brasil. O primeiro—

4949-
Ouvidoria geral do eivei—3869.

 geral do crime—3869.
 gersl da gente de guerra—3869.

Padroeiro da Cidade da Bahia (S. Francisco Xa-

vier)—1428—1429.
Palmeiras (Cultura das)—115—126—167—230.

da India-^-ióS.

Pambú (Missão do)—3480—5357.
Pará (Conventos)—348.

 (Producçâo)—348.
Parahyba—189—348.
Parallelos dos Missionários Capuchinhos e dos

Jesuítas do Bispado de Pernambuco—

5352.
Parapatinga—26 86.

Parochias (Creação de)—3635.

Passagem da Gameleira—4928.
de S. Gonçalo—2712.

Pastoral do Arcebispo D. José Botelho de Mat-

tos, mandando fazer procissão no dia

da "festa do Patrocínio da Virgem Ma-

ria"—2914. (
do Caoido participando a resignação do

Arcebispo—4899.
—;  do Cabido sobre o ensino—4900.
Pataxós (Gentio)—2676.
Patrão mór da Ribeira (Emolumentos do)—

2719 a 2722.

Pedras preciosas—253 a 256.

Pedreiras para a Ilha do Príncipe—2026—2217.
Pekim (Jesuítas em)—349.
Pernambuco—206.

—Producçâo—348. 1

—Minas de ouro,'prata e salitre—2018
—2019.

Pesca das baleias (Arrematação do contracto da)
—5524 a 5531.

PlASSABA 167.
Pimenta (Exportação da)—2320.
Pitanga (Mattas da)—2691.
Planta da estrada da Serra dos Montes A.ltos

ao porto de S. Felix—3608.
da Fabrica da refinação da polvora na

Bahia—1896.
 da Freguezia de Santo Antonio do

Orubú de Baixo —2709. (Coll. de fllap-
pas. Emm, n. 220).

 da Ilha d • Anno Bom—2663.
da Ilha do Príncipe—2217.

Planta da Roça de Jeronyma Teixeira—*^042.
 topographica da Serra dos Montes Altos

—3607.

Plantas—256.
Pocurunché (Tribu de índios)—4000. j

Ponta do Ferreiro—2700.
 da Margarida—2687.

Pontal (Missão do).—34.80—3770—3772.
População da Bahia em 1706—2010; em 1755—¦

2010.

Portaria do Vice-Rei, de 9 de outubro de 1725,
determinando que os rolos de tabaco
exportados para a Costa da Mina não
excedessem o peso de 2 arrobas e meia—
1623.

 regia, de 21 de janeiro de 1754, com-
mettendo á Mesa da Inspecção o regt>'
lamento da navegação da Costa da Mina
¦—1480.

 de 27 de maio de 1760, determinando a

prisão de todos os passageiros proce-
dentes da índia, que fossem encontrados
sem passaportes—5020.

Portas do Carmo—2667.
de S. Bento—2667.

Portos:
—Anna Babú—2457—2458—2806.
—dos Barcos—2712.
—do Jacaré—3587. ?
—da Parateca—3587.
—de S. Felix—3587.

••—das Redes-2712.
—da Taporanga—2717.

Porto Seguro (Casa de S. Salvador em) ;Je-
suifas)—4245—4246.

. Posse de D. Fr. Antonio de Santa Ignez (Arce-
bispo da Bahia)—-6000—6001. ,

de Antonio Teixeira da Matta (Desemr
bargador)—5967.

 do Conde dos Arcos (70 Vice-Rei do
Brasil)—2077—2100.

de Francisco Antonio Berquó da Sil-
veira (Desembargador)—1125.

 de João Bernardo Gonzaga (Intendente
geral do ouro)—4194—4197—4265.

 de José Carvalho de Andrade (Chan-
celler)—5321—5322—5332.
—de Manuel de Mattos Pegado Serpa
(Provédor-mór da Fazenda)—4-61—-634.

do Marquez do I^avradio (Vice-Rcx)—
4811-—4898.
—de Paschoal Abranches Madeira (Juiz
de fôra da V. da Cachoeira)—1270.
—de Thomaz Roby de S. Barreto

(Chanceller)—3843; (Governador mie-
rino)—5048.

—dos Governadores interinos o Coronel
Gonçalo Xavier de Barros e Alvim e
Chanceller José Carvalho de Andrade—

53c9-
da Mesa da Inspecção em 1754—1396.

— do par0cho da Freguezia de S. João
Baptista do Jerimuabo—2717.

 dos terrenos de Goytacazes—189.
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Posturas dá Camara da Bahia sobre a plantação
da mandioca—1354—1355.

Povoações (Aldeias e logares)t ,
—Agua Boa—2714—2697.
—Agua Branca—2676.
—Agua Quente—2708.
—Aguasinha—2714.

1—Aitingai—2676.
—Alagoas—2716.
—Almas—2695.
—Amargoso—2714.
—Anhumas—2708.
—Aporá—2714.
—-Aracaju-—2713.
—Aracapá—344.
—Aramaré—2692.
—Arásã—2685.
—Arassatuba—2714.
—Aratú—2703.
•—Ariope—2676.
—Arvore redonda—2714.
—Axará—344—3771.
—Baixa Grande—2714.
—Bananeiras—2705.
—Banco do Furtado—2676.
—Baquiteré—2715.

t—Barra—2714.
do Corurupé—>2676.

 

do Itaipe—2676.

 

do Paraaçú—2687.
do PoixiiH'—2713.

— de S. João—2681.
—barreiras—2705.
—Barreiro—2676—2714.

—Bebedouro—2714.
—Berê—2714.
—Beretinga—2714.
—Boa Vista—2713—2714.
—Boca do Rio—2703.
—Bom Jardim—2692.
—Bomboary—2714.
—Bom Jesus—2713.

5 Boqueirão—85—2706—2707 — 2714 —

3587.
—Boraben—2696.

—Borda da Matta—2714,
—Bunhussú—2702.

•—Buraco—2692.

do Tatu—2705.
—Cabarunema—2676.

—Cabrestante—2681.
—Cachoeira—87-—2681—2704—'2705.

; 
—Cajaiba—2715.
—Cajascyras—2705.

—Cajoeiro—2714.
—-Caju—2676.
—Calumby—2714.
—Camamú—2714.

—Camurupy—2676.
—Cambam—2713. .
—Cambôa—2704.
- -Camgurumgú—2705.
—Camarogipe—2692—2705.
—Campina—2705.

—Campo do Brito—2715.
 de Diogo Netto—2702.
 Grande — 2682 — 2713—2714 —

2716.
—Campos—2703.

de I^amarao—2705.
—Candeal—2714.
—Canna Brava—344—2711—2714—479,.
•—Canto do Sacco—2714.
—Caphuz<—2713.

—Capimmerim—26 
96.

—Capoeira—2714. 
} | %

—Carangueijo—3996—4480—4481—5395

—5398—5534—5535- •
—Carauassú—2702.

;—Carrapato—2703. „
—Caruruz—344.
—Catheara—2685.
—Catinga—2676—2714.

 Grande—2714.
—Cantingui—2696.
—Cavallo—344. .
<—Cayendas—2715.
—Caynema—2684.
—Cedros—2702—2706—.2713.
—Chiqueiro—2688.
—Cinco Rios—2695.
—Citharola—2714.
—Colonia—2696.
—Commendaroba—2713.
—Conceição—2685—2705.
—Coqueiros'—2695.
—Cornaybassú—2702.
—Coromissá—2714.
—Covas—2714.
—Cruz das Almas—2706.

 de Pirajá—2705.
—Cuité—2715.
—Cumbe—2714.
—Cupioba—2685.
—Cupipé—2676.

1—Curral dos Bois—344.
de fora—2714.

—Curralinho—2714.

—Cururupe—2676.

—Dendezeiro—2705.

—Drutuca—2676.

—Egreja Velha---2715.
—Embira—-2706.
—Embuca Grande—2677.
—Embuquinha—2677.
—'Engenho—2682—2684—2686.
—Espirito Santo—4791.
—Estancia—2710.
—Estiva—2681,
—Fazenda de^ Baixo—2^87.
—Formosinho—2714,
—Formoso—2714,
— Fortaleza—2714.
—Frade—2714.
—Fragoso—2705.
—Framandahy—2713.
—Frechas-—2714.
—Fundão—2676.
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•—Funil—2688.
—Gamelleira—2713—2714.
—Garangão—2715.

<—Genipapo—2706.
—GSnga—2705.
—Gitirana—2713.
—Gorogaya grande—2696.

 pequena—2696. t
—Grajão—2712.
—Guaiba—2696.
—Ibura—2713.
—Iguape—2676,.
—Ilha—2713—2716.

 do Cordeiro—2687.
—Ilhéos—4791.
—Inema-—2703.
—Inganasú—2686.
—I pitanga—2703.
—-Jpitanguinha—2703.
—Irapuá—3771.
—Irara—2691.

—Iriritiba—4791.

—Itacaranha—2705.
—Itamboatã—2704.
—Itapagipe—2670.
—Itaporanga— 2714.
—J aboatão—2 7 08.
—Jacaracanga—2702—3 "4 5.
—Jacaracica—2684.

¦—J acaraipe—2676.
—Jacaré—2714.
—Jacu—2692.
—Jacuipe—2692.
—Jaguaripe—2676.
—J aqucy ra—2 705.
—Jerimuabo—2717.
—Joazeiro—3480—3770—3 772.
—Junco—2713.
—Jundiã—2685.
—Ladeiras—2714.
—Lagoa—2714.

 de Anta—2714.
 de Brunhaem—2676.

—Lagoinhas—2 714.
—Laranjeiras—2697—2713.

 novas—2697.
¦—Limoeiro—2714.
—Lutanda—2714.
—Macaco—2696—2713.
—Madeiras d'Elrei—2702.
—Madre de Deus da Parajuhia—2687.
—Malhadinha—2714.

<—M amão—2 702.
—Mamhapé—2676.
—Mandacaru—2714.
—Mangabeira—2688—2706.
—Mangeiras—2705
—Manguez—1563.
—Manguinho—344.
—Mapendipe—2681.
—Maragogipe—2-684,.
—Marapê—2687—2696.

<—Maraú—4791.
—Mardol—1563.

—Maria José—2676.

-—Marchen;—2712.
—Massacará—2717.
—Mataripe—2695.
—Matendipe—2676.

—Misericórdia—2688—2716.
—Mocambo—2686—2714—2715.
—Mocurandú—2684.
—Moribeca—2703.

<-^Moritiba—2704—27 07.
—Mucury—2713.

—Na tuba—3 44—4791.
—Nazareth—2685—2696.
—N. S. das Brotas—2692.
—N. S. dos Campos de Itapecurú de
Cima—2716.
<—N. S. da Conceição—2687—4791-
—N. S. da Encarnaçao do Passe—2702.
—N. S. da Encarnaçao da Pirajuhia—
2687. ,
—N. S. da Escada—2676—2705.
—N. S. dos Humildes—2691.
—N. S. dos Prazeres—2681.
—N. S. dos Remedios—3997 a 4000.
—N. S. do Soccorro—344.
—Nussa—2713.
—Olaria—2714.
—Olhos d'agua—2714.
—Outeiro—2685—2703.

