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N. 1.- BRAZIL.- RESOLUÇÃO DE CO~SULTA DA :MESA DO DESEM• 
BARGO DO PAÇO DE 14 DE JANEIRO DE 1814 

DJclara como ha de ser substituído o Juiz de Fúra de Villa Rica em seus 

diversos c~rgos, íJU'\nd::~ impedtclo, ou ausente em díligencia do servi~.o pu

blico. 

Foi ouvida. a Mesa do De3embargo do PJço sobre a represen
tação (lo Juiz de Fóra de Villa Rica da Capitania cte Minas Ge
raes, em í[Ue pede instrucções sobre os quesito3 seguintes: I o, se 
imp3dido o Juiz de Fóm, on sendo mandado em diligenciado 
serviço fóra da Comarca, rleve o Vere:vlor mais velho, que lhe 
succade na jurisclicç11o, passar a servir tambem na Intendencia ; 
e muito mais sahindo o Juiz de Fóra em diligencia da Intendencia, 
se o pode f.'1zer, bndo o mesmo Vereador só exercício em tudo 
mais que re3peita ao termo; 2°, se nas suppostas circumst:1ncias 
pó:le o mesmo Veree1dor succedel-o no 1ogar de Procurador 
Fiscal e Deput;)do da Jnnt<1 de F:1zenda daquelh C<1pitania; 
3°, se sendo elle Juiz de Fóra. convocado para a Junta de Justiça, 
e estando assistin,lo a ella, se deve julgar impedido, e como tal 
passar a jnrisrli~:ção de Juiz de Fóra, Crime e Orphãos ao Verea
dor mais velho pwa assistir it execução de pena de morte que 
pela mesma Junta for- infligida. 

Dado vista ao Procurador da Corôa e Fazenda, re3pondeu; 
deve-se responder a este Miuistro : quanto ao 1° quesito, que o 
AI vará de 6 de Dezembro de 1811, pelo qual foi ct•eado este logar 
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ele Juiz de F(Jra, in3tituimlo-o pm'a cumpeir na Comarca com a 
aquella me;ma jurisuicção, e com todos quantos encargos tinham 
até então os Intendentes do Ouro na me.sm;t Comarca, não alte-
1'ou, nem revogou as ordens regias que determinar,im os subs
titutos dos ditos Intendentes nesses me3mos caso3, quando elles 
1-3e achavam impedhlo; ; e por isso rleve continum·-se na ol>ser
vancia dessas mesmas ordens, qnaudo acontece!' o imp3dimento 
ou au5encLt do mesmo Juiz de Fóra. nesta qual idad.e ; quanto ao 
2", que se devem ig-ualmente observar ns ordens t•égias que pro
'Vidcuciaram 0s casos de substituição dos Intendentes do uuro na 
·«1ualidado de Pl'ocnraclor da Corôa e Fazuula, e Deputado da 
.Junht de Fazenda daquella Capitania, pois que nad<t determinou 
em contrsrio o soiJretlito AI vara ; quanto ao 3° quesito, que se 
ueve observar a Provisão de 28 de /\ bril de 1746, quJ vem j unt~t 
por certidão, o ordena que o Juiz, qne houver ele assistir it exe
cução das sentenças da. pena du morte, não s~ja algum dos quo 
tiver sido .Juil D<t respectiva sentença; dev1mdo soe assim cscu
SJS os Juizes do Fora c!e Villa Ri~a de assistiL' á execução dare
ferida JlCI1:l, f:e tiYcrem t-iclo Juizes da respectiva sentença que 
impoz a dita, pena: mas nem por isso lwjam ellcs de ser ef:cusos 
do exercid.J tio soa logar, emquanto du:arem ns dilígonó<tS das 
Juntas fie Jnstiç<l, pois que nenhuma incompati!Jilidade ha com 
:as outrns fnucçõ,j;:; das mesmas Juntas, devendo por isso 1ussar a, 
.)urisdicção ao \'ercaclor mais Yelho para o acto da execução d<t 
sentença, unicament! no c~1so de que se trata. 

Pareeo :\,~lesa o mesmo quo ao DJsem1J~1rgador Procnl'<1dor lht 
Corch c Fazenda, com quem se conforma,. Voss:.t Alteza Real 
r:orém uwmhtri o que fôr mais acertado. Rio em Meza lO de 
Janeiro de 1814. 

RES')Lt'ç,\.o 

Como parec). P,dacio d•) Rio •[e .T<mcirv 14 de Ja,ncit•J de 1814. 
Com a rnbrica r]e Su:t Altez·t Rnal. 

N. 2. -BR.AZ[L.- RF.S:)LUÇÃO DE C0~3ULTA DA l\IF.i;A DO DESEl\I
B.\RG8 DJ PAÇJ DE 1.{ Dg JANEIRO DE 18ll 

Cràa U'n:t c:úleira de gr:tmmatica latin't n:l povoal,.'ão da Feira ou Senhor do 

BJmti~n da ~Iatb de S. João. 

Foi ouvida a ~lesa do Desembarg-o do Paço, sobro o requerimento 
..em que João Gualberto F'erreü-;~, tios S<ultos ped~ a. creação de 
mma cadeira de grammaiica latina na povoação citam \da a Feira 
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ou Senhor do Bom fim da Matta de S. João, Termo da Cid<tde da 
Bahia, e a sua nomeação para professor della. 

Informaram favoravelmente o Governando e Capitão General 
da Capitania da Bahia e o Desembargador Director dos Estudos. 

Parece á Mesa o mesmo que ao De5ernb1rg<1dor do Paço Dire
ctor dos Estudos, C)lll quem se conforma. Vossa Alteza Real 
-porém mandará o que fór servido. Rio de Janeiro 10 de Janeiro 
de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Palacio do R1o de Janeiro 14 de Janeiro de 
1814. -Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 3.- BRAZlL.- RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA l\IESA DE DESE~I
BARGO DO PAÇ~O DE 14 DE JANEIRO DE 1814 

Concede licen<:·~ p~ra funda<;.ão e dot'l<~ão d 1 Seminat'io de Jacuecanga, desti

nado :'t educação ele meninos pobres, e dispen:>a na lei d3. amortisar;ão para. 

possuir os predios que lhe foram doados. 

Foi ouvida a Me:;a. do D3sembargo do Paço sobre os re1ueri
mentos do Frei ,Toaquim Fcancisc,) do Livramento, em que pede 
a confirmação da. doação que da fazen.Ja de Jacuecanga com a 
sua Capella, e c1sas de vi venda, e de mais sete mor;ldas de casas 
sitas na Villa de Angra dos Reis, fez o Tenente Coronel .Manoel 
da Cunha de Carvall10, para estabelecimento e patrimonio de 
um Seminario de educação dos meninos pobres, e outrosim licen
ça para. a creação do dito Serninario e dispensa da lei para poder 
possuir os bens de raiz doado3. 

Mandando-se com viRta ao Desembarg-ador Peocurador da Coróa 
e Fazenda, disse : e manifesta a utilidade publica. que resulta 
deste pio estabelecimento, o qual dirigindo-se por urna p:1rte 
ao culto e veneração do Santíssimo Sacramento para ser ado
rado pelos alumnos do Collegio, que fazem o seu objecto, dirige
se principalmente á educação dos meninos pobres e desvalidos, 
que por si mesmo se recommenda. Está portanto o supplicante 
nas circumstancias de obter de Sna Alteza Real a licença que 
implora para o mesmo estabelecimento, e sua erecção debaixo 
dos Estatutos que o supplicante será obrigctdo a apresentar nesta 
Mesa, para serem por ella confirmados e approvados, como 
parecer j nsto, sem emlnrgo de se achar já em actual exercício o 
sobredib Collegio, ainda que em parte somente; o que se deve 
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tolerar em attenção ao importante objecto da eJ.ucação da moci
dade, e ás boas inte:1ções, com que se principiou este ensaio, que 
poderá animar o seu completo exito para o futuro, seguindo-se o 
louvavel exemplo do fundador e doador. Deve-se portanto con
sultar a Sna Alteza Real nesta conformidade, para que o mesmo 
Senhor hrl.Í t por bem conceder a licença pedida e a dispensa da 
lei do Reino e mais extravagantes, promulgadas sobre a amor
tização dos bens de raiz nos corpos de mão-morta, em ordem a 
poder o referido Collegio ou Seminario, pos:mir as ca')as doadas 
com a sua cerc:t, que hão de constituir o editicio do mesmo Collegio, 
e juntamente as sete moradas de casas terreas igualmente doadas 
para seu patrimonio na escriptura junta celebrada em 7 de Fe
vereiro de 1809 na Villa ele Angra dos Reis da Ilha Grande. 

Parece a Mesa que merece conceder-se licença para fundação 
e dotação deste Collegio ou casa, de educação, erecto na Ilha 
Grande,com as clausulas apontadas pelo Desembargador Procu
rador da Corôa, que são, de apresentar Estatutos, que sejam 
approvados pela Mesa, de ficar debaixo da inspecção desta Mesa, 
e daquelle Magistrado a quem a Mesa o co:nmetter, e de ter um 
fundo em bens rendosos, que seja su1ficiente para os salarios dos 
mestres, sustentação dos alumnos, e guizamento, e conservação 
da igreja e ediiicio. E como por agora sómente tem, além do 
edificio da Igreja, e Collegio, os bens de raiz que consistem em 
sete moradas de casas da, Villa de Angra dos Reis, avaliadas em 
741$200, se lhe clê outrosim licença p<ua as possuir, dispensando
se nas leis da amortização, como principio da sua dotação. Vossa 
Alteza Real, porém, mandará o qne fàr servido. Hio de Janeiro 
lO de Janeiro de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece. - Palacio do Rio de Ja,neirü 14 de Janeiro de 
1814. -Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 4.- BRAZIL.- EM 3 DE FEVEREIRO DE 1814 

Crea um InterpreLe de línguas estrangeiras na Intendencia geral drr policia. 

Sendo presente a Sua Altez'1 Real o Príncipe Regente meu 
Senhor o otticio de V. S. de 26 de Janeiro passado em que repre
senta, ser nece:4sa.rio haver na Secretaria da Intendencia Geral da 
Policia, um Interprete de línguas estrangeiras, que não só nella 
sirva, mas tambem pos3a assistir aos processos e diligencias em 
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que entervenham estrangeiros, propondo V. S. para este emprego 
a Eusebio Querino Procopio IU~ão Salgado com o ordenado de 
150$000 pelos cofres d~ mesma Intendencia; é o mesmo Senhor 
servido autori;:;ar a V. S. para poder nomear o dito Eusebio Que
rino Procopio Ricão Salgado p<.1ra o referido emprego de 
Interprete, com o vencimento propo,3to por V. S. O que participo 
a V. S. para que assim se execLüo. 

Deus Guarue a V. S. Paço em 3 de Fevereiro ue 1814.- JJfar
que~ ele Aguim·.- Sr. lutendente Geral da Policia. 

N. 5.-GUERRA.-PROVISÃO DO CONSELHO SUPRE:.\10 MILITAR DE 
28 DE FEVEREIRO DE 1814 

Declara capiLes os Conselhos de Guerra feitos aos desertores que abandonaram 

o servi<:o militat·, depois rle ueclar:1tla a guerra (t Franç::t. 

D. João por graça de Dens, Principa Regente de Portugal e 
Algarves, etc. F<IÇO saber a vós Governador da Capitania do 
Ceará Gr<-mde, que sendo presente no meu Conselho Supremo 
de Justiça a representação que pol' olle me dirigistes, com data 
do 1° de DJzembro do anno proximo passado, sobre deverem-se 
ou não fazer Conselhos de Guerra capitaes aos desertores, que 
abandonaram o meu real serviço militar depois de eu haver de
clara lo a Guerra á França. Não obt<:mte as judiciosas razões que 
apontais, o vos serviram de duvida para obrar de maneira po
sitiva contra taes réos: determino que, os Conselhos de Guerra 
feitos aos desertores na maneira dita, sejam capitaes; posto que, 
por via de regra, se attendam ás circumstancias de que fizestes 
menção, quando forem julgados em superior instancia, pois que 
só alli a lei pode ter excepçãr1 ou rostricção. Cumpri~o assim. O 
Príncipe Regente Nosso Senhor o mandou pelos Cons3lheiros de 
Guerra abaixo nssignados. D tda nesta Ci1hde do Rio de Janeiro. 
Antonio José de Souza Guimarães a fez aos 28 dias do mez de 
Fevereiro do anno do Nn,scimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1814.- Pedro Vieira da Silva Telles a fez escrever o subscre
vi. - Uod1·ígo Pinto Guedes. - Gaspw· José de 1l:Iattos Ferreira e 
Lucena. 
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N. 6.- BR.AZIL.- RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA MESA DE CO:'IS
CIENCIA E OIWENS DE 15 DE 1\IAR~'O DE 1814 

Crea as Ft·eguezias de Nossa Senhora das Dores da Casa Dt·anc;t, e do Senhor 

Bom Jesus de Batataes no Bispado de S. Paulo. 

