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Com o presente volume enceta o Archivo Publico do Imp?rio as suas 
publicações. 
_ Já era .tempo de o fazer, attendendo assim a uma das necessidades 

·, elos estabelecimentos de tal natureza. 
Na verdade: não basta . que um Archivo se enriqueça de valiosos, 

documentos e constitua um como patrimonio nacional peias fontes au-
thenticas, que encerre, da historia patria. Não basta, ainda; que ess.es 
documentos sejam devidamente classificados e com solicitude guarcl~clos 
sob as melhores condições ele durabilidade. Jamais passará elle de um 
thesouro soterrado, si não prestar aos estudiosos, aos historiadores, ao3 
politicqs, á administração elo Estado e até aos simples curiosos a utilidacle 
que póde e deve prestar. Para isso o meio mais directo e etlicaz é não só 
proceder a circumstanciado inventario, organizar bons catal8gos e ín-
dices, como dal-os á estampa, e publicar ineclitos interessantes e a 
noticia de tudo o que possuir de merecimento historico. 

-·- E' o ciue nos Estados civilisados fazem os Archivos Publicas, não :já 
os de primeira ordem, como ().inda os de somenos categoria e riqueza 
clocumentária; mormente em França, onde em '1860, segundo Charn..: 
policm em Sf)n J1fanual do A1·chivista, de 189 Archivos departamentáes 
só 39 não _tinbam fqito suas publicações. 

A conveniencia, senão necessidade, de se attencler a essa condição 
quasi caractei·istica ele um Archivo a fiz sentir em meus relátorios ; c 

_eis porque neUes, attenta a carencia ele comignação de fundos para taes 
publicações,, 'proc1,1rava eu ir fazendo ligeira menção ele alguns doeu- , 
mentos ele apreço aqui existentes. Tendo, porém, o Relatorio do Mi-
nisterio do Impe~·io á Assembléa Geral em 1882 solicitado mefos, foram 
elles votados _ na lei elo orçamento para o exercício de 1883-84-, e nas 

-subsequentes. .. · ~· .. .... · 
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Portanto, sob O tiLÚio PUBUCAÇÕES DO ARCHIVO PU.IJLICO DO hiPERIO, 

sahirão á luz, ora catalogas c indices, ora documentos inediLos e no ti- ·, 
cias de papeis ele interesso historico; pois, tanto de urna como de outra 
cousa já ha material preparado para a imprensa. 

Julguei. comenientc começar pelos catalogos: são elles não só de 
mais pmcisão para o manejo interno deste Estabelecimento, como de 
mais geral utilidade para o publico, a quem revela.m uma esp cie de 
galeria retrospectiva sobre diversos assumptos. 

Publicado agora o Catalogo das Cartas Regias e já estando começada 
a impressão do Indice da conespondencia dos Vice--Reis do Bl~àzil com a 
Côrte de Portugal, seguir-8e-ha a de um volume de precioso inedito, ou 
o tambem proveitoso Catalogo das Sesmarias. E assim proseguindo, 
poderú e:ta Hepartição justificar a epigraplle qué aclopto~l para ~1as 
Publica.çõcs : Recoonosee.s annaWnt.s ernta JW'i.scis . 
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A rclü v o Pnblico do Imperio, Maio de 1886. 

' \ 

ODircr.tor. ' \ 

Joaqy.í1n Pi1·cs iJlachaelo .Porlella. 
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ADVERTENCIA 

Contém este Catalogo a summn de 5195 Cartas Regias, Provisões 
do Conselho Ultramarino, Alvarás, Avisos etc., que em original existem 

I 

neste Archivo, emanados do g~ve~9 de Portugal, de 1662 a 1821. . 
Organizado, como convinha, por ordem chronÓlogica, não permitte 

elle que facil seja procurar entre tantos actos officiaes os que 
concernem a um mesmo assumpto ou objecto, expedidos em diffe-
rentes datas, ás vezes bem distanciadas : era mister, pois, que o 
precedesse um Indice alphabetico dos assumptos, ao menos os mais 
importantes. Fez-se esse Indice, que ahi vai ú pagina xxr, no qual, 
aliás, não se acham indicados os actos relativos a pretenções ou inte-
resses meramente individuaes, ou a disposições sem relevancia. 