 Redondo—2706.
—Oytá—2684.
—Pacatuba—3771.
—Parnbu—344—3771.
—Pancada da Agua—2681.
—Pandalunga—2692.
—Papussú—2697. í
—Paramerim—2694.
—Paripé—2703.

¦—Parnaôa—2687.
—Passagem—2705.

 do Aramary—2714.
 da Arca—2713.

1—Pasto—2676.
—Patacuba—344.
—Patatiba—4791.
—Patipé—2677.
—Pé da Serra—2716.
—Pedra das Almas—2703.

Branca — 3996—4480—4881—
5395—5398—5534—5535. ,
—Pedras—2714.

 Brancas—2713.
—¦ Pretas—2705.
—Pericoara—2696.

—Periperi—2714,.
—Periperitumba—2703.
—Pernagoha—2692.

- —Peso do Páo—2677.
—Petecaba—2702.
—Pião—2715.
—Pico—2676.
—Pimentel—2697.
—Pindobas—2702—2708.
—Pinheiro—2697.

«—Pirataquecê—2676.
—Piraunas—2691.
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•—Piricoara—2.691. ,
—-Pitanga—2695.
—Pitínga—2702.
—Pituassú—2705.

—Pituba—2674.
—Poj uca—2697.
—Ponte das Balêas—2686.
—Porcá—344.
—Pororó—2703.

—Porteiras—2714.
—Porto da Espada—2684. '

— de S. Felix—2707.

 

de Telha—2687.
—Poxim—2677.

—Praia Grande—2705.
—— do Sutil—2695.

—Prainhas—2676.
—Precatú—2714.
—Precioso—27x4.

¦—Quebradas—2714.
—Queimadas—2714.
—Que ricô—2 714.
—Quiaya—2705-,
—Quilombo—2681.
—Quiola—1563-
—Quitalá—2713.
—Rebollo—2714.
—Redondo—2711.
—Reis Magos—4791.
—Retiro—2697—2713—2714—2716.
-—Riacho—2714.
—Ribeira—2713.
-—Rio da Onça—2714.

 das Pedras—2696,
— da Prata—2714.

— 

Sergipe—2713—2715.
—Rocha—2676.
—Rodellas—3771—4000.
—Rosário—2676.
—Saco—2713—2714.

 

dos Bois—2714.
dos Cavallos—2714.
 Grande—2714.
 de Marcos Bravo—2714.

— dos Morcegos — 244 — 2717 —

479i-
—Saguipé—2676.
—Salgado—2704—2715.
—Santa Cruz—2676—2703—2714.

— Luzia—2704.
<—Santiago—2676.
—SS. Trindade—2695.
—Santo Amaro—2691.

 Ângelo—1250.
—— Antonio—2116—2692—2702.

  do Rio das Pedras-*-
2703.
—— Estevao—2695.
—S. Bento—2713.
—S. Bernardo—2704.
—S. Braz—2705.
—S. Caetano—2705.
—S. Felix—2682—3771.
—S. Francisco Xavier—2676.
—S. Francisco Xavier do Duro-

—S. Gonçalo—2704.
—S. João—2676—2696—2705—4791.
—S. Jorge—2716.
—S. Matheus—3869.
—S. Nicoláo—1250.
—S. Paulo—2695—2702.
—S. Pedro—3771.
—S. Thomé—2703.
—Sapocaya—2714.
—Saquinho—2714,
—Saúde1—2685.
—Sepepirá—2714.
—Serianhem—4791.
—Serra Grande—2714.
—Sitio do silvestre—2714.
—Soccorro—2713.
—Socôs—2676.
—kopoca—2703.
—Subahuma—2714.
—Suçuarana—2714.
—Taboca-—2713.
—Taboleiro—2714.
—T abú a—2 714.
—Taipús—2681—2682.
—Talei r o—2 713.
—Tanguape—2676.
—Tanque—2695.
—Taparôa—2682.
—T apera—2714.

 de Tavora—2715.
—1 aperinha—2714.

¦—Tapirema—2681.
—Tej uco—2714.
—Terra Dura—2714.

 Nova—2692—2697—2705.
 Vermelha—2714..

v —Terras de S. Bento—2705.
—Tibiripe—2676.
—Tiriry—2681—2718.
—Tocos—344.
—Tojo&—2714.
—Tombadouro—2702.
— 1 oque-toque—2684—2703.
—Torondondo—2714.
—Torto—2714.

¦—Trincheiras—2714.
—Tropomungú—2684.
—Trumbamba—2676.
—Tucano—2718.
—Tujuca—2685.
—Umbuzeiro—2714.

-—Una—2714.
—Uracapá—3771."
—Vara—2703.
—Vargem—344—2714—3771.
—Vatuba—2711.

—Vaza-Barris—271$.
—Volta Grande—2618.

PragmaTica de 24 de maio de 1749—69. (

Pkata (Exportação de)—2320.
 (Minas de)—V. Minas.

Presentes do Rei Dahomé—794—797.

Prisão de Antonio Alvares Vianna—5407—54°8.
— de Antonio da Costa Santa Barbara (D )

—3322—3323.
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Prisão de Antíunio Garcia Rosa—5768—5770.
de Antonio José de Abreya—2065—2066.
ue Antonio José Henriques (D.)—2896

—2897.
 de Antonio Velloso da Silva (Capitão

mór)—346.

de 

Antonio Vieira Ferreira — 540 7 —

5408.
de Antonio Xavier de Barros e Alvim—

5844—5931.
do Barão de Vielorie—1108.

=>- de David Marques Pereira (Brigadeiro)
—4036 a 4,040—4116—4418—44*9-

de Domingos Cardoso''dos Santos (The-
soureiro geral)—1954 a 1659.

de Francisco Xavier* Vaz Pinto (Pro-
curador da moeda)—1804.

de João Dias da Costa (Escrivão da

Fazenda) — 1220—1295—1335—1376 a

I378—I454—564P-
 de João de S. Alberto—5627.
de Joaquim Antonio Pereira da Serra

Monteiro Corrêa— 5130—5324—5641'—

5945 a 5947*
de Leandro Ferreira do Couto—5502.
 de Luiz Antonio de Almeida Pimentel—

5799—5811—5825.
 de Manuel Baptista Landim—618 a 620.

 

de Manuel de Brito—200—201.
de Manuel Fernandes da Costa (Escri-

vão do Thesouro)—1220—1295.
Manuel Nunes Vianna—4284.
Pedro Moniz Barreto (Thesoureiro do

Donativo Real)—1271—1272.
 de Pedro Noíasco Ferreira Peres—J037

a 3039-
 de Plácido Fernandes Maciel—25 ^9 a

2532*-—2825—2826—2864—2880 a 2883.
de Theodosio Manuel de Lima—4289—

4290.
 de Theodosqio Rodrigues da Costa

5131—5567.
Procissão—2913—2914.
Propinas que venciam diversos funccionarios por

occasião dos casamentos e nascimentos

reaes, posses de Vices-Reis, etc.—5I94 3

5197—5245 a 5248—5369 a 5377.

Puoducção nas Capitanias da Bahia, Maranhão,

. Pernambuco e Rio de Janeiro—348.

Provedor mór da Fazenda. Regimento dado ao
—3867.

Provedoria da Comarca da Bahia—3869.

Provimento dos postos militares—69.

Provisões:
—de 13 de agosto de 1612, sobre os bens

de raiz possuídos por ecclesiasticos —

3637.
—de 18 de março de 1726, sobre as bai-

xas de serviço militar—3424.
—de 14 de junho de 1726, que creou a
Mesa do Bem Commum—2573.
—de 25 de janeiro de 1727, regulando

os privilégios de que gosam os mam-

posteiros menores—1182 a 1186.

—de 24 dç fevereiro de 1731, sobre as

baixas no. serviço militar—3425.
—de 10 de maio de 1732, sobre o mes-

mo assumpto da anterior—3426.
—de 13 de outubro de 1733, fundando

o Convento de N. Sa. da Conceição da

Lapa—382—383.
—de 23 de janeiro de 1735» fundando
o Convento Ursulino de N. Sa. da Sole-

( dade—128 a 131.
—de 17 de setembro de 1744, sobre as
baixas no serviço militar—3422.
—-de 23 de, janeiro de 1753, creando o
Convento de Santa Ursula de N. Sa. das
Mercês—1134.
de 15 de fevereiro de 1755, mandando

que o ouro das Minas de Jaoobina fosse
a quitar á Casa da Moeda da Bahia—

3024-
—de 3 de junhó de 1757, sobre os ven-
cimentos dos officiaes da Mesa da ins-

pecção e Casa da arrecadação do ta-
baco—4998.

-—de 20 de abril de 17-61, autorizando
o transporte dos Bispos e Governadores
de S. Thomé e Príncipe em navios de
superior lotação áquella que era geral-
mente permittida—5 577.
—de 30 de março de 1756, regulando o
commercio e navegação da Oosta da,
Mina—2804 a 2806—5570.
—de 30 de março de 1756, creando •*

logares de mestres examinadores dos as-
sucares e tabacos—5624.

Quartel—751—871.
Quilamane—1752.
Quinto do ouro. V. Impostos.
Receitas da Fazenda Real. Relação da—3362.
Recolhimento de mulheres fundado no sertão,

nos limites da Freguezia do Fanado —

1193 a 1197-
—na capella de N. Sa. da Saúde da Ba-
hia—2920 a 2928.
—de S. Raymundo Nonnato — 2673 —

4770 a 4778—5240—524.1.
1—Ursulino de N. Sa. da Soledade e

Coração de Jesus—382—383—499—500.
V. Conventos.

Recrutamento militar—2866—5688—5954—59f>J
—5973—6008.

Regimento da Alfandega—97.
—da Alfandega do tabaco—931—3319.
—das Cásas de fundição—96.
—da Feitoria do córte das madeiras—

5849.
—do registro do ouro de S. Pedrj da

Moritiba—1465. *
—da Relação da Bahia de 7 de março

de 1609—341.
—dado ao Capitão da Náu N. Sa. ds

Conceição—38.
—dado ao Provedor mór da Fazenda-—

3867.
—de 15 de abril de 1709, regulando os

vencimentos dos funccionarios da Al-
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fandega, Fazenda, etc.—2397 a 2438—
^763.
—de 4 de março de 1751, sobre as

Casas de fundição—4012—4017..
—de 31 de outubro de 1752, sobre as

dcspezâs com o custeio das náus—291.
Regimento d'Infanta.ria do coronel Lourenço

Monteiro—-1308.
—d'Infantaría do coronel Manuel Do-
mingues Portugal—1309.
—d'Infantaria—2441—2442.

Rei de Dahorçié—354—427—749—797. V. For-

talEza de S. João Baptista de Ajuclá.
—de Sunda-—1563.

Relação das Aldeias sob administração dos • P.