Foi ouvida a .Me.3a da Consciencia e Ordens sobre a representa
ção que ao Bispo de S. Paulo dirigiram os moradores do sertão 
da estrada para Goyaz, pedindo a ereção de duas Freguezias, 
uma aquem, outra além do Rio Pardo. 

Informou o Rvm. Bispo, ouvinuo por escripto os parochos 
das Freguezias da Franca e Mogyguassü, a que pertencem 
aquelles povos, que convieram, que deviam ser creadas as ditas 
Freguezias, a cl'aquem do Rio Pardo com a invocação de Nossa Se·· 
nhora das Dores da Casa Branca, ficando com limites desde o Rio 
Jaguary até o Pouso do Cubatão, com distancia de 16 leguas, e 
a d'alêm do mesmo rio com a invocação do Senhor Bom Jesus de 
Batataes, comprehendenrlo o territorio quo medeia entre o Rio 
Sapucahy, e o Rio P<Jrdo, servindo-lhe estes de limites até as suas 
barras no Rio Grande, dividindo com a Freguezia de Jacuhy pelos 
marcos da Capitania. 

Parece it Mem que a representação dos moradores do sertão da 
estrada de Goyaz, no Bispado de S. Panlo, merece a re:1l con
templação para decretar Vossa Alteza Real a et•eação das duas 
Freguezias mencionadas com as invocações e districtos indicados 
pelo R.vm. Bispo ; arbitrando-se a cada, um dos Parochos 
a congrna de 200$000 annuaes, e a quantia de 25$000 para a 
fabrica; e guizamentos de cacht uma, ficando os respect~vos 
freguezes obrigados a erigil-as a sua custa no prefixo termo 
de quatro mmos. Vossa Alteza Real porém mandará o que fór 
servido. Rio de Janeiro em 9 de Março de 1814. 

RESOLUÇlO 

Como parece. - Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Março de 
1814. -Com a rubrica de Snn, Alteza Real. 

N. 7- BRA.ZlL.- EM 15 DE ABRIL DE 1814 

Remette a pauta dos direitos !la Alfandega da Cúrte. 

O Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado, Ministro Assis
tente ao Despacho do Gabinete, Presidente tlo Real Erario e nelle 
Lugar-Tenente immediato á real pessoa ; Faço saber a vós João 
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Prestes RarrAto da Fontoura, Provedor ua Renl Fnzenda da Ilha 
de Santa Catharina, que inclusa se vos remette copia a~signada 
por Antonio 1\Iarianno de Azevedo, Contador Geral da 2a. Re
partição do Real Erario, da pauta que n::t Alfundega desta Córte 
servo de regra p~ra o recebimento dos renes rlircitos, o que 
haviBis p3dido vos fosso remcttida, para cumprirdes exactamente 
o qtte foi orden::tllo por provisfi:o do mesmo !{cal Ernrio de lO de 
de Junho de 1813 sobre os fJlHltro artigos da Convenção r~justada 
em Londres pelos Comrnissarios Portnguezes e Inglczes, confor
me a vossa conta de 21 de Julho do mesmo anno, afim de qne 
pela Repartição competente tenha, o seu devido etl"eito na parte 
que for applicavel á pauta qne S) vos rernette. Vasco Henriques 
ele Amorim a fez. Rio 1le Janeiro 15 de Abril de 1814. -Antonio 
2\farianno do Azevedo a íbz escrever. - Jl1 (TNJHCZ de A[!Hiar. 

N. 8.- GüER.R:\..- EM 30 DI~ AllHIL DE 1814 

Exm. e Rvm. St·. - Tendo posto na, rc:::l presença do Prín
cipe Regente meu Senhor o officio n. 3:3, quo ossP governo inte
rino dirizira ao fnlleciclo Ministro de Estado o Conde das Ga!
vêas, no ~qual, particip::mdo que tinha recebido o aviso régio de 
22 de Abril do armo p:1~sado que rcguLwa o modo porque 
1leviam-se f'azer ::~s nomeações pJra Capitües elo .Matto, expunha 
o mesmo governo, que existindo nello nma P!'ovis[o Régi:t de 
n de Maio de 1751 CJUe o antoris·:tva [l, dar prttentcs a~JS ditos 
Capitães do matto, pedia, por iss::> a decisão de Sua Alteza Reat, 
sobre ss devia cumprir aquella provisão on o referido aviso; 
foi o mesmo Augusto Senhor servido determinar, qne esst+ 
governo haja de observar o que determina o dito aviso, pur ser 
uma ordem posterior soberana, e r~té me'law porque convém 
muito qne ella seja executada nnifonnemente em todas as Capi
tanias do Brazil. O que participo a V. Ex. pam a, su~l intelli
gencia e do governo interino. 

Deus guarde a V. Ex. - Pala cio do Rio de .Janeiro em 30 d.e
Abril de 1814.- M (1./"fj'HC;:; de AgHim·.- Para o Bispo do Pará. 
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N • 9.- B:lAZIL.- RESOLUÇÃO DE CO~SULTA DA l\IESA DO DESEl\1-
BARGO DO PAÇO DE 6 DE l\IAIO DE 1814 

Crê~t algun'l offi~ios de justiça nas vilbs de Pannhyb::t e Ca:n po :-raio r da Capi
tania do Piauhy. 

Foi ouvida a Mesa do Desembargo do Paço sobre a representação 
do Desembargador José Francisco da Silva Costa Furtado, Juiz 
de Fóra, <las Yillas de S. João da Parahyba e Campo Maior da 
Capitania do Pit-tuhy, em que pede a creação de alguns officios de 
justiça nas ditas Villas. 

Respondeu o Desembargador Procurador da Corôa e Fazenda : 
Deve-se consultar a Sua Alteza Real a creação dos otficios men
cionados neste requerimento para cada uma das ditas Yillas, de 
que se trata, além dos que já teem as mesmas Villas, referin
do-se nelles os que são annexos presentemente aos officios exis
tentes a saber : um Tabellião do Judicial e Notas, ao qual seja 
annexo o do Escrivão elos Orphãos, ficando o TabelUão, que 
actualmente existe, do Judicial e Notas, com os outros officios 
que lhe estão annexos de Escrivão da Camara e Almotaçaria. 

Parece á Mesa o mesmo que ao Desembargador Procurador da 
Coroa, com quem se conforma. Vossa Alteza Real porém decidirá 
o melhor.- Rio de Janeiro 28 de Abril de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece. - Palacio do Rio de Janeiro 6 de l\Iaio de 
1814.- Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N, lO.- DRAZIL.- PROVISÃO DA MESA DO DESE:'IIBARGO DO PAÇO 
DE 10 DE l\IAIO DE 1814 

Concede alguns favores aos moradores da Villa de Jaguaripe, aflm de se lhes 
tornar mais commoda, e menos dispendiosa a administração da justiça. 

D. João por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e 
Algarves, etc. Faço saber a vós, Governador e Capitão General 
da Capitania da Bahia, que representando-me a. Camara, 
Nobreza e Povo da Villa de Jaguaripe e seu Termo, estarem 
os seus habitantes nas mesmas circumstancias dos da Villa da 
Cachoeira para obterem as mesmas graças, a estes concedidas 
pela Provisão de 30 de Outubro de 1758, accrescendo-lhes o in
conveniente de montarem a Barra Falsa, mesmo por dentro do 
reconcavo dessa Cidade; attendendo ao referido, ao que acerca 
disso informastes, ao que, sobre tudo, respondeu o Desembar
gador Procurador da minha. real Corôa e Fazenda, e ao que se 
me expendeu em consulta da Mesa do meu Desembargo do Paço, 
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com cujo p.trecer fui servido conformar-me por immediata re
solução minha de 8 de Abril do anno presente : hei por bem 
conceder-lhes as tres seguintes graças : Ia, que os Ouvidores do 
Cível e mais Juizes Conservauores desta Cidade não aumittam 
acção alguma contra. o.:; ditos morador,s, que não seja para se 
tratar por via ordinarh de libello, e não as que se houverem de 
tratar por assignação de lO dias, juramento d'alma, ou outra 
via summaria; 2a, que os ditos Juizes Conserv;tdores não admit
tam ainda por esta via de líbello acção alguma fundada em cessão 
ou traspasse feito aos privilegiados, mas sómente as que forem 
dimanantes de contractos ou obrigações, que originariamente 
principiarem com elles mesmos, e não as que principiarem com 
outras pessoas, que nelles depois transferirem m seus direitos ; 
3a, que as arrematações de bens moveis e de raiz, e ainda dos da 
terceira especie, a que os Ouvidores do Cível e Juizes das Conser
vatorias houverem de proceder nas execuções de suas sentenças, 
se façam naquella Villa, pas~ando para isso cartas executarias, 
como nos tempos passados muitas vezes se executou, continuan
do-se os procedimentGs dos pregões, requerimentos das partes, 
arrematações, posses, e tudo o mais nos antes das proprias cartas 
executarias que assim se passarem, e não em traslados, e que 
lindas as tnes arrematações e suas dependencias, se remetta, 
sem deixar traslado, tudo o que se processar a essa Cidade, e se 
entregue nos respectivos Cartorios, onde se appensarão ás causas 
principaes d'onde emanaram as me~mas execuções. O que vos 
participo para vo.:;sa intelligencia, ordenando-vos mandeis regis
trar esta nos livros da Relação dessa Cidade e nas mais partes 
onde convier, para ter o sou devido e !feito. O Príncipe Regento 
Nosso Senhor o mandou por seu especial mandado pelos Ministros 
abaixo assignados, do seu Conselho, e seus Desembargadores do 
Paço, João Pedro Maynard d'A1Ionseca e Sá a fe;-: no Rio de Ja
neiro a lO de Maio de 1814. Bernardo José de Souza LolJato 
<t fez escrever. - Francisco Antonio e Souza da Silveira. -
frlonsenhor JlfiJ·anda. 

c 
/ (p t? 

N. 11.- BRAZIL.- RESOL"CÇÃO DE CONSULTA DA MI~Si\ DO DESEM
BARGO DO PAÇO DB 20 DE MAIO DE 1814 

Determina 'Jne o,; recursos das comarcas de •l\Iatto Grosso, e de S~ João das 

Duas Barras S<"jam interpostos para a Casa da Supplica<;ão do Brazil, c não 
para a Reb<Jio do ~Iaranhiio. 

Foi ouviria a Mesa do Desembnrgo do Paço sobre a conve
n iencia de serem interposto.:; para a Casa de Supplicação do 
Brazil, em vez da Relação do Maranhão os recursos das Comarcas 
de Matto Grosso, e da do S. João elas Duas Barras da Capitania 
de Goyaz. 
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O Desembarg<ldor Procur,ulor da Corôa e Fazenda respondeu : 
Devem-se levar á presença de Sua. Alteza Real as informações 
dos Governadores e Capitães Generaes das Capitanias da 1\fatto 
Grosso e d<J Goyaz, ponderando-se ao mesmo Senhor que, á vista 
das razões expostas nas ditas informaçõe3, e nas respostas dos 
Ouvidores tlns Comarcas e Cam:1ras respectivas, e mais coveniente 
aos p1vos das du::~s ComarC<IS (le l\latto Grosso o S. João das 
Duas Barras qne se interponham os competentes recur.;;os para :l, 
Casa da Supplicação do 13raúl, como actualmente se pratica, e 
não para a Relação agora estabelecida, n::~. Cidade ele S. Luiz do 
Maranhão. 

Parece á Mes;t. o mesmo IJne ao Dosemb:wgador Procurador da 
Corôa, com !}nem se conforma. Voss:1 Alteza Real porém re.::ol
verá o que mais convier. Rio de Janeiro 8 de AlJril de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como p~rece. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 1814. 
-Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 12.- MARINHA.- El\I lO DE JCNHO DE 1814 

Encar·l'ega n Thomaz Josri Fer·n~n·les d:t exphraçii J e exa·ne c.1rn·cniente 

sobre a tlirc~ç.iio e-n que se p)S'>:l. e.;hbelec.~r reguhr·mente n·n correio p~r·::t 

:t corL"esp mdencia ilest1 cirl:de eo:n n. Gc1pitanb de 'L Pell'u. 

Havendo Sua Alteza Real o Princip3 Regente Nossso Senhor 
mandado eucarregat· a Vm. ela. exploraçã.o e exame conveniente 
sobre a direcção em que melhor se possa estabelecer por via 
de mw o de terra a corresponclencia regular de um Correio 
entre esta Cidade e a Capitania de S. Pedro, é o mesmo Augusto 
Senhor servido mandar remetter a Ym. as Instrucções juntas 
a.ssignadas pelo Olllc:ial-l\Ltior desta Secretaria de Estado, afim 
de qua Vm. se regule exactamente pelo que nestas se lhe pra
screvo. 

Deus guarJe a Vm.- Paço em 10 de Junho do 1814.- AntoniJ 
de Arm~jo de Azevedo.- .Sr. Thomaz José Fernandes. 