P. Barbadinhos italianos—377 í-
—das Aldeias sob administração dos P.

P. da O. de S. Francisco—3772.
—dos bens seqüestrados aos Jesuítas e

onerados com» diversos encargos—$586.
—das Camaras do Ultramar—355.
—das classes existentes nos Pateos dos

lístudos da Bahia em 1760—4888.
<—dos contractos celebrados (fom os ar-

rematantes dos impostos—4285 a 4288.
—dos donos das embarcações que fa-

ziam o commercio da Costa da Mina—

125.
—dos Mamposteiros menores dos capti-

vos,'no Arcebispado da Bahia em 1762—

5963.
—dos officiaes da Bulla da Santa Cru-

zada no Bispado da Bahia em 1762 —

5959-
—do pessoal da Fabrica de salitre na

Serra dos Montes Altos—5593.
—dos postos do Batalhão de Artilharia
da Bahia-—5974.
—das receitas da Fazenda Real—^862.
—dos religiosos que foram mandados

para o Reino—1886.
—(Tribunal da) da Bahia—341.
—Fundação do tribunal da—do Rio de

Janeiro—227 a 229.
Relíquias do Missionário Jesuíta José Anchieta

—4913—4915—4919.

ReloGio da Torre da Sé da Bahia—2376—2380
a 2382.

Representação do Cabido da Bahia queixando-se
de diversas desconsiderações praticadas
pelo Juiz de fora e Vereadores da Co-
marca—2143 a 2146.

—da Cantara da Bahia sobre o au-

gmento dos preços dos generos por causa
do terremoto de Lisboa—2069.
—da Camara da Villa Nova Real d'El-
rei, contra o Padre Joaquim Marques de
Oliveira—924—1117 a 1124.

-—da C amar a da Villa do Príncipe c<ín-
tra os excessivos emolumentos do ou-
vidor e corregedor—760; contra os ex-
cessos de jurisdicção do ouvidor—761;
sobre um certo pagamento por bens se-

questrados—762.
—da Camara da Villa de N. Sa. da

Piedade do Lagarto, pedindo um subsi-
dio para as obras da matriz—188.
—dos commerciantes, pedindo qppro-
vação para a nova companhia de expio-
ração do commerüo da Costa da Mina—
2806.
—do Guarda mór do tabaco, sobre a
falta de pessoal e a sua má remune-
ração—1471; sobre a fiscalisação da ex-

portação do tabaco—-4990—4992—4994
—4995-
—do Intendente geral do ouroy sobre o
ouro confiscado—490; acerca do ouro

da Costa da Mina que entrava no Bra-
zil—1447 a 1450.
—dos $£amposteiros menores dos capti-

vos, pedindo que lhe fossem respeitados

os seus antigos privilégios—1182 a 1184.
—da Mesa do Commercio ou do Bem

commum, sobre a partida da frota1—1418
—1419.
—da Mesa da Inspecçõo da Bahia sobre
o carregamento e partidas das frotas—
1403 — 1407—1411—1413—1473—5Õ4<(;
sobre a eleição do? deputados á Mesa—
2853 a 2856; sobre o commercio e nave-

gação da Costa da Mina—1221—1482—

4240; (3) sobre o pagamento das suas
despezas—1048—1054—1055.
—dos Officiaes da administração do ia-

baco da Bahia, pedindo melhoria de ven-
cimentou—1019 a 1025—1090 a 1103.
—dos Officiaes da Camara da Bahia,

pedindo isenção de impostbs—2.
—do Provédor trlór da Fazenda, sobre o

pagamento do imposto do 5° do ouro—

489.
—dos Vereadores (2) contra o estabe-
lecimento dos P.P. da Congregação de

S. Filippe Nery na Bahia—1520—1803.
—de Fr. José de Santa Catharina, cm

nome dos habitantes de Sergipe d'lSIrei
contra o ouvidor dr. Domingos João Vie-

gas—763.
— do Vigário de N. Sa. da Piedade do

Lagarto, pedindo um subsidio para as
obras da egreja—187.

ReSidEncia do Bispo de Malaca—349.
Resignação do Arcebispado da Bahia—D. José

Botelho de Mattos—4792—4889—4890—•

4899.
Retrato do coronel Antonio de Aragão e Mene-

zes—4894.

Revolta dos índios—1250.
—popular ria Parahyba—189.
>—do Porto em 1757—3542.

Ribeira das náus—38-69. V. PaTrão-mór.
Ribeiras. V. Rios.

Rio de Janeiro Producção—348.
—Fundação da Relação do—227 a 229.

Rios, riachos e ribeiros'.
—Acarahi—2679.
—Agua quente—2708.
—Agua de Santos—2703.
—Águas claras—Z705. ¦
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—Águas mortas—2688.
—da Aldeia Velha—2679.
—Anhumas—2708.
—Aracaré—2708.
—Aramary—2714.
—Assú—343.
•—Bacalháo—2700.
—Bananeira'—2717.
—Batatan—2700.
—Beiraba—2697.
—Bunhussú—2702.
—Cabrito—2705.
—Cabussú—2692.
—Cachoeira—26919—2700—2706—2707.
—Cachoeira da Lagoa—2676.
—Cachoeira da Villa—2676—2679.
—Cadôs—2708.
—Cahipe—2684—2695.
—Caissara—2708.
—Camarão—-2685.
—Camarogipe—2670—2671 — 2674 —

2692—2705.
—Cambaquira—2688.
—Camonim—2679.
—do Campo—2679.
—Camuciata—>2711.
—Cangurungú—2705.
—Capivari—2707.
—Carrapato—2703.
—Caruranhas—344.
—Catú—2683—2711—2714.
—Caubi—2680.
—Caybro—2680.
«—Cayrú—2682.
<—Comandatuba—2677.
—Congo—2687.
—das Contas—436 a 440—607-—2678—
3089—3479—3585-

—C apioba—2 7 00.
<—'Capioba Mirim—2685.
—Capioba Sú—2685,.
—Corassá—344.
—Corómatahi—2699.
—Corurupêba—2695.
—Coruripe—2703—4705.

>— Cotinguiba—2 712—2713.
—Couto—2684.
—Covunga—2688.
—Cubatão—2679.
—Cundurú—2679.

—Cururupé—2676^

<—Dendezeiro—2705.
—Diques—2674.

•—Doce—253.

—Enforca Mentiras—2705.
¦—Estiva—2681—2684,
—Fundo—2692—2693.
—Galé—2682.
—das Gallinhas—1250.
—Ganhamoroba—2712.
—Garapiuna—2679.
—Gavião—3477.
—Geremuabo—2712.
—Ginipapo—2712.
—Giquihé—2683.

—Grande—344—1250»—-2116 — 2677
2700.
—Grande das Contas—2707.
¦—Grande do Sul—343.
—Guahi—2700.
—Guaiba—2694—-2696.
—Guaporé—612.
—Hiaoarabucassu—26781.
—Inema—2703.
—Inganassú—2686.

—Inhambupe—2714.
«—Intaipabas—2677.
—I pitanga—2703—2705.
—Itaipe—2676.
—Itapaçarica—2703—2700.
—Itapicuru—2711-—2717.

Itapicuru de Cima—2718.
—Itaporandi—2700.
—Jabebiri—2716.
—Jaburu—2686. <

¦—Jacaracica—2712—2715.
¦—Jacirú—2684.

Jacoca—2715.
—Jacoipe—2692—2693—2697—2699.

—Jacoriei—2718.
—Jacorunna—2688.
—Jaguari—2116.
1—Jaguaripe—2684—2685—2688—2705.

¦—Japaratuba grande—2708—2712.
—Japaratuba Merim—2708—2712.
—Jaquimmerim—2697.
¦—Jequitiba—2685,
—Jequitinhonha—253—256—2677.
—Jerembê—*2697.
—Jerimuabo—2 717.
—Joannes—2697—2702.

•—Jucia—2677.
—Lagamar—2712.
—Lagartixo—2712.
—Lombige—1264—1265.
—M acaco—2 703.
—Macujo»—2684.
—Mapendipe—2681.
—Maracajanema—2679.
—Marangoas—2679.
—Maragogipe—2684.
—Maricoaba—2682.
—Massacará—2 717.
—Massaté—2718.
—Mataperas—2679.
—Mataripe—2695,
—Mathoim—2703.
—Mayrahu—2679.
—Merim—2697.
—Montes Altos—3476.
—Musuipe—2708.
—Mutupiranga—2683.
—Nagê—2700.
—Nazareth—2685.
—Onha—2685.
—Paracacica—2715.

—Pajaú—344.

-—Pãos—2688.
—Pará—344.
—Paraaçu—2687—2706.

B. 3l 82
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—Paraguaçú — 2699 — 2700 — 2707
3608.
—Parajá—2705.
—Paramerim—2692—2695.
—Parapatinga—2686.
—Paratigipe—2686.

¦—Parauna—3529—3586.
—Pardo—256—2677—3479.
—Paruaçu—2703.

•—Passagem grande—2708.
—Patipé—2677—2682.
—Patos—2677.
—Payaya—2316.
—Pedras—2674—2692—2703.
—Penha—2686.
—Peraguaçusinho—2699.
—Pericoara—2696.
—Periperitumba—2703—2705.
—Píaguhy—271 o.
—Picarassá—2 718.
—Pilão—3 44—2 7 08.
—Pindoba—2708.
—Piracanga—2678.
—Piramé—2679.
—Piranhas—343.
—Piráunas—2043.
—Pirocoará—2691.
—Pitanga—2682—2691 •
—Pitangui—2691.
—Pituassú—2705.
—Pocozo—2718.
—Pojuca—2692'—2693—2697.
—Pontal—344.
—Poxim—2677—2698—2708.
—Poxim Meirim—2712.
—Prata—2692—2714.
—Pratigi—2687.
—Prauna—2708.
—Pumonga—2712.
—Quelembe—2700.
—Quericô—2714.

—Quericô Meirim—2714.
—Rans—344—3587.
—Real—2711—2716.
—Rodéllas—344.
—Sacoira—2680.

•—Sal—3480.
—Salgado—2692.
—Salitre—344.
—Salsa—2677.
—Sauhipé—2714.
—Sant'Anna—2676.
¦—Santo Amaro—2691.
—Santossé—344.

—S. Francisco — 344:—2708—2712 ¦

3397—3477—3770.
—S. Gonçalo—2703.
•—S. João—2688.
—S. Paulo—2695.
—Sarapui—2682.

—Senna—347—1572.
-—Sergi—2043.
—Sergi Meirim—2691.
—Sergiassú—2691.

—Se rgipe—3 691 —2 712—2 713.—27 í 5,

—Sergipe do Conde—2691—2696.
—Serinhaem—2679.
—Seriri—2712.
—Sipô—35 29—3 586.
—Sobahé—2692.

<—Sobrado—26 88.
—Subahé—2691.
—Subahuma—2714.
—Sununga—2700.
—Tabaranê—2679.
—Tabocas—2708.
—Tacuipe—2697.

«—Taenga—2683.
—Tapitingui—2691.
—T araripe—2691—2693.
—Tatinga—2685.
—Taypús—2680.
—Tijuhipe—2676—2678.
—Tiriri—2679.
—Tororó—2700.
—T rimembeca—2680.
—T r i pas—2 672.
—T ropomungú—2684.
—'Una — 2676—2677—2681—2682 —
2699—2707.
—Urucaya—2674.

—V acacay—2116.
Vazabarris — 2698—2710—2715 —

2717.
—Velhas—344—3529-
—Verde—344—3477.
—Vermelho—2670.