Instrucções a que se refere o avis:> accima 

O OJficial encarregado do exame do caminho, que deve segu~r 
o Correio que se quet• estabelecer por mar e terra, desde o Rro 
de .Janeiro até a Capitania de S. Pedro, irá. a todos os pontos 
declarados no roteiro jur1to, e notará nelle o que vai indicado 
nos dizeres no alto da columna. 
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Procurará informar-se em cada um dos logares por onde p~SSU\ 
e das pessoas mais praticas, dos embaraços que nas diversas es
tações do anno offerecer a passagem de um a outro logar. 

Deverá exminar qual é o ponto intermedio entre a Sepetiba 
o Paraty onde possam ficar, o ser dahi transportadas com mais 
commodo as cartas que o Correio levar com destino para, a Ilha 
Grande. Deverá tambem examinar qu::tl seja o ponto onde mais 
convenha deixar a mala das cartas que houverem de ir para 
S. Paulo, indicando as facilidades ou obstaculos, (]Ue poderão 
haver para o proseguimcnto de um Correio 1nrticular desde 
aquelle ponto até a Cidade de S. P.:tulo, segundo as noçõe3 que 
puder obter das pessoas experiente3 do paiz, sem se desviar do 
caminho que deve seguir em rlil'eitun do Rio de Janeiro á Villa 
do Desterro em Santa Catharina. 

Augmentara o roteiro em toJos aquelles pontos notavois que 
ficarem em caminho, e no caso de achar que convem mudar 
alguma parte da viagem, indicará qual seja a mudança que 
convem fazer, com todas as su·1s circumstancias, declarando as 
vantag0ns ou difficuldades, que houveJ', para se dever faZ'3r a 
alteraçiio que apontar. 

Notará no transito de um logar a outro, sendo por terra :. 
1°, se o caminho é transitavel a cavallo ou só a pé; 2", se póde 
viajar-se por elle do noite ou só de dit; 3°, havendo pontos onde· 
não se possJ, tr.1nsitar a cavallo de noite, quaes são os impedi
mentos e a sna extensão, e a ditficuldacle, ou facilidade de os 
remover ; 4'\ havendo rios, se cites dão váo em todo o anno ou 
parte delle, ou quaes são os obstaculos, que elles otrerecem, e 
o melhor modo de os desvanecer; 5\ não dando os rios váo, se ha 
barcas promptas rn.ra a passagem, ou quaes serão os meios mais 
faceis de as have1·; 6", notará em cada t1·ansito as povoações ou 
fazendas em que se poderão estabelecer as murlas dos cavallos 
para os Correios, assim como a clespez.:t, qne com elles S8 poderá 
fazer pwa estarem semprJ prompt')S par<t dons homens que de
verão ir com as malas. 

Nos transito3 que se deverem fazer por agua, notará: Jo, o 
logar orclinario do embarque e a hora a qne elle é mais proprio 
para se fazer co:n facilidade, att3ndendo ás marés, ou outras 
circumstancias; 2°, quaes são as embar~ações mais proprias pal'<~ 
facilitar a, viagem, com menos risco e mais promptiJão; 3°, se 
ha embarcações que costumem a fazer o transito em dia, ou hora 
certa e inaltei\IVel; 4°, quanto temp:) é ordinariamente necessa
rio para fazer o transito, e a difieren<;a que nisto haverá, se
gundo as diversas Estações. e quando hajam embaraços em al
guma parte do armo, que tempo costumam durar, e se nesse 
caso convirá mais seguir o caminho por terra. 

Notará o.:; uomes dos Commandantes dos Districtos ou das pes
soas, autoridades e mais bem estabelecidas, que habitarem na es
trada que se dever seguir, e tiverem mais proporções para se 
lhes encarregar o cuidado de apromptar os meios de transporte, e 
as mais commodidades neces~nrias aos Correios, indicando aquellas 
pessoas, em quem se deva pór mais confb.nça, tanto pela sua exa-
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ctidão no serviço, como por t0das e quaesquer outras circum
stancias. 

Notará o preço ordinario que se costuma pagar em cada um 
dos logare3 pelos fretes das embarcações e aluguel de bestas, e 
o jornal ou paga que se costuma dar a um caminheiro, assim 
como toda a mais despeza que poderá ser necessaria fazer com as 
conduções da mala. 

Deverá formar um Roteiro na ida e outro na volta, com todas 
as observações crue ticam apontadas e crue mais extensivamente 
relatará em uma memoria separada. 

Secretaria do Estado em lO de Junho Ile 1814.- Jose Joaquim 
da Silva Fr·eitas. 
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Roteiro do Rio de JaneiT'O á Ilha de Santa Catharina 

LOGARES NOT.\ YEIS DE TR.\1'\SITO 

Do Rio de .Janeiro ........................ . 
a Sepetiba ............................... . 

~ ~b~~;;;;~:.::::::::::::::::::::: ·.:::::::: 
a Siio Sehastiiio • • . • . ..•••..•........... 
a Fazenda dos Padres rio Carmo ........ 
a Bertioga ...•...•.•.•••.•..•.•.••••••••. 
a Santos ..•••.....••.•.•.••....•..••..••• 
a Piacabupa .......... • .•••••.••••..•... 
a conceição ............•................ 
a Fim da Praia ....••.••••••...•...•••... 
a l'orto de Guaraens ................... . 
a Porto da Serra ....................... . 
a Porto do Prelado . • ••..••..•......... 
a Porto de Su:tmirrm ................... . 
a Porto da ltibe1ra .•.••.•••..•..•.... ·. 
a Iguape ................................ . 
a Cananea .•..•...•.....•.•..••.•....•.•. 
a Ararepira .......................... • .•. 
a Yaradur· ........................... .. 
a outro lado do \'arJ.dor .............. .. 
a Tibiçanga .•..••....••.....•.......•.••• 
a Porcinanga ........................... •. 
a Yilla de Pernaguà .................... . 
a Villa de S. Francisco ............... .. 
a Santa Catharina., ..•••.•.•..•• • • ...• ·. 
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N. 13.- BRAZIL.- RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA MESA DO 
l'lESEMBARGO DO PAÇO DE 10 DE .JUNHO DE 1814 

Erige em fr'lgueú!l a capella de Sant';\.nna. do Río dos f;ínn da Capítani:l. de 

S. Petln do IUo Grande do Sul. 

Foi ouvida a Mesa dn. Consciencia e Ordens sobre o requeri
mento <los moradores da Ilha do Rio dos Sinos da Capitania de 
S. Pedro do Rio Gt'<Ulue do Sul, em que pedem a creação de uma 
Freguezia. 

Informou o Revm. Bisp:> Capellão-Mór que é necessaria, a 
-creação destc"t Frcg·uezia, pertencendo a ella sómente os moradores 
·da Capella de Sant' Anna que fica entre o Rio dos Sinos e o Rio 
Cahy. 

R:spondeu f<tvoravelmente o Desembargador Procurador da 
Coroa e Fazenda. 

Parece á Mesa o mesmo que ao Desembargador Procurador da 
Corôa e Fazenda em sua resposta, com a qual se conforma, con
:sultando a Vossa Alteza Real que o requerimento dos moradores 
{_la, Ilha do Rio dos Sinos, applicados lla Ca.pella ele Sant' Anna., 
1ilial da Parochial Igreja do Senhor Bom Jesus do Triumpho na 
Capitania do Rio Grande do Sul, Bisp:Hlo elo Rio de Janeiro, está 
nos termos de ser attendida e de merecer que Vossa Alteza Real 
lhe c.:>nceda a divisão, e a erecção pretendida na conformidade elas 
informações do Pttrocho e do Capellão de Sant'Ann'l ; pondo-se a 
·Concurso a nova Igrej;t. Vossa Alteza Real, porém, m1.ndará o 
que for servido. Rio de Janeiro em 23 de Março de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Pitlacio do Rio de Janeiro 10 de Junho de 1814. 
-Com a rubrica de Sua Alt'3za R~3al. 

N. 14.- MARINHA.- El\I 15 DE JUNHO DE 1814 

Sobra o desconto de u·n dia. de soldo para o montepio dos Officin.es estrangeiros 
que servem na Marinha. 

Accuso a re~epção do oliicio que Vm. me dirigiu em data de 2 
do corrente mez, relativamente á maneira por que p1-recia con
veniente regular-se nessa Thesouraria a percepção do dia de 
soldo em cada. mez par<1 a Caixa do Montepio, pelo que diz re
speito aos Oillciaes Estrangeiros do Corpo da Armada Real, que 
gozam de soldo dobrado; e h·:I.Vendo Sua Alteza Real mandado 



-~- ~----- -~--------~--------,...~~-----------~----~: 

DSCISÕES 15 

regular este negocio pelo que toca a taes Officiaes EstrangeirJs 
que servem no Exercito, como Vm. mesmo refere naquelle sett 
citado olllcio, parece claro, qne a mesma real dispos:ção deve ser 
comprehensiva acruelles que servem na Marinha. 

Deus guarde a Vm.- Paço om 15 de Junho de 1814.- An
ionio rle Arcnvo ele Azevedo.- Sr. Thesoureiro Geral das Tropas. 

N. 15.- BRAZlL.- PROVISÃO DA MESA D:::> DESEMBARGO D:J PAÇO 
DE 20 DE JUNHO DE 1814 

~obre exc)~n:tmró·)es fnluin~t<LtS pe'o Vig-uio da. Villa ~OV<l <lo Príncipe contra 

:-:eis milic:ian'lS qw~ anxiliat•a:u :1 prisão tle um Patlre. 

D. João, por graç t de Deus, Príncipe Regente de Portugu1, 
e dos Algarves, etc., 1<\Jço saber aos que e~ ta p<ovisão 
virem, qne sondo-me presente, em Consulta da l\fesa do meu De
semiJargo do Paço, peln, representação que lhe ílzera o Ouvi!lor da 
Comarca tlo Paranagua e Coritiba, a temeraria ousadia, com que 
o Patlre Lniz Jo3é do Carvalho, Vig.-trio da Villa Nova do Prín
cipe, a. impulsos de seu clesmesmatlo orgulho, cleclaróra excom. 
mungados, e olJrigara á penitencia das Va,ras na Porta da l\Lltriz 
a seis soldü_dos milicianos qne anxilhtr:tm a prisão do PLlLlre 
Francisco Jo;;·l Monteiro Batallla, ordenada pelo Juiz Ordinario 
daquella, \'illa, alim de o rernetter para, o Juizo do sen Fóeo com 
a culp:t que lhe resultára cht querelht contra, elle dada pelos 
crimes de rapto e e;;tnpro ; e sendo estes escandaloso3 pl·oceli
mentos despidos de .i nris licção, por não serJm elo mo lo algnm da 
competencia tlo dito Víg-nrio, praticados contea a pJsitiva deter
minação do Decreto dJ lO de l\Iarço ele 1774, quo re:;ervou ao 
meu immodiato conhecimento to los os casos de excommunhões 
fulminadas contra os Tri1Junae3, 1\Iinistros, l\Iagistr;ldos c Otfi
ciaes de Justiça, quando contra, elles se proceder subre mate
rias t:le sua jurisdicçi'io e ollicio, e por consequencLt contra os 
quo em seu auxilio V<i:o, como foram os sobreditos soldados 
rnilicianos; conformando-me por minha lmmediata Resolução 
de 20 de Medo deste am10 com o parecer da sobredita, Mesa, 
em que foi ouvido o Deseml)arg-ador Procm·ador dn, minha 
Real Coróa e Fazenda; sou s ~rvido (:-tlém do mais rrne de· 
termino) declarar capcio.sas, nnlla:;, irritas, vãs e de nenhum 
offeito as ditas excommnnhões ; ordenando flUe por tnes sejam 
tidas, havidas e reputadas para, não produzirem e1feito, nem 
prestarem impedimento algum, q uJ lquer que elle seja: e prohibo 
a todcs P- a crtda um dos meu:; yassallos, ecclesiasticos ou secu
lares Ministros ou particular,·s debaixo das penas da, minha 
real e gr·a.vissima indignaç\o, da con!h;cação de todo3 os sens 
bens, e das mais que ao meu real nrbitrio fk1m, que deem al
guma nttenção ou credito às ditas excommunhões, e procedi
mentos do sobredito Vigario a este resp-3ito obrados; e ao Revm. 
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Bispo da Swta S ~ de S. Paulo orJeno, que chamando á sua pre
sença o referido Vigario. o reprehenda. severameute no meu real 
nome, por ter praticatlo tlo abusivos, temerario.s e incompe
tentes procedimentos ; fazendo-o assignar termo na Cmnara Ec
clesiastica de se abster delles o de quaesquer outros semelhantes, 
debaixo das penas acima declar;tdas, as quaes, posto que dellas o 
relevo agora por off9ito da minh·:t real clemencia, lhe serão irre
missivelmente impostas no caso de contravenção. E mando a 
todos os sobreditos meus vass::dlos, Ministros e mais pessoas dos 
meus Reinos e Domínios, qus debaixo das mesmas penas execu
tem, e façam inteiramente cumprir esta provis:to na fórma, que 
nella se contém. O Princip3 Regente Nosso Senhor o mandou 
por seu especial mandado pelos Ministros abaixo assignados, do 
seu Conselho, e seus Desembargadores do Pttço. João PeJro 
Mavnard d' AffonS3C:t e Sá a fez no R.io de .Janeiru a 20 de Junho 
de Í814. Bernardo José rle Souza Lobato a fez e.screver.- JJ1on
sen7wr MiJ·cmda.- Francisco A.ntonio de Souz:x da Silveira. 