Roça dè Jeronymo Teixeira—2042.
Rodéllas:

—Cachoeira—3587.
—Missão—3480—3770.

•—Povoação—3771.

Roteiro cosmographico—3586.
Sacramento Colonia do —167.

Sagavir—1572.
Sal—428.
Salitre — 1181—1676—1677—1894—1896—1897

¦— 2018—2019—2183—2320—2640—2641

3011 3084—3085—3091—3396 a 34.03
3420—3428 a 3457—3473 a 3487—3529
—3530—3587 a 3606—3710 a 3712—3716
a 3732—3757 a 3769—3888 a 3906—3914
—3915—4026—4027—4284—4734 a 4739
—4753 a 4756—5303—5304—5337—5346
a 5349—5351—5367—5414—5416 — 5463
—5486—5487—5495—5587 a 5593—5640
—5642 a 5674—5691—5695—5699—5704
a — 5710—5721 a 5731—5736—5738 a
5742—5761—5762—5765—5799 a 5805—
5811 a 5822—5824—5832—5929—5934 —
6010 601 I.
—em Tete—1572.

Santa Catharina (Emigração da Ilha da Ma-
deira para a de)—2727.

Santa Rosa—3587.
Santiago de Cabo Verde:

—Bispado—350.
—1° Bispo—350.
—Cathedral—350.

—Clima—350.
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-—Convento—350.

<—Producção—350.

S. .Francisco Xavier (Padroeiro da cidade da

Bahia—1428—14219.

S. Luiz i>o Maranhão—348. ,

São Paulo (Cidade de)—348-
—Conventos—348.

S. Paulo o Velho (índia)—349.
S. Pedro da Moritiba—1285 a 1292—1465—2917

^3587.

S. Sebastião (Ilha de), Conventos—348.

S Thomé (Ilha de):
—Bispado—350.
—1° Bispo—350.
—Cathedral—350.
—Clima-—350.
—Conventos—35®«

— de Meliapôr:
—Bispado—349-
—Io Bispo—349-
—Cathedral—349»

SÉ da Bahia (Obras da) — 5319—5320—5378—

5485—5600 a 5610.

Secretario do Governo do Estado da Bahia —

3869.
Sedas—144.

—Importação de—no Brazil—5943»

Sellador da Alfandega—4606—4609—4610.
—Rendimento do officio de — 5611 a

5613-
Seminário de N. S*. de Belem da Villa da Ca-

choeira (Jesuítas)—348 — 2871—4500 a
—4507—4803—4894 — 4927 a 4931 —

5586.
—de N. Sa. da Conceição da Bahia (Je-
suitas)—4167—4170—4532 a 4542—4803
—4927—5583—5586.
—de Macau—349.

Sentença—296,
¦—condemnatoria dos cabeças dos motins

populares na Parahyba—189.

Seqüestro dos bens de Felisberto Caldeira Brant
—2723.

 dos bens dos Jesuítas — 4492 a 4511 —

4532 a 4542—4682—4683—4796—4802—
4811—4891—4892 a 4894—4896—4901—
4905—4913 a 4919.—4927 a 4957—5008
a 5016—5018—5092 a 5096—5350—5397
—55i8—558o a 5586—5878—5879—5831
a 5893—5910 a 5917—5920.

Seriri—2712.
Seriricas—167.
Sermão commemorativo do casamento da Prin-

ceza da Beira com Infante D. Pedro

(1760)—5099.

Serras:
—Açuruá—607.
—Ararípe—343-
—Aricoara—3691.
—Bota-fogo—2715.
—Cajaiba—2715.
—Canguanda—2715.

•—Capunga—2715.
—Cassucá—2717.

—Copioba—2700.

—Ibiapaba—4360—4362.
—Itabayana—607—2698-—2713—2715.
—Jabebiri—2716.
—Limpa—8.
—Mathiapoan—2715.
—Miaba—2715.
—Montes Altos—2640—2641.— Estrada
dos—ao porto de S. Felix—3608. Expio-
ração do salitre na—3*048—3085—3091—-

3396 a 3403—3420—3428 a 3457—3473 a

3487—3529—3530—3587 a 3606—3710 a

3712—3716 a 3732—3757—3769—3819 a

3839—3888 a 3906—3914—39'5—4026—

4027—4734 a 4739—5346 a 5349—5351
—5367—5414—5416 — 5463 — 5486 —

5487—5495—5587 a 5593—564,0—5642 a

5674—5691—5695 a 5699—5704—5721 a

5731—5736—5738 a 5742—5761—5762—
5765—5799 a 5805—5811 a 5822—5824—

5832—5929—5934'—6010—6011.
—Mappa da—3477.
—Orobô—607.
—Palmar—3027 a 3029.
—Pião—2715.

—Pintos—2715.
—Redonda—2715.
—Sacco Torto—2715.
—Tiuba—607.
—Tocambira—3476—3477.

Serro do Frio—3397.
—Minas do—1804.

Serviço Militar—5506—5507.

SlÃO 349. *
SlNCURÁ—3587. j
SlFAES 1572.
SoEala—1572.
S o LÁ— 18—347—614— 1311—2320.

Soneto de D. José Miralles dedicado ao Conde
de Oeiras—5298.

Subahé—2691.

Successão do Governo do Estado do Brasil—
1161; em 1754—1392—1393.

Suicídio de João Manuel de Mello (Governador
de Moçambique)—4116.

Sunda. V. Rei de-—

Sura—167—168.
SuRRATE—1563.
Syndicancia a alguns Desembargadores da Re-

lação da Bahia—1278 a 1284.

Tabaco:
—casa da arrecadação do—3869.
—contrabando de—4990.
—contracladores do—428.
—cultura e preparação do—115—2464:—
2475—2810—2884—2885—3275 a 3278—
3582—3809 a 3911.
—escolha e classificação do—1047—5464
—5624.

—exportação do — 10—18—124—190—
191—485 a 487—535 a 538—564 a 569
—614—628—629-^-700 a 706—744 a 749
—932 a 936—1032 a 1039—1045—1046
—1356 a 1363—1618 a 1623—2320 —

2475—2476—2884—2885—3304 a 33°8—
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3908—4665 a 4672—4865 a 4886—4989
—53IO—S445 a 5456—5658.
—Imposto sobre o—563—630 a 633.
¦—Preços dos—4468—554.5.
-—Producção—236—237—1786.
—Regimento da Alfandega do—931.

Taná Jesuítas—349.
Tapera de Paulo Affonso—3587.
TaubaTê Conventos—348.
Terços de auxiliares—5954*—5956—5968.
Terremoto de Lisboa—2048—2068 a 2070—2077

—2079 a 2086—2100—2101—2112.
Testamento do Marquez do Lavradio—50^3'

•—de Raymundo Maciel Soares—5237—

5239—5680.
TETE—1572.
Ticum (Erva silvestre)—4662'—-4664.
Timor—349.
Tocantins. Clima—348.
Torre de Garcia d^Avilla—2697.

—da Sé—2376 a 2386.
Trapôs {índia) Conventos—349.
Tratado de limites de 16 de janeiro de 1750 —

3542.
• —de paz entre Portugal e a Grã-Breta-

nha de 10 de julho de 1654 — 4326 —

4342-
—idem, de paz e commercio de 29 de

janeiro de 1641—<1,326—4342.

Tratamentos em documentos officiaes'—3531--

3548 a 3550—3752 a 3756.
Triaga brasilica (medicamento secreto dos Je-

suitas)—5018.
Tribunal de ordens constituído na Bahia —

3645.
—da Relação—3869.

Tropas da guarnição da Bahia—5422—5688.
Tucuman (Governador de)—323.
Urraca—167—168—586.
Uruguay—1250.

Vencimentos dos funccionarios da Fazenda Real,
Alfandega e Comarca da Bahia—2397 a
2438—2761 a 2801.
•—dos funccionarios do Juizo de fóra—
1847.

r—dos funcc/ionarios dó Juizo dos Or-
fãos da Bahia—1984 a 1987.
—dos funccionarios da Secretaria do
Governo—1702 a 1710—6299 a 2301.
—dos Officiaes da Casa da Arrecadação
do tabaco—1090 a 1103—4998.
•—dos Officiaes da Casa da Inspecção
da Bahia—1019 a 1023—4998.
¦—do pessoal da Casa da fundição de

J acobina—96—215—216—303 r—303
—do pessoal dos cortes das madeiras do
Cayrú—5851.
—do pessoal da Fabi*ica do salitre da
Serra dos Montes Altos—5593.
—de professores—4887.

Vias da successão do Governo do Estado do
Brasil-—5326 a 5531.

Villas:
—Arassuahi—j 804.

—Barra do Rio Grande do Sul—1128—

337 o.
—Bella de Matto Grosso—1126.
—Bella da S.S. Trindade (creação)—
6l2.
¦—Cayrú—712 — 2681 a 2683 — 3869 —

4887.
—fCamamú — 712 — 2679-——2683—

3869—4000—5551.
—Itabayana—3869.

—Itapicurú—2717—3869—4931.
—Jaguaripe—712—2681—2688 —- 2700 —

3869—4887.
—Lagarto—3869.
—Laguna—2115.

.—Maragogípe—712—27' 00—3869.
—N. Sa. da Abbadia—3869.
—N. Sa* da Assumpção do Camamú —

3680.
•—N. Sa. do Bom Successo das Minas

Novas do Arassuahi—3869.
—N. Sa. do Bom Successo (creação)—
2284.
—N. Sa. do Livramento—712.
»—N. Sa. do Livramento do Rio das

Contas—3869.
—N. Sa. da Nazareth — 5395 — 5398 ;

(creação)—5534—5535*
-—N. Sa. da Nazareth do Itapicuru —

2711—493i.
—N. Sa. da Pena de Porto Seguro —

4915.
—N. Sa. da Purificação e Santo Ama-

ro—2693—4887.
—N. Sa. do Rosário do Porto da Ca-

choeira—58—238—712—1886 — 2013 —

20 77 2079 2086 2464 2692 •— 2699

2700—2915—2917—3397—3480—3869 —

488 7* ,
—N. Sa. da Victoria—4245—.4246.
—Nova Abrantes—4791.
—Nova Abrantes do Espirito Santo —

3745-
—Nova Almada—4791.
t—Nova Barcellos—4791.
—Nova Benaventes—4791.
—Nova d'Elrei do Rio de S. Francisco
—1427.

—Nova Mirandella—4791.
—Nova Olivença—4791.
—Nova Real d'Elrei—3869.
-—Nova Real do Rio de S. Francisco—-
2708.
—Nova Santarém—4791.
—Nova S. Francisco das Chagas da

Barra do Rio Grande do Sul—3770—

3869.
—Nova de S. Francisco de Sergipe do

Conde—712—2696—3869—4887.
—Nova de S. Sebastião de Brito de

Castro—344. •

—Nova Soure—4791.
—Nova Thomar—4791.
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¦—Trancoso—4791.
—Penedo—344-—2708—348.0—377o.
—Porto Seguro—3869.
—Recife—348.
—Rio das Contas—3587.
—Santa Luzia*—3869.
—Santo Amaro—2692.
—Santo Amaro das Brotas — 2712 —

3869.
—Santo Amaro da Purificação—3869.
—Santo Antonio da Bbipeba—712—2683
—2683—3869.