N, 16.- BRAZIL.- PROVI3ÃO DA l\IESA DO DESE:\IBARG8 DO PAÇO 
DE 27 DE JUNHO DE 1814 

Revaliua a permutação que o Govern3.dor da Capitania do Celra Grande fez 

das casas da Ca•nara da Fort3.leza pelo Pabcio dos Governadores. 

D. Jo:io por graç't de Deus, Princip3 Regents de Portugal e 
dos Alg-arves, etc. Faço Silber a vós, Governador da, Capitania do 
Cearà Grande, que sendo-me presente em consulta da Mesa do 
meu Dcsembargo do Paço, pela representação da Camarada For
tnleza, o irregulnr procedimento do vosso antecessor, Luiz Barba 
Alardo de Menezes. em deliberar de proprio arbítrio que setor
nassem em residencia perpetua dos Governadores dess 1 Capitania 
ns cilsns da Camara, ou paços do Conselho cbquelb Villa, pas
s::tndo estes para as casns em que residiam os Governadores, pois 
que, além da importancia do objecto, que exigia esp}c:ial ordem 
minh <t, não era por moélo algum isso d<1 sua competencia, por não 
terem o3 Governadores das Capitanias do Estado do Brazil, e 
Domínios Ultramnrinos autoridade alguma sohre as rendas e bens 
das Camaras e Conselhos; e constando-me pela voss:1 informação 
que esta permutação se fizera. por motivos urgentes a bem do 
meu reill serviço, e que fica assim a Cam'1ra muito b:Jm accom':"" 
modada com as officinns e arranj1m3ntos competentes; tendo a 
tudo consideração, e ao que se me expendeu na sobredita con
sulta, em que foi ouvido o Desembargador Peocurador da Corôa e 
Fazenda, e com cujo parecer fui servido conformar-me por minha 
Resolução de 23 de Maio de.ste anno: hei por bem revalidar e 
auto1 isar a dita permutação, para que validamente possa per-' 
manecer tudo no estado em que esta, e sem que haja. inJemni
sação alguma do maior valor, visto q•1e, sendo a~ casas dJ. antiga 
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residencia do3 Governadores proprios da minha Real Fazenda, 
como taes são considerados os paços dos Conselhos, e até como 
direitos reaes, e numerados na ord. do li v. 20, Tit. 26, § ll. E 
advirto~vos rpw por pretexto nenhum deveis por em execução 
deliberação alguma que domandu resolução minha immodiata, ou 
pelos mous Tríbunaos, sem hn,vordos recebido prévia e anticipa
damente a compoten te decisão. O Princi po Regon te Nosso Senhor 
o mandou _por seu especial manrb.1lo pelos :\linistros abaixo ::-tssi
gmulos, do seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. João 
Pedro l\Iavnard d' Affonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro a 27 de 
Jnnho de ·1814. Brnaetlo .José elo Soum Lobato a fez escrever.
?\Ionsenhor Jlirancla. - Fmncisco An~onio c Sou~a da Silveira. 

N. 17.-BRAZ[L.- RESOLUÇlO DE CO:i"SULTA DA l\IESA DO 
DESEiiiB.\RGO DO PAÇO DE ll DE .JULHO DE 1814 

Crêa u:na cadeira de grammatica latina na Villa Nova do Principo e Sant'.\nna 

de Caoteté da Capitania da B:1hi:1. 

Foi ouvida a Mesa do Desembargo do Pnço sobre o requeri
mento em que Antonio de Queiroz Ozorio representa a necessi
dade de uma cadeira de gramm::ttica latina na Villa Nova do 
Príncipe e Sant' Anna de Caeteté, e pede ser nomeado professor 
uella. 

Informa favoravelmente o Desembargador do P<1ço Director 
dos Estudos sobre a cre.tçiio dct cadeira, devendo o supplicantc 
rertuerer o provimento na fôrma das reaes ordens. 

Parece á 1\Ie.sn, quo Vo.ssa Alteza Real se digne ordenar a 
creaçiio da cadeira de que se trata, procedenclo~se quanto á no
meação do professor na f<)rma que aponta o Desembargador do 
Paço e Director do3 Estudos, com quem em tudo se conforrna. 

·Vossa Alteza Real, porém, determinará o que for servido. Rio 
de Janeiro G de Junho de 1814. 

RESOLUÇXO 

Como parece.- Palacio do Rio ele Janeiro ll de Julho de 1814. 
-:-Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 18.-MARINHA.-Eill 23 DE JULHO DE lfsl4 

::\Ianda que na approvaçiio dos Pilotos se siga a classiticaçio admittida em 

Portugal. 

I 

Illm. e Exm. Sr.-- Tendo constado na real presença do Prín
cipe Regente Nosso Senhor, a confusão que resulta da maneira 
porque ora se está cla~sificando na Academia Real de Marí~.ha a 

Decisões de i8U 2 
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approvnção (los Pilotos que alli se examinarn, ao mesmo passo 
que era mui simples e claro, o metlwdo que se seguia em Por
tugal, reduzindo-se aquellit classificação a primeiros Pilotos, com 
oxcepção dos portos da Asia, oa sem ella; e a Sotu-Pilotos, 
aquelles com carta, e estes com uma licença por tempo determi
nado ou indeterminado, a,te merecerem por novo exame a carta 
de Piloto: e Sn:l, Altezn, Real servido ordenar C}ue de ora em 
diante se siga este nY~thodo na Academia, Real da Marinha desta 
Côrte. O quo participo a v. Ex. para que nesta conformillnde 
ex:_)oçJ, <l s ordens nocossarias. 

Deusguarueav. Ex. Paçv em 23 de Julho de 1814.-An
ton:·o de A~evedo de Araujo.- Sr. Ignacio da Costa Qnintella. 

N. 10.- BRAZIL.- PROVISÃO DA l\IESA no DESEJ\IBARGO DO I'AC'O 
DE 23 DE .JULHO DB 1814 

Heo;ol\·c a" <1uestões suscitauas entre o Ouviuor da, Comarca de ~. Pedro e 

Sun~;t Catharina e o Juiz de F<jra desta ilha ace:·ca de algumas àe su:ts 

attril!tlir_·ões. 

D. João por graça de Deus, Principe Regente de Portugal e 
Algarvos, etc. Faço saber a vós Ouvidor da Comarc<;~. de S. Pedro 
e Santa Catharina, Antonio Monteiro da Rocha, que sendo-me 
presentes em consulta da Mesa do Desembargo do Paço, em que foi 
onviuo o Desembargador Procurador da, minha Real Corôa e Fa
zendn, com informação elo Juiz dos Feitos della, as vos3as repre
S9ntações de 18 e 24 Lle Março, e duas de 23 do Abril do anno 
passado, e a do Juiz de F'Ól\1. da llln ile SJnta Cütharina, Fran
cisco L(lllrenço de Almeiel,l, de 18 ele l\larço do mesmo anno, em 
que reciprocamente vos queixastes de u~;urpação de jurisolicção, e 
do almsos e violencias nelht commettidos; o tendo consideração 
ás pernic!o3as eonseqnencias que de taes confiictos se seguem: 
fui servido por minha immediata ltesolução de 11 deste mez e 
anno, mandar estrttnlH1r o excesso com que 7os houvestes nesta 
materüt, pois nada devieis obrar ele facto, mas somente recorrer 
ú autoridade compn.tente, para r-~solvt:r as dnvicl.1s que occorre
ram. E par::t que ellas não tornem jámai8 a suscitar-se : hei 
outrosim por bem declarar, que ao Ouvidor (la, Comarca, qua.ndo 
esteja na Vi lia, seja, ou não ele correição, pertence positivamente 
í~tzor as visitas da saucl(>, e dar os pa:s1por·tes aos vbmlaut~s, 
sen1 que tenha por isso autoridade alguma para mantlar por• seu 
alvará aos Escrivães do c,wgo de Juiz de Fóra, C}ne este não deve 
negar r.o Ouvidor, estnnllo de corl'eição, o exame do livro das 
distribuições crimes, do rol dos culpndos, nem o das vereaçõ3S, e 
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de quaosquer autos, o devassas e summar·ios crimes, como so 
deduz ua ord. do liv. 1° tit. 58; que a disposição do Yll03l110 
li v. tit. 18 § 28 sobre o.; aferim:mtos dos pesos e medidas, tem 
uma razão especial a bem do publico, que niio e applic wel ú:c; 
licenças, as quaes, sejam qmws forem as posturas, deverão con
ceder-se por um anno, assignando-as o Juiz de Fóra com todos 
o3 Offlcines da Camara; que a esta compete a escusa de rpulquer 
dos Olficiaes delta que estiver impediJo, e a eleição de outro cl-ta.
mado do- barreto- sendo o imp3dirnento dos contemplados rm 
ord. do liv. l[) tit. G7 § G'\ enn,s terras e:n qne não lm 
Juiz de Fóra, porqua naquellas, em que o honvec, pertence á 
Mes:1 do Desem!:mrgo do Paço; c ultimamente qne a C~mar<-t da 
Villa do Desterro não use mnLs tlo titulo e (lenominaçiio tle Se
nado, e devera usar sómcnte daqnelle quG llw compete em con-
ti)rmiuade da ord. do li v. lo tit. 6G. Quanto, porém, ás impu
tações sobre a conb feit:1 em carla nma escriptura lavr::vJn, no 
livro da.s notas, e sobre o estylo introduzido no .Juizo dos Orphãos, 
de se passar um mandado separado pwa citação de cttda um dos 
intcressatl03 nas partilhas, e pttra notificação (le cada uma teste
munha que ha do depôr no meacimndo Juizo, srjam ou não mo
radores na Villa, bem que não estejam ellas legaln"!ente provadas, 
todctYia, no caso de se verificarem, sej;lm conde:11nalhS; pois que 
tendo as escr-ipturas, e a sua distribuição s1lario certo, e deter
minado no Alvara de Regimento elo 10 de Outubro de 1754, íica 
s~ndo superflua a c:mtagem de um e outro s:dario. E ordenamlo 
a lei do Reino que as citaçõGs dentro (las Villas e Cidade; não se 
faç~m por mandado, assim se deve cumprir. O PI'incipe Regente 
Nos3o ~enhor o mo.ndou por seu e.'pecial mandado pelos Ministros
abaixo assignados, do seu Conselho e seus Des )mbargadores do 
Paço. João Pedro :\In,_v nard d' A fl'onsecJ, e Sá a fez no Rio de 
Janeiro a 23 de Julho de 1814.- Bernardo José de Souza Lobato 
a fez e:;crever.- l\1onseahoe 1lfiranda.- F1·anci.sco ...-1.ntonio e 
Sov;;a da Silveira. 

N. 20.- MARINHA.- E:.\1 16 DE AGOSTO DE 1814 

l'et·mitt·~ <J1le ~Pjam adm,tLitlo::; Pilotos não habilitatb::;, preferindo-se sempre p:u:t 

as vi:1gen-; de mar alto, p~1·ticnhrmente p~ra a Asia e portos d:\. Europa, os 

<111e sã·) exa:ninados. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Alteza Real o Peincipi} 
Regente Nosso Senhor o officio de V. Ex. n. 26 em data de 2 de 
Julho deste anno, com a informação que o Intendente da Marinha 
dessa Cidade havia dado a v. Ex. àcerca da nova representação 
que havhm dirigido á re:1l presença os Pilotos approvados,. 



- --~--- - ·-.......-----~-------- -----·-

20 DECI~ÕES 

existentes, ou regularmente entretidos na navegação dos navios 
dessa Praça ; e reconhecendo-se bem que a sua pretenção tem 
por primeiro obj.3cto não a segnrançr1. dos navios, mas sim os 
maiores interesses de suas soldadas, é comtudo certo que a lei 
favorece a sua representação emqnanto se trata de as preferir 
aos simples Pilotos praticos; mas como ollcs não são tantos 
quantos se exigem para os navios desse Porto, circumstancia que 
torna por agora ainda forçoso admittir-se Pilotos não habilitados, 
reconhecerá V. Ex. com tudo que para as viagens de mar alto, 
particularmente para, a navegação da, Asia e vortos ela Europa, 
se devem sempre preferir os Pilotos exnminado3, ate porque 
desta maneira, em casos desastrosos se evitam conter::tações com 
os seguros. Su<1 Altem RoJ 1 ordena pois que assim se fique 
praticando; o que pc~1·ticipo a, V. Ex. para sua intelligoncia e 
exccuçtio. 

D3us gunrde D, V. Ex.- Palacio do Rio de Jrmeiro em 16 de 
Agosto ele 1814 -Antonio de .Araujo de Azevedo.- Sr. Conde 
dos Arcos. 

N. 21.- MARl)l"HA.- E~r 17 DE AGOSTO DE 1814 

Sobre o melhora:uento do parto de Pemambuco, 

Considerawlo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor 
o impellimento que oppõe o Baixo existente nesse Porto à en
trada de navios cb grande porte, assim como os riscos de fun
dear c cle:;carregar fóra da, barra, ponderando· ao mesmo tempo 
que e possi vel destruir aquellc obstaculo do que resultará. consi
deravel van~agem ao commercio da Província de Pernambuco, 
que vai cada, vez florescendo mais na cultura o exportação dos 
seus gcneros: e persuadido o mesmo Augusto Senhor de que os 
seus íieis vassaJlos negoci;mtes tlessa praça reconhecerão esta 
verdade, e se unirão voluntariamente á régia determinação de 
se dar immediatamente principio a uma obra de tanta impor
tancia ; e servido ordenar que V. S. convocando os mesmos 
negociantes lhes proponha : 1°, uma contribuição voluntaria 
para este ílm, dando cada nm o quantitativo que lhes parecer, ou 
em dinheiro ou em escravos, ficando·-lhes uma inteira liberdade 
da administrar os fundos, qua para isto clestinar2m; os quaes po
derão confiar da pessoa que escolherem para Thesoureiro Pagador; 
2°, que sendo esta· prestação totalmente espontanea, ella sómente 
continuará por mais tempo além do que for preciso para remover 
o Baixo, se acaso os . negociantes julgarem que se deve fazer 
aJgnm outro :melhoramento nesse porto; 2), qué Sua. Alteza Real 
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manda nesta occa:sião para, essa Cidade dous Oillci<1eS de conhecida, 
intelligencia e activitlade para serem encarregados dos trabalhos 
do melhoramento do Porto a qno se deve dar principio, o mais 
depressa que for possível, ailm de se conseguir que elle venha a 
ter sufficiente fundo para poderem nelle entrar carregados, e 
sem o menor risco os navios de maior porte; 4°, que os ditos 
Officiaes destinados a superintender estes trabalhos serão pagos 
de seus vencimentos durante esta Commissão á custa da Real 
Fazenda; 5°, que havendo constado existir ahi uma Barca-Ca
nhoneira que fôra construída neE:se Arsenal, Sua Alteza deter
mina, que ella seja empregada nestes tralJalhos fazendo-se pelo 
mesmo Arsenal a obra neces:saria, allm de a reduzir a estado ele 
servir para o objecto de que se trata; preparando-a segnnclo o 
desenho ou modelo que levam os mencionados OHici<:~es; Go, que 
Sua Alteza Re<:~l tem mandado expedir as suas reaes ordens ao 
Governador e Capítão General da Capitania da Bahia, afim de que 
haja de remetter para esse Porto, requerendo-o Y. S., uma, ou 
mais Barcas das que alli existem ; e no caso que se julgar neces
sario este adjutorio, ou que os negociantes queiram accelerar 
mais a olJra; V. S. se entendera com o mencionado GoYernador 
e Capitão General, para que mande as l3etrcas que forem precisas ; 
7°, que Sua Alteza Real deixa ao cuidallo de Y. S. tleterminar o 
logar em quA mais convira lançar o entulho quase tirar do Banco, 
ouvindo primeiro pessoas intelliguentes nesta materia. O mesmo 
Senhor se propõe dar as necessarias providencias para evitar o 
abuso com que os navios tomam lastro, ou o t1eitam em qualquer 
logar desse Porto, sem attender aos inconvenientes que resultam 
desta indiscreta arbitrariedade, e nomeará uma pessoa a cujo 
cargo esteja vigiar pela execução do Regulamento que se fica 
organisando sobre esta materia. 

Sua Alteza Real confia do zelo e intolligencia, com quo V. S. 
se emprega no seu real serviço que procurarú promover uma 
obra de tanta utilidade para essa Capitania, cujos interesses e 
prosperidade o mesmo Senhor muito deseja promover. 

Deus guarde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 17 ele 
Agosto de 1814.- Antonio ele Anwjo de Azevedo.- Sr. Gover
nador o Capitão General da Capitania ele Pernambuco. 

N. 22.-MARiNHA.-El\117 DE AGOSTO DE 1814 

Concede aos actuaes proprietarios uo engenho uenominado- Dom Jardim

situ1do no terntorio da Fazenda lle Santa Cruz, o terrewl do mesmo engenho• 

e quaes os seus limites. 

O Príncipe Regente Nosso Senhor, houve por bem conceder aos 
actuaes proprietarios do engenho denominado - Bom Jardim -, 
que se acha situado no territorio desta Fazenda de Santa Cruz, o 

'•'1 
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terreno do mesmo engenho, e o que for neceEsario para a labo
ração delle, que se arbitrará em meia legua quadrada de terras, 
ou seu equivalente, servindo de limites, por um lado o Rio Morto, 
onde desagua o Rio Guandú; pelo sertão as agua3 vertentes da 
Serra do Tanlwrão, conendo a divisão a atr..1vessar o Ribeiro das 
Lagea, até o Rio dos Macacos, e limitando-se por este Rio do 
outro lado, até onde elle entra no Rio de Sanl' Anna. Este terreno 
constituirá um prazo, na conformidade do Decreto de 26 de Julho 
de 1813, e se lhe imporá um pequeno fôro, attendendo o mesmo 
Senhor aos motivos, que lhe foram presentes a raspeito deste 
engenho e seus proprietarios; havendo-se assim por decididas as 
duvidas, que a este respeito so tinham suscitado, e de que se tinha 
tomado conhecimento pelo Conselho Ultramarino, assim como 
outras quaesquer que tenham occorrido. Pelo sobredito modo se 
incluirá este prazo nas demarcaçõ3S que o mesmo Senhor, tem 
mandado fazer a bem dos habitantes da f<t7.6Bda de Santa 
Cruz. O que participo a V. S. pJra sua intelligencia e devida 
execução. 

Deus guarde a V. S.- Palacio da Real Fazenda de Santa Cruz 
em 17 de Agosto de 1814.- An(onio de Araujo de Azevedo.
Sr. Administrador ela Real Fazenda de Santa Cruz. 

N. 23.- BRAZIL.- PROVISÃO DA MESA DO DESEl\IBARGO DO PACO 
DE 18 DE AGOSTO DE 1814 , 

Dechr:t ao <<o\·ern:cdOl' "da Capitania <le :S:mt:l C:ülu:u·ina rpte nii•) lhe c ::Hnpet·~ 

c oncwlnr se.>nuu·i::ts. 

D . .João por gra('a de Deus, Pl'incipe Regente de Portnga~ e 
dos ..Algarvcs, etc., Faço s~ber a vós, Governador da Ilha de Santa 
Cathnrin~1, qu2 foi vista a vossa representação de 25 de Maio do 
anuo pnssado acérca da sentença, em que o Juiz de Fóra dessa 
Ilha julgou nulla urna sesmaria, por vós concedida, com o funda
mento de vos faltar p1ra isso autoridade, sobro o que, s_mdo ouviflo 
o D2sembargador Procurador da, minha Real Corô:1 e Fazenda, 
com informação do Deseml1:1rgador Ju;z dos Feitos della.: hei por 
bem ordenar-vo) que vos abstenhais de conceder· sesmarias, pois 
não as concedendo vós no3 tempos dos Vice-Rei3 deste Estado, 
11or ser o3S:1 faculdade priva.tiva delles, não vos foi clla concedida 
·pelo Decreto de 22 de Junho t~e 1808, mas sim à mesa do Meu 
Des3mbargo do Paço, visto qu9 não sois vós Governador e Capitão 
General, de quem trata unicamente o referido Decreto, mas 
:simples Governador, comprehendido nesta Província, ou Capitania 
do Rio de Janeiro, ondéJ pelo mesmo Decreto só a referidrt Mesa 
póde concede l-as; advirtindo porém que as sesmarias de u n 
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qunrto de legna em qnadr<:t, que a Regia Provisão de n do Agosto 
de 1747 m'lnduu qu"l os Governadores dessa Ilha assignalassem 
11ara os cz..saes que viessem povo:ü-as das Ilhas dos Açores e 
l\Iadeira, podereis vós conceder, como até agora, nos casos que a 
dita Provisão trata. Cumpri-o assim. O Principe Regente Nosso 
Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assignados, do seu 
Conselho. e seus Des<Jm bargadores do Paço .. T oão Pedro l\Iaynard 
d' Affonseca o Sá a fez no Rio de Janeiro a 18 de Agosto de 
1814. Bernardo José de Souz·t LoiJato a fez escrever.- Ber
nardo Teixeira Coutinho Alves de CciJ'I)ctlho.- Monscnhor 111 i
randa. 

N. 24.- MARINHA.- El\I 23 DE AGOSTO DE 1814 

Dú instruc<;i'i~s :-to 011icial encarregado de tira1· o banco •Jne exístG no pot·to <le 

Pernambuco. 

Havendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor, 
tomado em consideração as grandes vantngens que resultarão ao 
Commercio cb Praça de Pernambuco de se tirar o banco que 
existe naq uelle Porto : foi o mesmo Senhor serviuo mandar 
expedir as suas ordens para este effeito ao Governador e Capitão 
General da mesma Capitania, determinando-lhe que convoque o 
Corpo dos negocian tos, o os convide a presta r os meios neces3arios 
par<t as despez1s desta obt'a: e como o bom resultado desta real 
disposição depende principalmente da esrolha das pessoas que 
hão de dirigir aquelles trabalhos; houve Sua Altez:t Real por 
bem nomear a Vm. para esta commis~fio; indo tambem para 
ajudar o Capitão Tenente Diogo Jorge de Brito. Vm. portanto 
passará com o seu companheiro a Pernambuco no b:~rgantim 
Gavião, c1ue se uestina para aquelle Porto; e chegando alli se 
entenderá com o Governador e Capitão General, e com as pessoas 
que elle lhe indicar, para d,tr principio am trabalhos em que se 
deve empregar. Examinarú a Ruca-Canhoneira, que se acha 
naquelle Porto, e dirigirá a obra, que nella se ha de fazer pelo 
Arsenal de Marinha, segundo o desenho ou modelo, que leva, 
para a pôr em estado de servir para o indicado fim; e quanuo 
seja necessario urna ou mais Barcas-Canhoneiras parJ. facilidade 
ua obra do melhoramento do porto, Vm. o fará saber ao mesmo 
Governador e Capitão General, para este as !'eqnerer ao da 
Capitania da Bahia. 

Sua Alteza Real deseja, que aquelle Porto seja levado ao 
estado de poderem nelle entrar sem risco, navios do maior porte, 
do que aquelle das embarcações, qne presentemente admitte ; e 
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encarrego a Vm. de ir observando se ha necessidt1.cle de outros 
melhoramentos, ou no Recife, ou dentro do Porto. 

Igualmente é Sua Alteza Real servido que o Capitão 'Tenente 
Diogo Jorge de Brito, levante a planta rlo Porto, com a exacta 
declaração das sondas, a qual Vm. remetterá a esta Secretaria 
de Estado, com uma informação dos ventos que alli reinam nas 
differentes estações, e da direcção e peso elas correntes dentro 
do Recife, ajuizando, à vista de tudo, dos meios que converia 
empregar para ulteriores melhoramentos. 

Finalmente determina Sua Alteza Real que na occasião em que 
os trabalhos do Porto do Recife possa-m continuar por algum 
tempo sem a su~t assistencia, Vm. passe com o seu companheiro 
a reconhecer e a examinar o Porto de Tamanclaré, do qual tirarão 
tambem a planta, dando depois uma exacta informação elo que é 
aquelle Porto, e do partido quo delle se póde tirar pelas suas 
proporções e situação local. 

Sua Alteza Real espera que Vm. desempenlmrá esta Con1missão 
com aquella, in telligencia, e actividade, que lhe são proprias; 
dando c0nta mensalmente com toda a individuação do progresso 
dos trabalhos que vai dirigir. 

Nesta mesma occasi<lo se expedem as nocessarias ordens para 
Vm. e o seu companheiro serem comtemplados com soldo, e 
vantagens de embarcado, durtmte esta commissão. 

Vm. communicará estas instrucções ao seu companheiro para 
tambem lhe servirem de governo. 

Deus guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 23 ele 
Agosto de 1814.- Antonio ele Araujo de Az-evedo.- Sr. João Felix 
Pereira de Campos. 

N. 25.- GUERRA.- El\I 2 DE SETEl\IBRO DE 1814 

.Marca o ordenado dos lentes de línguas estrangeiras da Academia Reat 
Militar. 