•—Santo Antonio de Jacobina—253—712
—2 079—3 869—4449—44 51—4452.
—Santo Antonio do Urubu—14Ó0 a 1463
—3869-

—Santo Antonio do Rio das Caravellas
—3869.
—Santos—348.

!—S. BarthoLomeu de Maragogípe —

4887. .
¦—S. João da Agua Fria—2010—38619.
—S. Jorge dos Ilhéos—712—2676.
—S. José da Barra do Rio das Contas
—3869.

—S. José dos Ilhéos—3869.
<—Verde a Nova—4791.

Vinagre—167—168—2360 a 2375.

Vinhos—167—2360 a 2375—2394.
—de mel—5269—5271 a 5275—5277.

VlNTENA DAS MlNAS^-198.

Visitas pastores dos Prelados da Bahia—2010.

Ximpim—1563.
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Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 1909,

QJr. x9ffcmi>tnr

KNlo ekho a honra de submetter á vossa esclarecida apreciação o re-

sumo dos trabalhos realisados na Bibliotheca Nacional durante

tM o anno de 1908 e de quanto nella occorreu de mais importante no

decurso daquelle período.

Aguardando-se a transferencia para o novo edifício, não se tem po-

dido dar remedio á situação difficil que o estabelecimento vem através-

sando, quer por insufficiencia do pessoal, quer por escassez de espaço,

difficuldades que de dia para dia se tornam maiores diante do desenvol-

vimento que vão tomando diversos serviços.

E' de crer porem que, com a nova installação que vae ser proporcio-

nada á Bibliotheca, se dissipem esses obstáculos, de modo a serem melhor

aproveitados os elementos que ella tem accumulado e venha a reunir para

o futuro, entrando assim numa phase nova de utilidade e de engran-

decimento. -

Em eommissão no Min.isterio das Relações Exteriores' continuou a

servir o chefe da 2" secção, que, como nos annos anteriores, foi substituido

pelo respectivo Io official.

Em goso de licença estiveram ausentes o amanuense da 2a secção

durante pouco mais de um mez, um dos amanuenses da 1" durante todo o

PESSOAL



630

antío (prorogação concedida pelo poder legislativo) e um dos auxiliares

durante tres mezes.

Serviram no jury em diversas sessões o chefe e o Io official da 3a sec-

cão, o conservador, dous dos 2os officiaes, tres dos amanuenses e dous dos

auxiliares.

Continuaram a servir interinamente o secretario e tres auxiliares.

Foram nomeados auxiliares interinos Miguel Mello e Sérgio Pereira

Cabral por portaria de 18 de Abril e Leopoldino João Bento Gualberto por

portaria de 25 de maio, por haver o segundo solicitado exoneração. Cada

um daquelles serviu durante um nicz e o ultimo durante dous mezes appro-

ximadamente.

DIREITOS AUCTORAES

Foram submettidas a registro 71 obras diversas, que receberam os

números de ordem 867 a 937.

Distinguem-se nesse numero 32 obras litterarias e scientificas, 33 com-

posições musicaes e methodos de musica e seis trabalhos de esculptura e

photographia.

O registro de 39 dessas obras foi requerido pelos respectivos auctores.

o de 31 pelos editores ou cessionários e o de uma pelos herdeiros do auctor.

A questão mais digna de nota que se offereceu durante o anno, rela-

tivamente a direitos de auctor, foi aquella que submetti á vossa conside-

ração em officio n. 169 de 20 de Agosto e se refere ao registro requerido

por um auctor portuguez, residente em Portugal, de uma obra já regis-

trada na Bibliotheca Nacional de Lisboa. Admittindo que venha a ser

resolvida pela validade da convenção effectuada com Portugal, para pro-

tecção dos direitos de auctor, a consulta de 29 de Dezembro de 1900, tive

occasião de informar que a circumstancia de se achar registrada uma obra

na Bibliotheca Nacional de Lisboa não deverá influir sobre a sua admissão

a registro no Brasil, porquanto, segundo a convenção, o auctor portuguez

que pretender garantir os seus direitos no nosso paiz terá de se subordinar

á lei brasileira e assim o registro dependerá do preenchimento de condições

e formalidades que a nossa lei exige e que não são as mesmas exigidas pelo

codigo civil portuguez.

SERVIÇO DE PERMUTAS

Para o serviço de permutas internacionaes adquiriram-se 78 publi-

cações, cujos exemplares reunidos formam o total de 6678 volumes assim

distribuídos, conforme a procedencia: por compra 5 publicações em
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180 volumes, por doação ou recebidas de estabelecimentos públicos 70 pu-

blieações em 6338 volumes e por permuta nacional tres publicações em

165 volumes.

As publicações officiaes procederam dos Ministérios da Justiça, Fa-

zenda, Industria, Marinha e Relações Exteriores, Imprensa Nacional,

Repartição da Carta Marítima, Camara dos Deputados e Jardim Botânico

ou foram fornecidas por esta Bibliotheca.

Entre as acquisições por compra estão:

Almanaque brasileiro Garnier para 1908. Rio. S. d.

Annaes da imprensa periódica pernambucana de 1821-1908, por Alfredo de

Carvalho. Recife. 1908.

D'entre as doações destacam-se as do Instituto Historico e Geogra-

phico Brasileiro^ que forneceu grande numero -de publicações diversas e a

do Sr. General Gregorio Thaumaturgo de Azevedo que offereceu 80 exem-

plares de cada um dos seus relatorios como prefeito do Alto Juruá (2o rela-

torio de 1905 e relatorio do 2o semestre de 1906).

As acquisições por permuta, a que me referi, fizeram-se por publi-

cações da Bibliotheca ou outras em deposito.

Entraram para o numero dos estabelecimentos estrangeiros que re-

eebem publicações brasileiras os seis seguintes:

Universitâts Bibliothek. Leipzig.

Hispanic Society of America. New York.

—'Rijks Universiteit. Leiden.

Biblioteca dei Ministério de Relaciones Exteriores. Santiago. Chile.

Biblioteca Pública. Panamá.

Biblioteca de la Universidad. Montevidêo.

Ficou assim elevado a 228 o numero de tacs instituições contempladas

no livro de expedição.

As remessas de publicações destinadas aos estabelecimentos situados

na Rússia, na Hollanda e no Paraguay, que se faziam directamente, pas-

saram por conveniência do serviço a ser feitas a intermediários, como aeon-

tece com relação a quasi todos os outros páizes.

Para a Hespanha não é possivel enviar publicações senão pelo correio,

o que encarece o transporte e não permitte a remessa de volumes que pas-

sem de eeíto limite de peso e dimensões. O consulado desse paiz nesta

capital não tem podido expedir os pacotes que desde alguns annos vae
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recebendo da Bibliotheca e as companhias de vapores negam-se a acceitar

caixas com livros, como outros quaesquer volumes, com destino aos portos

hespanhóes. f

Fizeram-se tres remessas, que constaram de 101 publicações em

376*2 volumes. Foram expedidas 61 caixas, assim como 14 pacotes em

separado, além de 558 pacotes menores que seguiam pelo correio endere-

çados a estabelecimentos situados em paizes onde a Bibliotheca ainda não

tem intermediraios.

.As 61 caixas tiveram o seguinte destino:

Smithsonian Institution. Washington 13 caixas

Ministère de 1'Instruction Publique et ães Beaux-Arts. Pariz. "

Secretaria Geral das Biblioíhecas e Archivos. Lisboa. "

Biblioteca Nazionale Yittorio E.manuele. Roma "

•—Service Belge des fichanges Internattonaux. Bruxellas. ... "

Consulado Geral do Brasil. Liverpool "

Karl W. Hiersemann. Leipzig "

Bibliothèque Fédcrale. Berna "

K. K. Statistische Central Comfission. Vienna. .... "

Biblioteca Nacional. Santiago do Chile "

Oficina de Deposito, Reparto y Canje Internacional de Publi-

caciones. Montevidéo  "

Biblioteca Nacional. Buenos Ayres "

Commission Russe ães Échanges Intcrnationaux (Bibliothè•

que Impériale Publique). S. Petersburgo. ..... "

Bureau Scientifique Central Nóerlandais. (Bibliotlièque de

l'Université). Leyde "

Oficina General de Informaciones y Canje. Assumpção. . "

61 
"

Os 14 pacotes maiores foram enviados por intermedio da Legação da

Bolivia junto ao nosso Governo e do Consulado do Perú nesta Capital.

Estão comprehendidos nas caixas e pacotes remettidos em 1908 os

pacotes seguintes: 354 do Observatório Astronomico; 113 do Museu Na-

cional, 1 da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, 191 do Museu

Paulista e 331 da Sociedade Scientifica de S. Paulo. Deixaram de ser re-

mettidos e aguardam a primeira opportunidade os seguintes, recebidos no

anno passado: 136 da mesma Sociedade Scientifica e 199 do Serviço Geo-

graphico e Mineralogico do Brasil.

Contendo publicações estrangeiras destinadas ao serviço de permutas

receberam-se durante o anno 34 caixas e 3 pacotes á parte. Além .dos
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volumes que se destinavam a ficar pertencendo á Bibliotheca, estavam tarn-

bem ahi incluídos 1217 pacotes endereçados a diversos estabelecimentos

e homens de lettras da Capital e dos Estados, remessas procedentes da

Smithsonian Institution (19 caixas), do Service Belye (4), da Bibliothèque

Fédérale (3), do Ministère de V Instruction Publique (3), da Biblioteca

Nazionale Vittorio Emanuele (2), da Secretaria Geral das Bibliothecas e

Archivo» (2), de Karl W. Hiersemann (1) e da Sociedad Cientifica An-

tunio Alzate, México (3 pacotes).

Para a entrega dos objectos recebidos em transito procedeu-se como

nos annos anteriores, dando-se aviso aos destinatários de cada vez que era

recebida uma remessa e só se fazendo uso do correio quanto auctorisado

pelo destinatário esse meio de transporte, que nenhuma despesa lhe

* 
acarreta.

Quanto ao serviço de permutas nacionaes, que não pôde ser executado

com o mesmo intuito de propaganda e visa a obtenção de obras publicadas

nos Estados e o incremento de outras bibliothecas situadas em differentes

pontos do nosso paiz, ainda não foi possível imprimir-lhe maior desenvol-

vimento do que nos annos anteriores.

Apenas 28 publicações em 598 volumes puderam ser enviadas a

112 bibliothecas brasileiras. Seguiram assim 168 pacotes.

A' respectiva lista accrescentaram-se em 1908:

Bibliotheca da Secretaria da Industria, Viação e Obras Publicas. Rio de

Janeiro.

Gabinete de Leitura. Pirassununga. S. Paulo.

Bibliotheca de^ Jaboticabal. S. Paulo.

—- " 
da Escola Complementar. Tietê. S. Paulo.

\ " Municipal. Cotia. S. Paulo.

" S. José do Rio Pardo. S. Paulo.

" da Camara dos Deputados. Bello Horisonte.

" da Associação dos Empregados no Commercio. Juiz de Fóra.