O Príncipe Regente meu Senhor por sua immediata Resolução 
de 22 do mez passado, tomada em consulta da Junta da Direcçãe> 
da Academia Real Militar sobre o requerimento de Eduardo 
Thomaz Colville, 2° Tenente graduado de Artilharia e Lente da 
língua ingleza na mesma Academia, foi servido ordenar, que o 
supplicante, assim como qualquer outro lente de linguas es
trangeiras que Sua Alteza Real houve por bem nomear pàra 
a referida Academia, percebessem o ordenado de 240$000, pago' 
por essa Thesouraria Geral das Tropas á razão de 20$000 men-
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salmente, comprehendendo-se neste ordenado o soldo que ti
verem por suas patente.s. O que participo it Vm. para que assim 
o fique executando, pagando ao supplicanto desde a data da real 
resolução. 

Deus guarde a Vm.- Paço em 2 ch Setembro de 1814.
MarqHez de Aguiar.- Para o Thesoureiro Geral das Tropas. 

N. 26.-BRAZIL.- El\1 5 DE SETEl\IDRO DE 181-1 

I\Ianda cohrat· uos escr:wos lev:-tdos direchnwnte de Afric:-t :-tos pCJrtos dn 

Snl cJ,J Hio ue .T:weit'o os impo,tos destin:1dos para a guanb Real lh 

Policia. 

Tendo leva.do ú Augusta. presonç~1 ele Sua Alteza Rca.l o Prin
cepe Regente meu Senhor, o officio de V. S. do 1 o de Julho pas~ 
sado, que serve de informação ao requerimento de Joaquim 
Pereir::t de Almeida & Comp. que pretendem ser isentos de pagar 
nos portos de Santa. Catharina e do Rio Grande de S. Pedro do 
Sul, pelo despacho dos escravos ela negociação do Bergantim 
Pequena Ventura, o imposto ele 4$800 por cabeça destinado para 
a. Guarcla Real da. Policia. e il!umimção desta. Cidade. O mosmo 
Senhor, attendendo, a flUO a tallella que acomprmhou o Decreto 
de 15 de Maio de 180\) manda receber aquella contribuição, 
quando a Iutendencia. Geral da Policia expe1le os despachos para 
sahirem os escravos da Barra. fóra, para os Portos do Sul, e que 
os daquelle Berg-antim nem sahiram desta Barra, nem receberam 
depachos da 1ntendencia, porque voltou directamente da Cost<t 
da. Africa, pam Santa. Catharina ; ha por bem deferir aos suppli
cnntes, declaramlo isentos ela. mencionada, contribuição os es
cravos, de que se trata, os quaes só deverão pagar por cabeç:t, os 
800 reis de entrada, ; e tomando Sua Alteza Real em consideração 
o que V. S. representa sobre o desfalque que experimentarão a 
Guarda. Real da Polica e a illuminação, nos rendimentos que lhe 
são applicados, se outros especuladores seguirem o exemplo dos 
Supplicántes, e não pagarem aquelles direitos ; é outrosim ser
vido, -para que se possa manter um estabelecimento de tão reco
nhecida utilidade, que de hoje em diante, os escravos que forem 
levados clirectamente de Africa. aos portos do Sul do Rio de Ja
neiro, paguem por cabeça para o cofre da Policia, não só os 800 
reis por entrada, como pagam em todas as Alfandegas do Norte, 
mas tambem 4$800 em compensação do imposto que dev8riam 
pagar, se d2ste Porto, e dos do Norte sahissem de Barra fóra., 
para os do Sul, para onde hiam dantes em navegação directa 
'tle Africa, e nesta conformidade V. S. fará expedir so1Jre este 
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assumpto as competente:; ordens, para se evitar qualquer duvicla 
sobre este paga•11ento. O qtn p.1rticipo a v. S. para que assim 
se execute. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 5 de Setembro de 1814. -
Marque:; de Agttim·. Sr. Intendente Geral dct Policia . 

• :A:.AF\:P~ 

~. 27.- BRAZlL .- RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA l\IESA DO 
DESE:\IBARGO DO P"\.ÇO DE 12 Dg SETE:\IBRO DE 1814 

c~·,•:1 u:na cadeit·a de pt·inteit·as Jettras 11:1. Villa de Cantagallo. 

Foi onvida a Mes:1 do Desembargo do Paço sobre a represen
tação dos moradores da Villa. e Termo de S. Pedro de Cnntagallo, 
em quo pedem a creação de uma cadeira do primeiras lettras na 
mesma Villa. 

Parece á Mesa que é necessario crear-se a requerida cadeira 
com o ordenado estabelecido para esta Comarca. Vossa Alteza 
Real porém determinará o melhor. Rio de Janeiro 22 de Agosto 
de 1814. 

HESOLUÇÃO 

Como pnrece.- Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setemlwo 
de 1814.- Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 28.- BRAZIL.- E:\1 20 DE SETE:\IBRO DE 1814 

Autot·iz:l a cxtncr;Io lh 11 na lotel'Ía annu,tl dui·ante t1·cs annos em favor <la 

Bihliothcca Puh!ic't rla Capit-tnia lb Ihhia. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo levado á Augusta presença de Sua 
Alteza Real o Principe Regente meu Senhor o officio de V. Ex. 
de 26 de Julho passado, em que representa achar-se a Bibliotheca 
Publica dessa Cidade em estado de não poder manter~se, por lhe 
f<Lltarem muitos dos seus subscriptores com a annual consignação 
com que voluntariamente prometteram contribuir, cuja divida, 
assàs difficil de cobrar-se, já monta, segundo a conta que V. Ex. 
remetteu a l :046$400 em tres annos; o mesmo Senhor, tomando 
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em consi leração púr uma 11arte os inconvenientes reconhecidos 
das loteri:ts, e a motleração com que se deve pt·ocurar seme
lhante recurw; e querendo por outra parte auxilia1· um tão 
util estaLelocimento, e annnir aos desejos de V.. Ex. : é servido 
autorizar a V. Ex. para qne em tres unnos poss~ mandar ex
trahir, em cada um delles, uma loteria, cujos lucros sejam de seis 
a oito mil cruzados, sendo dirigida, pelos Directores da mesma 
Bibliotheca com assistoncia elo um l\lini~tro que V. Ex. nomear. 

E porque ó provavel que muitos elos subscriptores por descuido 
ou falta de lembr:mça tenham deixado de mtisfazer as suas re
spactivas consignações, recommen1la Sua Alteza Real que V. Ex. 
pela maneira mais conveniente lhes faça alguma insinuação a 
este respeito. 

Deus gu~t·(le a V. Ex.- Pülacio elo Rio de .Janeiro em 20 d0 
SetemlJro ele 1814.- Jlarq1tez de A_quim·.- Sr. Governador e 
Capitão General ela Capitania ela Bahm. 

N. 29.- GUERRA.- E:\I 22 DE SETE:\IBRO DE 1814 

Ded:.t·a que os Funieis tle Cavallaria de :\Iilícias gozam do privilegio 1h f•hJ 

ll!llit-11'. 

lllm. o Exm. S1·.- Sendo presente ao Principo Regente meu 
Senhor o officio de V. Ex. n. 81 datado de 2 de Setembro do 
anno passado, em que V. Ex. representaya sobre a duvida em 
que tinha entrado se tambem gozavam elo privilegio do f(wo mi
litar os Furrieis de Cavallaria, do l\Iilicias nessa Capitania; é o 
mesmo Augusto Senhor sel'viclo manel,lr declarar a V. Ex. para 
sua intelligencia c execução, que os Furries de Milicias gozam 
do mesmo fôro como os Sargentos e muito principalmente nos 
Regimentos, onde não havendo aquelies postos do S<:~rgcntos os 
exercitam os Furrieis. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Setembrode 1814.- .~.liarquez de A.!Juiar.-Sl'. Oovernador e 
r~apitão General da Capitania ele S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. 

I / I 
0· 
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N. 30.- GUERRA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPRE~IO l\1ILITAR 
DE 24 DE SETE:\IBRO DE 1814 

D3clara que os Cadetes e Offiches inferiores quando promondos a Officiaes da 

iguaes patl)ntes reguLvn neshs as :mas antiguidatle~,; pebs cbs prrmeirns 
praÇ'~1S. 

D. João por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e 
Algarves, etc. Faço s:tber a vós H.icardo X a vier Cél,bral da 
Cunha, Marechal de Campo dos Reaes Exercitos e Commandante 
interino das Armas desta Corte e Capitania: que tendo chegado 
á minha rettl presença diversos requerimentos de Cadetes, Sar
gentos, Furrieis e PorLt-Bandeiras ou Estandartes, pretendendo 
uns antiguidade sobre outros, por motivos allegados nos mesmos 
requerimentos, entre outros as ditierentes decisões que alguns 
Governadores haviam dado nesta materia, nito obstante serem 
os pretendentes promovidos com as mesmas datas, e iguaes pa
tentes: e querendo eu fixar regra invariavel, que farJa cessar 
para sempre arbitrio sobre este ol~jecto: conformando-me com 
o parecer do Conselho Supremo Militar, dado em Consulta de 13 
de Agosto do anno corrente : hei por bem, confirml1nuo pelrt 
minlla Real Resolução de 20 de S2temlJro, tomado sobre a dita 
consulta, a provisão tlo Conselho de Guerra de 9 de Dezembro de 
1700, detormi na r, que os Cauetos e OLficiaes inferiores, e todo3 
estes entre si sem attenuer ás differentes cbnominaç.õBS, quando 
forem promovidos a Officiaes de iguaes patente3, regulem nestas 
as suas antiguidades pelas das primeiras pr.1ças. Cumpri-o assim. 
O Príncipe Regente Nosso Senlwr o mandou pelos Conselheiros 
de üuerra abaixo assignados. Dada nesta Cidade do Rio de Ja
neiro. Antonio Jo.sé ?into a fez aos 24 dias do mez de Setembro 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1814. 
Pedro Vieira da Sitva Telles a fez escrever e subscrevi.
Gaspar Jose de Mattos Ferreira e Lucena.- Jose Caetano de 
Lima. 

N. 31.- GUERRA.- PIWVBÃO DO CO~SELHO SUPRE~IO MILITAR 
DE 26 DE SETEMBRO DE 1814 

~!arca o oruenarlo <lo e:nprego ele Secretario ele nuerra. 

D. Jorio por graç1 de D3us, P1'incip3 lbgcmte rb Portug:tl e 
dos Algarves, etc. Faço sab3r a vós Thesoureiro Ger.tl da) 
Tropas desta Corte e C<.tpitania, que sBndo-m3 pre33nte em Con
sulta do meu Conselho Supremo Militar o requerimento de PedrJ 
Vieira da Silva Telles, Marechal de Camp::> dos Reles ExerciVos, 
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e Secretario de Guerra, na qual me supplicava bouve.sse por bem 
conceder-lhe augmento de soldo pelas razões expostas no dito seu 
requerimento e conformándo-me com o parecer do referido Con .. 
selho: hei por Lem, por minha Immediata o Real Resolução de 
9 de Setembro do corrente anno, mandar que o emprego de 
Secretario de Guerra, tenha daqui em diante o ordenado de 
2:()00$000 quo deverá continuar a ser pago na fórnm a te aqui 
vraticada, p:.tgando-se-lhe o excesso desde o dia 17 de Setembro 
do mencionado armo. Cumpri-o assim. O Príncipe Regente Nosso 
Senhor o mandou polos Conselheiros do Guerra abaixo assig
naclos. Daclit nesta Cidade do Rio do Janeiro. Antonio Josó Pinto 
a fez aos 20 dias do mez de Setemln·o do :1nno do N<IScimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1814. Pedro Vieira da Silva 
Telles a fez escrever e suhscrevi.·- Roclrigo Pinto Gaecles.
Gaspar Jo.sd de Mattos Ferreira, e Lucena. 

N. 32.- Bí{.AZIL.- RESOLrcÃo DE CO~SULTA DA 1\IESA DO 
DESDinARGO DO l'A('O lH} ~ ~W DE SETEMBRO DE 1814 

Foi ouvida a Mesa do Desembm~go do Paço sobro o requeri
mento, em que Antonio Gomes da Cunha Braga pede a creação 
do uma cadeira do primeiras lettrns na Yilla ele Benevente da 
Capitania do Espírito Santo. 

Parece á Mesa que é necossaria a creação da referitla cadeira; 
mas Vossa Alteza Real melhor o rcsolvcr:':t.- Rio de Janeiro 22 
do Setembro do 1814. 

RESOLrc·lo 

Como parece.- Palacio dn Rio de Janeiro 30 de Setembro de 
de 1814. Com a rubrica de Sua Altezn, Real. 

N. 33.- G UERR.A.- PROVISÃO DO . CONSEI,HO SUPREl\10 
~IILITAR DE 3 DE OUTUBRO DE 1814 

Soure o provimento de postos de :-nlicias e Ordenanças. 

D .•. João por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal .e 
dos Algarves, etc. Faço saber a vós Governador e Capit~o _Ge
neral da Capitania de Pernambuco, que ten~o chegaq.o á minha 

(_. 

?o 
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roJ 1 presença algumn.s p:ttentes tle Olllciaes providos em postos 
de Milícias e Orclenanças ssa1 que nellas se declare as circumstan
cias dos promovidos: hei por bom deter'minar que em tocl:Js as pa~ 
tentes dos M<ljores e AjucLmtes de Milicias, declareis (rue o.:; pro
movidos g<mharam os po~tos e:n C:)ncursJ, na conformida.de no 
dispo.;;to do Alvará de 17 de Dezembro de 1802; que nos postos 
cffectivos cLls Companhias declareis igullmente serem os promo
vidos clo:niciliarios nos Districtos respectivos; o qne na.s dos 
Ofliciacs das Ordenanças, seja expresso e:3tarem rns circumstan
cias detorminaclas pelo DJ~f'cto ele G de Outubro ele 1812; ou a razão 
que obsta o pocler'em ser os peomovidos tirados (lo-, Corpos Mili
cianos. E quando succeda sGrcm os l:Jt'omovidos empregados 
fóra do;; Re.~imentos ou Companhias, devereis declarae qual 
seja, a real determinação poe oucle :oeam ct'eados taes postos, 
o os Governadores autorizados a provei-os. Finalmente, de
clareis em to,las as sobrerlita,.; p::ttente3 quo sois autor-izado 
u passar os motivos porque se a~hav;,tm V<lgos os postos, e qual 
era o p)sto oa pr'<tça:s anterior de cada u.n dos promovidos; tendo 
em vista a regTa estabelecida pJ!o § 18 do AI v·<ll'á. de 17 de 
Dezem!Jro de 1802; ou expressando a,.; razõ3S quo impediam 
seguir af)nelia OrLlem. Cnmpri-o assi:;n. o Principe Regente 
Nosso Senlwr o mandou pelos Conselheiros de Guerr<t afxtixo 
assig-mldo ;, D,uio ne;ta Cidade do Rio do Janeiro. Antonio 
José Pinto a fez ao.:; :=! de Outubro elo anno do Nascimento de 
Nosso S3nhor Je3lB Christo de l81L Pedro VieiJ'a da Silva 
Telles a fe?. e:;cPcvee e suhscrJvi.- Radrigo Pinto Guedes.
GasjJcn' José ([e Jfattas Ferreira e Lucena. 

N. :3-L- BRAZ[L.- E~I 5 DI~ OUTUBRO DE 1814 

S::J!Jt·.) o pt•ovirnctlt•J dos log'lt"JS de Procut·ador, e Escrivão dos F~ito s dJ. 

Fazmda, e Ué) Sllicit:ul~lr da Fazew.h, e a noll!eaçiJ (le Ouvidor d'l ClcJ:lrC'l 

intcrinJ. 

Foi peesente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente meu 
Senhoe o olficio de Vm. do 1° de Jnnho passado, em que pdde 
resoluç[Lo sobre o provimento de alguns empregos, que parece 
duvido::;o St'!r da competench do Gover'nador, ou da Junt<1 da Fa·· 
zenda, vbto ter peetendido esta em virtude do Decreto de 20 de 
Outubro do 1793 norne1r o Procul'ador dos Feitos da Coró:t e 
FazenJa, quando o Juiz de Fórct de3sa Yilla, que servht este em
pregü, o largou p:Jr ter de servir p3la s~1spensão do Ouvidor 
dess t Gomar~a a v~u\t da OnvidorLt com a do .Juiz do3 Feitos da 
Coró:t e Fa7. m la: o o men1o Augnsto Senhor to:nando em 
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consider.1ção a disposiçã>) do mencion<tdo Decr0to, qne sómente 
comprehende o.s ofll.~ios qne siio propriamente de Fazend'1; e ser
vido mandar declarar qne as no:~aeações tlt} Procurador, e Escrivão 
dos Feitos rLt CoróJ. e FazenJa p3rtencmn ao Governador, e a do 
Solicitarlor d<t Fazenda devo st~r privativa da Junta da. Fnzenda. 

Quanto porém,:\ do Onvidor interino, :1cha-se regLlada pela lei, 
e não deve altor<1r a circumstanci t de occnpar tmul.Jem os empre
gos de Deputado ela Junta da Fazenda, e de Juiz dos Feitos da 
~~orua e Fazenda: nem nessa Vílla, qne tem um Juiz de Fóra, se 
pC:de vorilicar a duvida que occorrc a Vm. senão nos casos ral'is
sirr.os de estarem ao mesmo tompe> v::1~os os logares do Juiz do 
Fora e de OuYitlor. 

Deus gmmle a Vm.- Pala>:·io do Rio ele J;meiro em 5 dl'l 

Outul.Jro.- Marque~ de Jl;;uiar. S1·. Uovernador da Capitania elo 
Ceará. 

N. 35.- BRAZl L.- REsoLu<·.\o D.\ co~scLT.\ DA ~rEsA n.\ 
COXSCIEXCIA E ORDEXS J>l<: G DE OUTUHIW Dg 181-J: 

El'i(:"'J é~:u frz:;.n1ezia :.t Capella cnrada ele :"ant'.\nna do tenllo de :\L1caL ·, " 

Bisl':tdo do Ri0 de~ .Jan<~iru. 

Foi ouvida a Mesa da Consciencia e Ordens ~ouro a represen
tação da Camara da VI lia de S. João ele .:\Inc<thé para a erecção 
em Freg·uezia <h Capella, de Sant' Anna. 

Parece t't ~lesa. consultar a Vossa Altez:1 Real que a repre
sentação da Camara da nov:1 Vill:1 de S. .João de MacDht) está 
nos terrnos de ser a ttendidn. ror Vossa Alteza Real 11:1 erecção 
em 1\trochia., com invocação de S . .João da Nova \'illa de Ma
cahé, da Capella curada dn Sant' Auna, conservando os actuaes 
limites designados pelo Rvm. Bispo; pondo-se a concnrso a nova 
parochia. Vossa Alteza Real porem mandará o que for servido. 
Rio de J:tneiro em 23 de Setembro do 181-L 

Como parece.- Palacio do Rio de Janeiro G do Outuhro de 
1814.- Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

íll 
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N. 36.- BRAZ! L.- El\I 8 DE NOVJDIBRO DE 1814 

Declara que das ssnt3nç·as !la Reh!:ão Ecclesiastica pode-se conceder appellação 

para a Nunciatura Apostolica nesta Corte; e pormitte a admi~são de 20 

pessoas a ordens sacms no .\rcebispado ela Dahia. 

Exm. Rvm. Sr. Pelo officio de V. Ex. de 2 de Outubro passado 
foi presenle a, Sna. Alteza Real o Príncipe Regente meu senhor 
ter V. Ex. chegado a essa Cillade no dia, 19 de Setembro, e que 
no seguinte fizera a smt entrada solemne na, Cathedral com as 
forma.lidndes do estylo. 

E tomando o mesmo Senhor em consideração as representações 
que V. Ex. fez, houve por bem, decidindo a, duvida em que en
travam os Mini:3tros cb Relação Ecclesiastica, declarar que se 
possrLm conceuer appellações para o Tribunal da Nunciatum esta
belecido nesta Côrte; e deferindo á necessidade que V. Ex. 
mostra de ter essa l\1etropole Sacerdotes para o exercício do 
Culto Divino, e para auxiliar os Parochos na auministraçãe dos 
Sacramentos; attendendo tambem a, circumspecção, com que se 
deve proceder nesta materia num Paiz que não tem a gente 
precisa para a sua necessaria defesa, para o emprego da agri
cultura, das artes, e outros misteres ; é servido permittir que 
V. Ex. possa admittir a ordens sacras até 20 pessoas sómente 
das que julgar ma.is iuoneas, devendo representar por esta Secre
taria de Estado, quando este numero não seja, ainda suffidente 
para Sua Alteza Real resolver o que for mais conveniente ao 
serviço dn, Igreja,. 

Finalmente pelo Real Erario mandou o mesmo Senhor expe
dir as ordens necessarias á Junta da Fazenda dessa Capitania 
não só p.1ra aprompLlr os paramentos pontificaes roxos de que 
necessita, mas tambem para satisfazer a V. Ex. a sua cangrua 
desde o dia 15 de Setembro em que tomou posse por seu Procu
rador, pagamln-se tambem o que V. Ex. tem vencido desde o 
1 o de Jullw até esse tempo como Bispo de Malaca; e não determi
nou co usa alguma, sobre os cahidos, por não estar V. Ex. ainda 
confirmado Arcebispo por Sua Santidade, pois V. Ex. não ignora 
que só os póde fazer effectivamente seus, depois que estiver col
lado em cJnsequencü:t da Bulla confirrnatoria. 

Deus Guarde a V; Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Novembro de 1814- MarqHe:; de Aquiar.- Sr. Arcebispo Eleito 
da Bahia. 
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N. 37.- BRAZ[L.- E~I 14 DE NOVEMBRO DE 1814 

ScJbre a correspondencia do Governador e Capitão General do Maranhão com 

o Chanceller da Relação, e assento do mesmo Chanceller na festa da 

justiça. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente meu Senhor o olficio de 22 de Abril passado, em que V. Ex. 
pede :se lhe haja de declarar par;t seu governo a norma que deve 
seguir dirigindo-se ao Chanceller, ou pnra informar qualquer 
requerimento, ou para ouvil-o sobre algum negocio; e se na 
Festa da Justiça lhe compete cadeira diversados assentos des
tinados para os mais Desembargadorc'ls, pois tem exigido cadeira 
de braços e de espaldar, com almofada para ajoelhar, e pretende 
que V. Ex. lhe mande informar os requerimentos por carta de 
olficio e não por despacho; e tomanJo o mesmo Senhor em con
sideração as reflexões que V. Ex. faz a este respeito, a autori
dade que V. Ex. exerce como Governador d:t Relação de que é 
membro o Chancell!3r, e finalmente o estylo observado na Bahia 
e nesta Capital antes de se erigir a Casa da Supplicu.ção: é ser
vido resolver que V. Ex. póde mandar ao Chanceller informar 
quaesqner petições por despacho no alto dellas, devendo sómente 
por carta escripta pelo Secretario do Governo mandai-o vir ao 
Palacio da sua residencia., quando julgar conveniente ouvir o 
seu parecer sobre algum negoc:o do real serviço; e que nas 
funcções de Igreja, em que assiste a H.elaçc"io em Corpo, não se 
lhe deve dar assento diverso dos que teem os mais Desembarga
dores. O que participo a V. Ex. para que assim se execute. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 14 de 
Novembro de 1814.- J.}farquez de Aguiar.- Sr. Goverua~lor e 
Capitão General da Capitania do Maranhão. 

N. 38.- BRAZIL.- EM 15 DE NOVEllfBRO DE 1814 

Prohibe que os estrangeiros exerçam o commercio de cabotagem. 

Illm. e Exm. Sr.-O Príncipe Regente Nosso Senhor, querendo 
evitar o grave prejuízo que causariam ao commercio interno e 
e navegaçiio nacional os estrangeiro~, se lhes fos~e permittido 
fazer o commercio costeiro, vulgarmente chamado de cabotagem, 
que lhes não foi frat~queado pela Carta Régia de 28 de Janeiro 
de 1808, nem aos vassallos da Grã-Bretanha se faculton no Tra-

Decisõe-; fe 1814 3 
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tado de 19 de Fevereiro de 1812; é servid'J ordem,r que V. Ex. 
não conceda passaportes a embarcações estrangeiras carregadas 
com generos deste paiz, com o destino de os conduzir a outros 
portos deste Estado diJ Brazil, e que na Alfandega se não 
admittam a despacho semelhantes generos, sendo transportados 
de outros portos do mesmo Estado no3 mencionados vasos. O que 
communico a V. Ex., para que assim o fique entendendo, e faça 
executar pela p:1rte que lh3 toca, expedindo para este effeito 
as ordens necessaria~ á Alfandega dess1 Capitania. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
Novembro de 1814.- Marquez de Aguiw·.- Sr. Governatlor e 
Capitão General da Capitama de ..• 

N. 39.- BRAZIL.- EM 15 DE NOVE~IBRO DE 1814 

Approva o novo progra:nma quo adaptou o Govern~dor e Capitão General da 

Capitanià do Maranhão para o ceri'lloníal dos dias de cortejo, e determina 
que· não haja preceàenCia de ordem e logar na entrada da sala do docel. 