" do Grêmio Litterario Affonso Celso. Bello Horisonte.

" Escolar. Villa de S. Manuel. Minas Geraes.

" Lafayettense. Lafayette. Minas Geraes.

" Buarquense. Buarque de Macedo. Minas Geraes.

" de S&nta Victoria do Palmar. Rio Grande do Sul.

" Paratyense. Paraty. Rio de Janeiro.

" do Instituto Historico e Geographico Parahybano. Parahyba.

" do Club 12 de Agosto. Florianopolis.

" Municipal. Curytiba.
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Ia SECÇÀO

A Secção de Impressos fez acquisicão de 4299 obras em 5418 volumes

e de 198 mappas geographicos e 31 musicas, sendo por:

Compra. ... 96 obras em 161 volumes; 164 mappas

Doagao. . . 2711 3603 21 "1 musica

Contribuigao legal 819 857 2 " 30 musicas

Permuta Interna-

cional. . 648 772 11

Permuta nacional. 25 25 "

4299 5418 198 31

A reducção que se nota nas acquisições por compra deve ser levada á ,

conta da necessidade de applicar em proveito das outras secções uma grande

parte dos escassos recursos do orçamento.

Para o avultado numero de obras recebidas por doação concorreu a

que por testamento fez o Conselheiro José Maurício Fernandes Pereira de

] Sarros que contribuiu com cerca de 1100 obras em cerca de 1600 volumes .

sobre historia, direito, finanças, etc. Também offertaram grande numero

de obras sobre vários assumptos os Srs. Prof. Capistrano de Abreu, Miguel

Lemos e Francisco Rodrigues de Paiva.

O augmento das acquisições por contribuição legal é devido á exe-

cução que vae tendo, no começo ainda incompleta, o decreto n. 1825 de

20 de Dezembro de 1907.

Para a obtenção de obras por permuta effectuada no paiz cedeu a Bi-

bliotheca publicações suas e outras de que tem deposito.

Não estão incluidas nos números dados as publicações periódicas das

quaes se receberam 995, sendo 586 nacionaes e 409 estrangeiras. Das pri-

meiras entraram 37 por doação e 549 por contribuição legal e das segundas

104 por compra, 130 por doação e 175 por permuta internacoinal.

Accrescentaram-se aos periodicos recebidos por assignatura: La Se-

maine Médicale, Larousse Mensuel Illustré e Le Journal, todos de Pariz,

tendo-se supprimido uma das assignaturas.

Acquisições principaes:

Compra:

XIIIo Congrès international de médecine. Paris. 1900. 17 v.

Mémoires de la Société des Sciences Naturelles ds Cherbourg. Cherbourg.

1852-73. 12 v.

C. Richet. Le passé de la guerre et l'avenir de la paix. Paris. 1907.
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Roque Sáenz Pena. Derecho público americano. Escritos y discursos con

una introducción dei doctor Miguel Cané. Buenos Aires. 1905.
R. R. Schuller. El vocabulario araucano de 1642-1643. Con notas críticas i al-

gunas adiciones a Ias bibliografias de la lengua Mapuche. Santiago de

Chile. 1907.
Baron Thiébault. Relation de 1'expÉsdition du Portugal faite en 1807 et 1808.

Paris. 1817.
M. Torres- Campos. Elementos de derecho internacional público. 2* ecticion

corregida y aumentada. Madrid. 1904.
Agustin de Vedia. Martin Garcia y la jurisdicción dei Plata. Buenos

Aires. 1808.

Doação dos auctorcs:

Enrique Collazo. La revolución de Agosto de 1906. Habana. 1907.
E. M. de Hostos. Lecciones de derecho constitucional. Nueva edición.

Paris. 1908.
¦—Gabriel Mareei. Le père Yves d'Évreux. Paris. 1908.

Tobias Monteiro. Na côrte portugueza. Reminiscencias. Paris. 1908. Edição

de doze exemplares. Exemplar n. 11 ricamente encadernado.
Vicente G. Quesada. Mis memórias diplomáticas. Misión ante el gobierno

. dei Brasil. Buenos Aires. 1907-08. 2 v.

Contribuição legal:

De Fi^mcisco Alves:

Clovis Bevilaqua. Theoria geral do direito civil. Rio. 1908.
Nerval de Gouveia. Lições de physica, Rio. 1907.

De II. Garnier:

—1 Machado de Assis. Á mão e a luva. Rio. 1907.
¦—Moreira Guimarães. No Extremo Oriente. Rio. 1908.

Oliveira Lima, Pan-americanismo (Monroe-Bolivar-Roosevelt). Rio. 1907.:

Da Imprensa Nacional:

J. B. Bormann. A campanha do Uruguay. 1864-65. Rio. 1907.
Euclydes da Cunha. Castro Alves e seu tempo. Rio. 1907.
Dunshee de Abranches. Actais e actos do Governo Provisorio. Rio. 1907.
Eschylo. Prometheu acorrentado. Vertido litteralmente para o portuguez

por Dom Pedro II, imperador do Brasil. Trasladação poética do texto

pelo Barão de Paranapiaeaba. Rio. 1907.
Afranio Peixoto. Clima e doenças do Brasil. Rio. 1907.
Benedicto Raymundo da Silva. Contribuição para a historia natural dos

lepidopteros do Brasil. Rio. 1907.
Antonio Ferreira de Sousa Pitanga. Organiságão penitenciaria nos paizes

latino-americanos. Rio. 1907.

Permuta internacional:

Da "Biblioteca 
Nacional" de La Paz:

Abdón Calderón. Artículos de prensa sobre juicios de mineria. La Paz. 1906.
Fernando E. Guachalla, Programa.de gobierno. La Paz, 1908.
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Da 
"Biblioteca Nacional" de Quito:

Pedro Moncayo. El Ecuador de 1825 a 1ST5, sus hombres, sus instituciones

y sus leyes. 2" edición. Quito. 1907.
F. J. Montalvo. Historia de la literatura. Quito. 1905.
L. Sodiro. Contribuclones al conocimiento de la flora ecuatoriana. Anturios

ecuatorianos. Quito. 1903.

Da "Biblioteca Nacional" de Tegucigalpa:

Paulino Valladares. Asambléa constituyente de 1908. Tegucigalpa. 1908.

Robustiano Vera. Apuntes para la historia de Honduras. Santiago de

Chile. 1899.

Do "Ministério 
de Relaciones Exteriores" do Chile:

Rafael Egana. The Taena and Arica question. Santiago of Chile. 1900.

C. Morla Vicuna. Estúdios historioos sobre el descubrimiento y conquista de

la Tierra dei Fuego. Leipzig. 1903.
J. Vial Solar. Los tratados de Chile. I II. Santiago de Chile. 1903-04.

A catalogação a cargo do pessoal da secção constou de 1962 obras en-

cadernadas de modo a constituírem 1714 volumes, de 100 mappas geogra-

phicos annexos áquellas obras e de 139 retratos abi tambemiincluidos,

tendo-se extrahido 6321 cartões para o catalogo alphabetico. ;-4

v Os que d'entre estes se referem a retratos destinam-se a ser rtViettidos

á 3a secção.

O serviço de que estiveram incumbidos os auxiliares extranümerarios

constou principalmente da catalogação de 791 obras distribuídas em

540 volumes da collecção Thereza Christina, ás quaes corresponderam

1527 cartões extraliidos, e da escolha, coordenação e catalogação dos jornaes

e revistas nacionaes de 1808 a 1907 destinados a figurar na Exposição Com-

memorativa do Io Centenário da Imprensa, trabalho que consumiu a maior

parte do atino. Para esse fim foi extraindo uni avultado numero de bilhetes

de catalogo, numero que depois de excluídas as duplicatas e as variantes

dispensáveis ficou reduzido a cerca de 10.000.

Para a 1" secção foram durante o anno encadernados ou reencader-

nados 4428 volumes, dos quaes pertencem 1617 á collecção Thereza Chris-

tina, A' Officina de Encadernação foram feitas 72 remçssas, tendo deixado
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de ser restituidos 865 dos volumes remettidos que ficajram pata set pie-

parados no anno corrente.

O movimento da consulta effectuada, na secção e em domicilio re-

sume-se nos seguintes números: 44.001 leitores, que consultaram 46.144

obras em 68.722 volumes, além de 20.112 avulsos, durante 271 dias úteis,

o que dá a média diaria de 162,3 leitores e á de 244,4 consultas, contra

148,6 e 209,6, respectivamente, no anno antecedente. i

Foi sensível a differença para mais que offereceu o resultado da con-

sulta de 1908 em relação a quaesquer outros annos.

Por trimestre assim se distribuiu: «r,

Ia trimestre 9021 leitores 9359 obras 12493 volumes; 4492 avulsos

2° " 11548 .12110 17165 5337

3° 
" 

12689 13128 18230 5593

4° 
" 10743 11547 15834 4690

44001 46144 63722 20112

A consulta effectuada em domicilio está incluida nos números acima.

Foram Wtenas 7 os leitores que, utilisando-se de auctorisação d'esse Minis-

terio, i» \iram por emprestimo 7 obras em igual numero de volumes, das

quaes fornhi 4 restituidas. Das obras emprestadas nos annos anteriores

foram recolhidas 15 em 22 volumes.

Ainda mais restricto do que até então se tornou em 1908*o empres-

timo a domicilio. De conformidade com as vossas instrucções a respeito e

ao contrario do que se tinha entendido quando se tratava de serviço pu-

blico, ficou o emprestimo limitado, em todos os casos, ás condições pre-

scriptas no regulamento, salvo auctorisação especial desse Ministério.

Foram pedidas pelos consultantes e não as forneceu a Bibliotheca por

não possuir 4719 obras, por se acharem na occasião em poder de outros

consultantes e não existirem em duplicata 2392, por não terem entrado

para o catalogo 207, por emprestadas 13 e finalmente 1282 por estarem

em via de encadernação ou por não serem encontradas no momento devido

a causas diversas.

Segue-se o quadro da consulta conforme as classes e as linguas,

¦J
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NA BIBLIOTHECA EM DOMICILIO

CLASSES
' 

OBRAS VOLS. AVULSOS OBRAS VOI.S.

/ ====— —=== === ¦

Annuarios e revistas . . ' 
• 

j3g2 j63o 
*'-'04

Artes e Industrias  429 456 16

Bellas Artes  235 324 120

Bibliographia  86 211 .34

Cartas geographicas  232 232 43
Chorographia do Brasil  626 706

Direito, Legisla?ao e Jurisprudencia . . 5g+2 9287 id

Economia Politica  3o5 438 17

Encyclopedia e Polygraphia ; 2314 3474

Geographia .  470 646 .7 1

Historia  '799 2969 22 5

Historia do Brasil  743 q-j'i
Instruc?ao e Educafao  . i3o 163 1

Jornaes  2020 2896 14418

Litteratura 1102 .14398

Litteratura Brasileira  . 4293 5174
Philologia e Linguistica  1521 i.3u . t
Philosophia  849 io5g 38

Politica e Administra^ao  6g3 1184 9
Religiao  474 780 1

Sciencias mathematicas ; 2183 2099 6

Sciencias medicas  3077 7048 137

Sciencias naturaes  3272 <p3i 17

46i3o 63708 20112 7

* 

LINGUAS i' I '

j
j

Allem&o I 176 3o5 .278 3

Arabico  5
Egypcio  1

Francez  . -12987 17353 2161 1

Grego  5i 75

Hebraico  10

Hespanhol  440 667 
516

Hollandez  229 .2

Inglez  8^4 1222 480

Italiano  . 510 740 .411

Latim  419 ' 7°5

Linguas africanas  1.

Portuguez. 30427 42305 16266 2

Sanskrito  1

Tupy-guarany  22 23

46130 63708 20112 7

============iii=ii=i=======S
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2a SECÇÂO

A Requisição eífecíuada consistiu em 212C2 documentos mamiscriptos,

inclusive 29 cartas geographicas.

Estas foram obtidas por compra e d'aquelles também o foram 93,

tendo entrado por doação 91 e por permuta 183. Para realisar a permuta

a Bibliotheca forneceu publicações suas. Os mais documentos que passaram

a pertencer á 2" secção foram transferidos da Secretaria, de cujo archivo

faziam parte.

Para a bibliotheca especial da secção entraram 10 obras em 26 vo-

lumes, sendo por compra 1 em 1 volume, por permuta internacional 3 em

3 volumes, remettidas pela Dircctoria (publicações da Bibliotheca) 3 em

8 volumes e obtidas por doação 3 obras em 14 volumes.

Devidamente registradas todas as acquisições nos respectivos livros de

entrada, extrahiram-se 208 bilhetes correspondentes aos documentos.

Fizeram-se sete remessas á Officina de Encadernação e constaram de

110 códices, 1 carta geographica e,18 volumes de obras impressas, que

todos foram restituidos, bem como 27 códices, 1 carta geographica e 16 vo-

lumes que haviam ficado do anno antecedente.

Foram preparados 1017 bilhetes para o catalogo de documentos rela-

tivos a D. João VI e sua época, além de 502 para o catalogo de documentos

biographicos.

A 2a secção foi freqüentada por 116 leitores que consultaram 16788

documentos e 5 cartas geographicas e por 80 visitantes, assim distribuídos

por trimestres:

Io trimestre 23 leitores 1063 documentos

2"

3°

4"

35

20

38

116

1474

5803

16788

15 visitantes

1S

5 c. geog. 17

30

5 " " 80

Consulta por assumptos:

DoeiniENTos

Brasil em geral 10426 does. 2 cartas geog.

Poesias.  1441 "

Rio de Janeiro. 1403 "

Provincia Cisplatina 1062

Casa Imperial •. 586 "

14918 
" 

2 "
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Transporte. 14918 does. 2 cartas geog.

Portugal 570

Missões 320

Uruguay 212

Rio Grande do Sul. ....... 209

Viagens. 185

Paraguay 132

Genealogia e heraldica. . . . . 121

Autographos 45

Historia Ecclesiastiea 41

Rios. . 18

Historia e Geographia 6

Santa Catharina 4

America hespanhola . . . . .

Perú 3

Tachygraphia 2

Estados Unidos 1

Theatro 1

16788

Línguas

Portuguez 15577 
" 2 "

Portuguez e hespantiol 826 
" s

Hespanhol 546 
" 3 "

Latim 31 "

Francez e portuguez 8 
"

16788

Onze foram as auetorisações concedidas para a extraecão de copias de

documentos. D'essas foram utilisadas oito, tendo sido copiados 170 do-

cumenfcos.

Mediante auetorisação contida em Aviso que expedistes, fez-se ao Mi-

nisterio das Relações Exteriores o emprestimo de uma obra manuscripta

em 6 volumes.

Dos empréstimos que ao mesmo Ministério haviam sido feitos em

annos anteriores foram restituidos á Bibliotheca 11 volumes e 4 collecções

de pecas avulsas.

3 
a 

SECÇÃO

GAB1XETE DE ESTAMPAS

Deram entrada 2459 peças iconographicas, das quaes 413 são avulsas

e 2046 constituem 22 collecções.

Conforme a procedencia distribuem-se em 1554 por compra, 44 por

doação, 514 por contribuição legal, 41 por permuta internacional e
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266 por transferencia de secção. Dizem respeito a assumptos brasileiros

541 das peças que entraram para a secção.

Quanto aos processos, ha a distinguir:

Gravuras a burll 1359
" 

a agua-forte . . 138
" a ponta secca 1

Xilographias 2

Lithographias 115

Phototypias 155

Photogravuras 482

Photographias 65

Zincographias 7

Aquarellas  130

Desenho a pastel 1
" a lápis 1

Oleographias 3

2459

«Y

Ao acervo do gabinete de estampas indicado no ultimo relatório de-

vem ser accrescentadas, além das peças agora obtidas, 65 outras que, adqui-

ridas em 1907, não liaviam sido contadas. Ficou portanto elevado o acervo

a 112522 peças.

Foram adquiridas para a bibliotheca especial de iconographia 9 obras

em 9 volumes, sendo 4 por compra, 2 por doação, 1 por contribuição legal

e 2 por perrnuta internacional.^

Acquisições principaes por compra:

De gli habiti delle religioni con le armi e breve descrittlon loro. Opera di

Odoardo Fialetti. Venetia. 1626. 74 aguas-fortes. 
~

•—L. A. De Noe. Collection of the different uniforms of several nations of

Europe. 20 aquarellas originaes.

Coleccion general de los trages que usan actualmente todas Ias naciones dei

mundo descubierto, dibujados y grabados con la mayor exactltud por

R. M. V. A. R. Madrid. 1799. 47 fasciculos com 376 aguas-fortes coloridas.

Do trabalho de restauração e montagem das estampas que tiveram de

figurar na Exposição Nacional foi incumbido o 2o official Antonio Luiz

Pinto Montenegro, que o desempenhou com a costumada perfeição.

Foram a encadernar 13 volumes que foram restituidos, bem como

34 que haviam sido enviados á Officina no anno antecedente.

Em virtude de auctorisação especial fez-se o emprestimo de uma es-

tampa que foi restituida.

Prepararam-se 46 bilhetes para D catalogo de gravadores.
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Os consultantes foram 84 e os visitantes 26. As poças dadas á consulta

elevaram-se a 13785. O movimento por trimestres foi o seguinte:

1" trimestre. . . . 19 conflitantes, 2092 peças, 2 visitantes

2" 
" 

23 3692 11

3" 
" 

13 747 7

4" " ..... 29 7254 6

84 137S5 " 
26

GABINETE DE NUMISMATICA

Adquiriram-se 337 peças, sendo 265 por compra, 24 por doação,

15 por contribuição legal e 33 por permuta effectuada no paiz.

Deduzindo-se 11 peças que existiam em duplicata e foram cedidas em

permuta, restam 326 a ser aecrescentadas ao acervo que fica elevado a

27594 peças.

Das requisições effectuadas 237 são relativas ao Brasil. São de ouro 42,

de prata 150, de prata dourada 2, de cobre 55, de cobre dourado 1, de

cobre prateado 1, de bronze 20, de ferro 1, de nickel 6, de chumbo 4,

de estanho 4, de aluminio 7, de metal branco 1, de metal amarello 10, de

metal amarello dourado 2, de metal amarello prateado 2, de latão 9;

de latão prateado 2, de madeira 3, de papel 14.

Distinguindo-as por especies, temos: ;

<

Medalhas 104

Moedas 195

Ensaios de moeda 4

Vales metallicos 17

Reclamos metallicos 3

Cédulas 7

Vales em papel '.  5

Apólices- 2

337

D entre as acquisições, muitas das quaes tiveram por fim enriquecer a

collecção brasileira e portugueza do periodo de D. João VI, cumpre-me

destacar urna raridade de primeira ordem que é a medalha de prata com-

memorativa da tomada do Arraial da I5om Jesus pelas forças hollandezas

sob o commando de Christovão Arcizewski em 1635, peça que mandei

comprar no leilão que se fez em Frraicfort da collecção Ulçx-Hamburg.
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A' bibliotheca numismatiea-foram accrescentadas 6 obras em 6 vo-

lumes, sendo 2 por doação, 1 por contribuição legal e 3 por permuta inter-

nacional.

Foram recebidos da Officina de Encadernação 19 volumes, ahi in-

cluidos os que lhe tinham sido confiados no anno anterior.

Os bilhetes extrahidos para o catalogo das peças destinadas á Expo-

sição Nacional foram 744.-

Freqüentaram o Gabinete 21 consultantes e 40 visitantes, tendo sido

fornecidas aos primeiros, para exame, 4660 peças.

Quanto á colleeção philatelica, ha a assignalar a acquisição de

159 sellos para cobrança de diversos impostos,'contribuição legal da Casa

da Moeda.

OFFICJNAS E PUBLICAÇÕES

A Officina de Artes Graphicas executou nos limites de suas forças os

trabalhos necessários á Bibliotheca.

D'ella saliiram o volume XXVIII dos 
"Annaes 

da Bibliotheca Na-

cional" e as tiragens em separado das "Estampas 
gravadas por Guilherme

Francisco Lourenço Debrie. Catalogo organisado pelo Dr. José Zephyrino

de Menezes Brum", da "Informação 
Geral da Capitania de Pernambuco.

1749" e do reiatorio "A 
Bibliotheca Nacional em 1905".

Começou a ser impresso o volume XXIX dos mesmos 
"Annaes".

Outros trabalhos foram executados, como a impressão das cadernetas

destinadas a facilitar a remessa das publicações periódicas devidas á Bi-

bliotheca por contribuição legal, como os diversos impressos e circulares

que a installação do novo serviço de contribuição exigia, os boletins de con-

sulta, cartões de catalogo e todos os mais trabalhos graphicos necessários

ao expediente.

Foi augmentado o material com a acquisição de algumas fontes de

typo clássico dos fabricantes Ch. Beaudoire & C.a.

A Officina de Encadernação alem da brochura e çartónagem de tra-

balhos da outra officina, encadernou 4690 volumes, dos quaes 1177 foram

restaurados, e entelou 2 cartas geographicas.

A venda das publicações da Bibliotheca produziu no anno de 1908 a

quantia de 131$000 que foi recolhida.ao Thesouro.

Foram expedidos cinco Avisos de auetorisação para entrega de exem-

plares do Serturn Palm ar um Brasilictíeium e foram entregues exemplares

em igual numero.

A. B. 3l 85
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CONTRIBUIÇÃO LEGAL

Já começaram a fazer-se sentir os vantajosos resultados da execução do

decreto n. 1825 de 20 de Dezembro de 1907, que tornou extensiva a todos os

pontos do paiz a obrigatoriedade da remessa de um exemplar de cada tra-

balho graphico, destinado a Bibliotlieca Nacional, obrigatoriedade que até

então se limitava á Capital.

Para a execução do citado decreto foram expedidas por esse Ministério

as instrucçÕes de 1 de Junho de 1908.