Illm. e 1 ~xm. Sr.- Levei á Augusta Presença de Sua Alteza 
Real o PrincipA Regente Nosso Senhor o officio de 16 de Maio 
passatlo, em que v. Ex:. expõe que, para fazer mais plausíveis 
os famtissimos dias annivers~trios de Sua Magestade, e do mesmo 
Sephor, tendo-se posto em pratica, em logar do cerimonial dantes 
observado nessa Capitania, em que abria o cortejo a Camara, 
seguindo-se o Corpo Militar e mlis pessoas, o de cantar-se o 
« Te-Deum Laudamus » na Cathedral com assistencia de V. Ex., 
vindo depois pôr-se á frente da tropa emquanto se dão as salvas, 
e recolher-se a pé a Pala.cio para o cortejo do estylo, para o qual, 
depois de abertas as portas, entram sem precerlencia de ordem ou 
logar as pessoas que se acham na-s salas; o De.semhargador Chan
celler dessa Relação, pelo officio que V. Ex. remette por cópia, 
pretendendo ter a prerogativa 'de entrar logo na sala do docel desti
nado para aquella acto, o que só era concedido ao Bispo Diocesano, 
propuzera as formalidades com que devia sei" admittido. fundan
do-se no estylo da Bahia; e que sem embargo da resposta que V. 
Ex. lhe dera a este respeito, constante da cópia que V. Ex. tambem 
enviou, no faustissimo dia 13 de Maio. não só não viera com 03 
Desembargadores receber a V. Ex., segundo o costume, á porta. 
ela .. Cathedra1. mas tamb3m elle e toda. a Relação se deixaram. 
ficar n t Igreja e nos logare.s. que haviam occupado, e não acom
panharam a. V. Ex. até Palacio,. para onde vieram um quarto de 
hora pouco mais ou menos depois de se retirarem toclas as pessoas, 
e ter acabado todo o cerimonial do cortejo, a que V. Ex., por 
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esperar por elles, não mandou dar principio senão depois de 22 
minutos. 

E não podendo deixar de ser summamente desagradavel a Sua 
Alteza Real semelhantes contestações, que são sempre de máo 
exemplo para os povos e podem ter graves consequencias ~ que
rendo, para as obviar, estabelecer uma norma que, autorisada 
com o seu real nome, indefectivelmente seja observada; dignan
do-se, outrosim, approvar as disposições que V. Ex. já tem 
dado sobre este objecto; é servido que, não obstante a diversa 
pratica da Bahia, que o mesmo Senhor houve por bem mandar 
conservar por Aviso de 12 de Outubro de 1811, para, não privar 
a Relação daquella Capitania da posse em que estava ha muitos 
annos, se execute o mesmo que se praticava em sem3lhantes 
solemnidades nesta Capital, no tempo dos Vice-Reis, onde todos 
concorriam sem distincção de ordem ou de Jogar, como se vê da 
càpia da attestação junta, passadct pelo Secretario do Governo, e 
que por semelhante disputa se mandou observar pelo A viso de 
1 o de Novembro de 1781 expedido a Luiz de Vasconcellos e Souza, 
então Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra deste Estado 
de Brazil, o qual Vossa Alteza Real manda remetter por càpia a 
V. Ex. para ser constante nesta parte nessa H.elação, em cujos 
livros V. Ex. o f<trá registrar com a referida attestação. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
Novembro de 1814.- Marquez de AgHiar.- Sr. Governador e 
Capitão General da Capitania de Maranhão. 

N. 40.- GUERRA.- E:\I 23 DE ~OVE:\IBRO DE 1814 

:Sobre a marcha forense dos crimes militares. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente ao Príncipe Regente 
meu Senhor o otricio que V. Ex. me dirigiu em data de 12 de No
vembro passado ao fallecido Ministro e Secretario de Estado, 
Conde flas Galvêas, debaixo do n. 237 com o processo verbal 
feito á Mnrcos Ferreira, soldado do Regimento de Artilhrlria dessa 
Cidade, foi Sua Alteza Real servido, tendo em consideração o 
que V. Ex. julgou dever representar a respeHo dos embaraços 
que se encontram na marcha forense do3 crimes militar,~s, e que 
retardam aos réos as suas sentenças t1naes, mandar remetter 
todos estes papeis ao Conselho Supremo Militar, para que ouvindo 
os Vogaes do Conselho Suprer:no de Justiça consultasse com 
effeito o que parecesse sobre semelhante materia : e subindo 
agora à real presença aquella Consulta assás circumstanciada, e 
em que se ponderaram todas as razões allegadas neste assumpto, 
bem como as disposições e ordens régias que lhe são relativas, 
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houve o mesmo Senhor por bem conformar-se com o parecer do 
Conselho, determinando por sua Immediata Resolução de 22 de 
Novembro do corrente anno, que se guardasse e observasse in
violavelmente, como cumpria, a provisão expedida em 4 ele Maio 
de 1809, em virtude da Real Resolução de 18 de Fevereiro 
daquelle anno tomada em Consulta do mesmo Tribunal sobre 
objecto semelhante, e na qual se pedia a Sua Alteza Real decla
ração em regra, que servisse de interpretaÇ'ão authentica á legis
lação existente, !JHra mais não questionar-se sobre obj e c to desta 
natureza : sendo certo que aquella provisão não deroga dispo
sição alguma expressa das leis militares, e na duvida que exis
tia, interpretou-as segundo o espírito das leis criminaes, que 
11rescrevem a fórma da, indagação dos clelictos, a qual não foi 
alterada nos que não são meramente militares, se não quanto ao 
fôro dos reus, e modo de processar e julgar; e interpretando-as 
assim, se conforma :1 jurisprudencia estabelecida nesta materia, 
e é coherente com as mais fórmas determinadas no Alvará de 17 
de Fevereiro de 1811, com o justo fim de nem ficarem impunidos 
os delictos, nem perigar a innocencia ; declarando expressa
mente a dita provisão aquella pratira sómente para o tempo de 
paz, e não estando as Trop:ts em marcha : devendo além disto 
observar-se, que determinando a mesma provisão, que se tirem 
as devassas que são estabelecidas nas leis elo Reino, nada in
novou do que nellas se acha estabolecido, a respeito dos Escri
vães que devem e.::crevel-as, e o que devem perceber pelas que 
não teem reu que possa pagar as custas ; o que até mesmo foi 
depois nwis declarado na Lei de 5 <le Março de 1790. O que por 
tanto pa,rticipo assim :1 V. Ex. para a sua íntelligencia nesta 
materia e devida execução. 

Deus gua.rde a V. Ex.- r>alacio do Rio de Janeiro em 23 de 
Novembro de 1814.- J1m·qucz de Aquim·.- Sr. Governador e 
Capitão General da Ca pita.nia <la Bahia. 

N. 41.- BRAZlL.- RESOLUCÃO DE CONSULTA DA l\IESA DE CON
SCIENCIA }j ORDENS DE 2 DE DEZE:\InRO DE 1814 

Erige em freguezia. a Capelb do Santíssimo Sacramento de Itaparica. no Arce· 

bispado tla Bahia. 

Foi ouvida a Mesa da Consciencia e Ordens sobre o requeri
mento dos moradores da Freguezia de Nossa Senhora da Vera 
Cruz ela Ilha de ltaparica, Arcebispado da Bahia, em que pedem 
a creação 1le uma Freguezia sepa,rada da quella existente, visto 
ter o Parocho della transferido a sua residencia para a povoação 
de S. Lourenço de Itaparica, distante da Matriz quatro leguas. 
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Parece á Mesa que deve ser dividida a actual Freguezia em 
duas, sendo os limites entre ellas os rios de Pena, e Ingraçú, 
dando-se á nova Freguezia o nome de Santíssimo Sacramento d~ 
Itapflrica com a Matriz na Capella deste nome, e conservando a 
antiga Freguezia o titulo e Matriz que actualmente tem. Porem 
Vossa Alteza Real determinará o que fôr servido. Rio de Janeiro 
23 de Novembro de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Palacio do Rio de Janeiro 2 de Dezembro 
de 1814.- Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

N. 42.- BRAZIL.- RESOLUÇÃO DE COXSULTA DA l\IESA DA CON
SCIENCIA E ORDEKS l'>E 5 DE DEZE~1BlW DE 1814 

Crêa a freguozia de Sant'.\nna t1esta Cidade. 

Foi ouvida a Mesa da Consciencia e OrdeDS sobre o requeri
mento dos moradores dos bairros da Cidade Nova, Vallongo, 
Gamboa, e Sacco do Alferes, em que pedem a creação de uma 
Freguezia, na qual elles fiquem comprehendidos, tendo por Matriz 
a Capella de Sant' Anna sita no Campo do mesmo nome. 

Informou favoravelmente o Rvm. Bispo Capellão mór, in
dicando os limites que ueve ter esta Freguezia, e o territorio que 
deve recelJer a de Santa Rita em compensação do territorio que 
perde com a creação da nova Freguezia. 

Responderam de accordo com o Rvm. Bispo os Procuradores 
Geraes rins Ordens, e da Corôa e Fazenda, propondo alteração 
nos limites indicados pelo mesmo Rvm. Bispo conforme requerem 
os supplicantes. 

Parece á Mesa o mesmo que ao Desembargador Procurador ela 
Corôa e Fazenda, com o qual se conforma, para ficar esta Fre
guezia tendo em circumferencia. a linha que correrá do Campo 
de Santa Anna pelo meio da rua. de S. Joaquim, seguindo pelo 
meio da rua do Vallongo até o mar, e dahi rodeando os bairros 
da Gamhoa e Sacco do Alferes ntó encontrar a Freguezia do En
genho Velho pelos sities da ponte do Cortume, do Barro Verme
llD, do valle de Catumby até Matta Cavallos, seguindo pelo 
meio da rua dos In validos, e incluindo todos os moradores della 
da p·wte esrpwrda até entt'ctr no Campo ele Sant' Anna, e fechar 
no log~rr onde principiou, tomando todos os moradores que ti
verem porta para o mesmo c~1mpo de Sant'Anna. E para com
pensar a Freguezia de Santa Rita ela grande diminuição que com 
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€sta nova Freguezia soffre, lhe ficará pertencendo uma nova 
porção de terreno, começando desde a sua sachristia pelo meio 
da rua das Violas acima até voltar pela rua da Valia, e desta 
pela rua de S. Joaquim até acabar no largo do Seminario do 
mesmo nome, como informa o Rvm. Bispo. E nunca o Parocho 
de3ta Freguezia se entenderá excluído de celebrar e perceber 
todos os emolumentos de todos os officios, funeraes ou festivos 
nas Igrejas do seu territorio, nem tambem o de Santa Rita nó 
que se lhe dá agora de novo, e no que conserva, como tambem 
informa o Rvm. Bispo Capellão Mór. Porém em tudo Vossa 
Alteza Real determinará o que for servido. Rio de Janeiro em 4 
de Novembro de 1814. 

RESOLUÇÃO 

Como parece quanto á creação da nova freguezia ; e nomeio 
para parochodella a Antonio Ferreira Ribeiro.- Palacio do Rio 
de Janeiro 5 de Dezembro de i814.- Com a rubrica de Sua Al
teza Mal. 

N. 43.- GUERRA.- EM 20 DE DEZEl\IBRO DE 1814 

Sobre o provimento dos postos de Capitães de Ordenanças, Sargentos-:\Ióres e 
Capitiíes-:\Ióres. 

Tendo levado á Augusta presença do Príncipe Regente meu 
Senhor o officio de V. Ex. n. 135 no qunl V. Ex. repres?nta 
que, não obstante a delucidação que continha o officio que lhe 
dirigi em 31 de Outubro do presente anno, em consequencia da 
sua representação de 19 de Agosto, relativamente ás disposi
ções do Decreto de 9 de Outubro de 1812, se acha V. Ex. ainda 
em embaraço pelo que respeita ao§ 1° do sobredito Decreto, visto 
que aquella elucidação não tratára deste paragrapho, em que 
positivamente se ordena, que os postos de Capitães de Ordenan
ças, Sargentos-Móres e Capitães-Móres, não sejam providos em 
sujeitos que não tenham pelo menos 40 annos de idade ; ordenou
me Sna Alteza Real, á vista das fundadas razões que V. Ex. 
pondéra neste ~eu ultimo officio, que declarasse a V. Ex. que, 
apezar da disposição do referido§ 1°, se possa nessa Capitania 
prescindir, nas propostas que se fizerem pelas respectivas 
Camaras para o provimento dos mencionados postos, daquella 
clausula, de terem os propostos 40 annos, todas as vezes 
que nos Termos e Districtos não existirem pessoas com esta cir
cumstancia, para serem propostos. Devo porém prevenir a V. Ex. 
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de que, tanto pelo que toca. a esta circumstanc~a, como a quaes
quer outras, em que os sujeitos propo.;;tos se não achem confor
mes ao que dispoz n.quelle Decreto, deverão as Camaras declarar 
expre 3samente nas propostas, que v e em contempladas, por não 
haver nos respectivos Termos ou Districtos pesso::~.s, em quem: con
corram os requisitos, tanto de idade como outros, para recahir 
nellas o provimento dos postos vagos de Ordenanç:ts, e que esta 
mesma declaração deverá V. Ex. fazer nas patentes que lhes 
passar, em virtude das competentes propostas, ficando V. Ex. 
na intelligencia de que assim o manda Sua Alteza Real com
municar nesta mesma occasião ao Conselho Supremo Militar, para 
que nas confirmações das mesmas patentes possa regular-se nesta 
conformidade. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 20 de 
Dezembro de 1814. - Marquez de Aguiar. -Sr. Governador e 
Capitão General da Capitania de Minas Geraes. 
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