Os trabalhos preliminares a que procedi para tornar conhecida a exjs-

tencia da nova providencia legislativa e ter noticia das differentes officinas

graphicas situadas nesta capital e nos Estados consistiram em: Io, dirigir

repetidas circulares aos chefes do poder executivo dos 1140 municipios e

prefeituras em que está dividido o paiz, cada circular acompanhada de um

exemplar do decreto citado e de relação impressa para ser preenchida com a

indicação das officinas existentes no município, nome do administrador e

designação da cidade ou villa, rua e numero; 2", depois de obtidas as res-

postas áquellas circulares, solicitar dos administradores das officinas, aos

quaes enviei igualmente um exemplar daquelle decreto e das instrucçÕes

de 1 de Junho de 1908, a remessa dos trabalhos a que estão obrigados.

Apesar da insistência com que renovei o pedido aos intendentes e pre-

feitos, a alguns dos quaes cheguei a dirigir-me por seis vezes, com inter-

vallos sufficient.es para a resposta, por muitos não consegui ser attendido.

E' assim que não tive até agora a relação das officinas que possam exis-

tir em 223 municipios, inclusive as capitaes^dos Estados da Bahia, Ceará,

Minas Geraes, Pará e Sergipe. As relações que para muitos daquelles muni-

cipios organisei, recorrendo a outras fontes de informação, não podem

deixar de estar atrazadas e incompletas.

Para facilitar a remessa das. publicações periódicas, com as garantias

do registro, mas sem as formalidades deste, propuz um modelo de caderneta

que, enviado por intermedio desse Ministério ao da Industria, Viaçãô e

Obras Publicas, foi por este approvado depois de ouvido o Director Geral

dos Correios, de accordo com o qual tinha sido feita a, proposta. Em Ou-

tubro foram remettidas á Directoria Geral dos' Correios 3800 exemplares

das referidas cadernetas para que fossem distribuidos pelas administrações

e agencias postaes, de modo a poder ser iniciado o seu uso a 1 de Ja-

neiro de 1909. Ao mesmo tempo enviei, como base para a distribuição, a

lista dos municipios em quis sabia existirem officinas graphicas, com a indi-

cação do numero d'ellas. „v
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Ha na caderneta uma divisão para cada dia do anno destinada aó

carimbo postal, cuja imposição significa que o numero da publicação perio-

dica, correspondente ao dia indicado na divisão, foi entregue ao correio

para ser remettido á Bibliotheca Nacional. Ficando em poder do adminis-

trador da officina impressora, a caderneta faz assim a prova da entrega de

um exemplar da publicação, devido em virtude da lei. Por outro lado, os

jCorreios adoptando para esse serviço as facturas. de que já se utilisam para

relacionar revistas illustradas, poderão provar pelo recibo do empregado

da Bibliotheca, recibo passado nas próprias facturas, que deram conve-

niente destino ao periodico recebido.

Cumpre-me aqui consignar-a boa vontade que encontrei da parte do

Director Geral dos Correios e do Administrador dos Correios do Districto

Federal.

Taes medidas preliminares, indispensáveis á installação do serviço de

contribuição legal nos novos moldes estabelecidos pelo decreto n. 1825 de

20 de Dezembro dè 1907, não permittiram começasse em 1908 a publicação

do boletim bibliographieo a que se refere o art. 5o do mesmo decreto.

Já se fazem sentir os resultados beneficos da nova lei. Tem crescido

bastante o numero de acquisições por contribuição legal, sendo digno de

nota o de publicações periódicas recebidas dos Estados, si bem que ainda

muitas tenham escapado ao cumprimento do preceito legal.

Relativamente aos sellos e ás medalhas e moedas, que só são devidas

quando cunhadas por ordem do Governo, solicitastes do Ministério da Fa-

zenda as providencias que este expediu e que a Casa da Moeda começou a

pôr em execução remettendo á Bibliotheca uma collecção de sellos para

cobrança de impostos, assim como algumas moedas de ouro, prata, nickel e

cobre actualmente em circulação.

INVENTARIO DE DOCUMENTOS DO ARCHIVO DE ULTRAMAR

Existindo no Arohivo de Marinha e Ultramar, secção da Bibliotheca

Nacional de Lisboa, avultado numero de documentos por inventariar rela-

tivos ao Brasil, própoz-se o Dr. Eduardo de Castro e Almeida, Director

daquella secção, organisar por conta do Governo Brasileiro o inventario dos

referidos documentos, segundo o plano que havia adoptado no Inventario

dos documentos relativos á ilha da Madeira publicado em Lisboa em 1907,

isto é, obrigando-se a extrahir um verbete ou bilhete de inventario para

cada um dos documentos, a fazer extractos de alguns ou mesmo transcre-

vel-os na integra, quando mais importantes, e a organisar para os verbetes
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extrahidos durante o anrio, que devem ser 6.000 approximadamente e cor-

responder a 6.000 documentos no mínimo, tres índices, a saber: por nomes,

por appellidos e por assumptos.

Tendo encontrado acolhimento favoravel a proposta que submetti á

vossa apreciação, ficou estabelecido o preço de 4:800$000 annuaes (moeda

brasileira) e em taes condições me auetorisastes a fazer contracto, o que

teve logar a 30 de Junho.

Uma vez começado o inventario, é de toda conveniência que não

fique interrompido. Não sendo permittido effectuar contracto por mais de

um exercício, faz-se necessário renoval-o todos os annos.

A parte organisada, correspondente* ao exercício de 1908, constou de

6.425 verbetes referentes a 6.022 documentos e dos tres índices respectivos.

HISTORIA DAS ÍNDIAS OCCIDENTAES

A obra de João de Laet intitulada ''Historie 
ofte Iaerlijck Verhael van

de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie... Ley-

den. 1644" só em parte havia sido traduzida pelo Dr. José Hygino Duarte

Pereira que delia publicou os quatro primeiros livros sob o titulo: 
"Ris-

toria ou annaes dos feitos da Companhia privilegiada das índias Occiden-

taes desde o seu começo até ao fim do anno de 1636 por Joannes de Laet,

director da mesma Companhia. . . Pernambuco. . . 1874". Os 9 livros

restantes continuavam por traduzir para o portuguez ou para outro qual-

quer idioma.

Convencido da vantagem de completar a traducção da obra de Laet,

de importancia capital para o estudo da historia patria na parte relativa

ao domínio hollandez, convidei o Dr. Pedro Souto-Maior a encarregar-se

do trabalho, mediante módica retribuição, o que elle acceitou e desem-

penhou, tendo entregue até o fim do anno a traducção dos livros IV a X

e principio do XI.

EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 1908

A Bibliotheca concorreu á Exposição Nacional auetorisada por Avisos

de 14 de Novembro de 1907 e 7 de Agosto de 1908.

De conformidade com o primeiro, tomou parte na exposição de jor-

naes e revistas promovida pelo Instituto Ristorico e Geographico Brasi-

leiro para commemorar o centenário da Imprensa. Separaram-se e rela-

cionaram-se para tal fim cerca de 10.000 specimens e collecções de publi-

caçoes periódicas brasileiras. Apezar de não ter sido fornecido á Bibliotheca
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espaço sufficiente para a sua contribuição, que eni parte não chegou a ser

. exposta, foi esta a maior das collecções que foram enviadas.

O segundo Aviso refere-se á parte directa que a Bibliotheca tomou

na Exposição Nacional e consistiu em contribuir: Io, com uma collecção

completa de suas publicações, encadernadas em suas officinas e em parte
• 
ahi impressas; 2o, com uma numerosa collecção relativa a D. João VI e

sua época em Portugal e 110 Brasil, comprehendendo documentos manu-

, scriptos, entre os quaes o original da carta regia de 28 de Janeiro de 1808,

que declarou abertos os portos do Brasil ao commercio estrangeiro, livros

impressos, mappas geographicos, estampas, retratos, medalhas e moedas.

As revistas e jornaes occuparam grande parte do salão destinado á

exposição promovida pelo Instituto Historico.

A contribuição que a Bibliotheca remetteu directamente occupou a

metade de uma sala visinha d'aquella, occupada a outra metade pela Im-

prensa Nacional, tendo corrido por conta da Bibliotheca todas as despesas

com a remessa dos objectos, reparos e transporte dos moveis e sua instai-

lação nessa sala.

Nada posso informar com relação aos prêmios, cuja relação definitiva

ainda não está publicada.

NOVO EDIFÍCIO

Para o fornecimento de mobiliário metallic-o destinado ao edifício

em construcção para a Bibliotheca Nacional tive occasião de submetter a

vosso exame e escolha diversas prôpostas recebidas do estrangeiro.

Kemetti primeiramente as propostas da Art Metal Construction Com-

pany, de Jamestown, Estado de Nova York, da Standard Desk Company,

de Londres, e da Panzer Aktiengesellschafí de Berlim. Do accordo com a

. informação que vos prestei, resolvestes pref írir a primeira e neste sentido

se fizeram os contrac-tos de 29 de Maio e 29 de Outubro com Herm.

Stoltz & C.a, d'esta praça, que na falta de procurador da Companhia fize-

ram sua a proposta e assumiram o compromisso de mandar fabricar o mo-

biliario pela mesma Art Metal Construction Company, sem exigir como

esta o pagamento adiantado de parte da importancia.

O material assim encommendado foi recebido e recolhido em caixões

ao porão do novo edificio.

Não se tendo podido pedir de uma só vez todo o material por terem

Vindo deficientes as propostas, foi preciso aguardar novas propostas com

relação a uma parte desse material. E assim, para essa segunda parte recebi

e remetti a esse Ministério as propostas da Standard Desk Company, de
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Londres, da Berger Manufacturing Company, de Cantou, Estado de Oliio,

da Panzer Aktiengesellschaft, de Berlim, e da Art Metal Construction

Company, de Jamestown. A primeira das propostas, que me parecia pre-

ferivel, continha a declaração de que o material seria fabricado por The

Van Dorn Iron Works Company, de Cleveland, Estado de Ohio. Esta

segunda parte do fornecimento só ficou resolvida em 1909 pela preferencia

dada á proposta mencionada em primeiro logar, ainda que, como .da outra

vez, se viesse a fazer o contracto com um commerciante aqui estabelecido,

Carlos Rainsford, que a fez sua e se obrigou a mandar construir o mobi-

liario pela mesma fabrica a que se referiu a Compainha proponente.

Para a divisão do edificio apresentei ao constructor, no principio de

1908, um projecto que me parecia corresponder ás necessidades do estabe-

lecimento e aguardo que elle seja posto em pratica.

Tratando-se de um edificio construído com a preoccupação de o tornar

incorabustivel, seria para desejar que as paredes divisórias não estivessem

sujeitas ao fogo. A madeira, favoravel á combustão e favoravel ao mesmo

tempo ao desenvolvimento dos insectos que devoram os livros, foi suppri-

mida até nos moveis, com os quaes o livro esteja em contacto, como as

estantes, mostradores, mesas de trabalho e mesas de consulta. Não é muito

que ella seja também excluída das paredes divisórias.

Aguardo a conclusão das obras para proceder á mudança da Biblio-

theca, logo que assim ordenardes.

¦ 
Tenho prestado as informações que se me afiguraram mais impor-

tantes com relação ao anno de 1908.

Saúde e fraternidade.

Ao Sr. Dr. Augusto Tavares de Lyra, Ministro da Justiça e Negocios

Interiores.

O Director,

Dr. Manoel Cicero Peregrino (la Silva.