Afim de se poder saber de prompto em que reinado ou. por qual 
Monarcha foi expedido qualquer dos actos mencionados no Catalogo, 
compoz-se uma Tabella demonstrativa do período de cada reinado, . ' . 
com o nome do Monarcha ou Regente, com a data de seu nascimento, 
subida ao throno e fallecimento, - tabella que serve egualmente 
de explicação da Estampa dosjac-similes das respectivas firmas . 

E pois que ao Catalogo vai appensa essa estampa de firmas regias, 
parece não fóra de proposito, e antes opportuna e congruente, já por 
curiosidade e já por interesso archivistico, não só a publicação de uma 
Jlllemoria sobre a Rea l Assignatut'a, como tambem u transc:ipção 
in totam de uma das Cartas Regias e de uma das Pt'ovisões do Conselho 
Ultramarino, transcripç.ão que, além ele tornar conhecida a forma de .: .. 
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um e ele ou tro ele tnes actos, patenteará, outrosim, o paciente tra-, . . . . 

ball1o que houve no extractar papeis de semelhpnte natureza . Essa 
iliemoria1 verdadeiro resumo de umn das Dissertações chronologieas 

. . , ·I 

e criticas sobre B bisloria. e jurisprude!lcia de Portugal por João Pedro 
Hiheiro, é cópia fiel- qu anto pos.sivel -de um manuscripto CJL1osi 
ill egivel por estar cm·comido o papel em varias partes, e rgw sem nome 
do auctor foi encont rado neste Archivo ; sendo bem de suppor que 
seja ela proprin lnVI'B desse erud ito escriptor. 
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TAJlELLA DEMONSTRATIVA 

DOS 

~rONARCHAS PORTUGUEZES QUE ASSJGNARA1f AS CARTAS REGIAS 

• J•: 

EXPLICATIVA DAS RESPECTIVAS FIRMAS . 
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1. --De D . Luiza9 viuva de D. João IV. 

Desde o fallecimento deste Rei a 6 de Nove mbro de 1656 governou ella como Re-
gente até :!3 de J unho de .1662 em qu e seu ii.lho D. Affonso VI começou a reinar. 

2, 2 a, 2 b, 2 c, (e 2 cl, de chnncella) -De D. Aff'ou.so VI. 
~~asceu a 21 de Agosto de 1643. Foi acclamaclo Rei. em I 5 de Novembro de 16 56 ; 

mas so começou a governar a 23 de Junho de 1662 . Dnrou seu governo até Novembro· 
de 1667, em que foi recluso por seu irmão o Infante D . Pedro. Morreu a 12 de Sctem-
bm de !683 . 

. a.-De IJ> . lPeclJr-o JLI~~ quando Infante; 3a, quando Principe; ~3b , 
quan do Principc Regente; c 3 c, quando Rei. 

Nasceu a 26 ele Abr il de 1648 . Depois ela reclusão do irmão D. Affonso VI, come-
çou a governar em 22 de Novembro de 1667, e fo i jurado Principe e herd eiro da Corôa, 
em Côrtes, a 27 ele Janeiro de 1668 ; c: a 9 de Junho do mesmo anno foi, tambem em 
Côrtes, jurado Regente e Go1•ernador dos R einos etc . Falleccndo o irmão a 12 de Se-
tembro d e I683, assumiu então o titulo de Rei. Morreu a 9· cJ.c Dezembm de 1706. 

<'JL. (c -<:1_, a, ele chancella) ·--De :J::>. Catb.a.rina, ir.nã ele D . Pedro I I. 

Fôra1 casada com Carlos li de Inglaterra, depois de cujo fallecm1 ento em r865 , 
vol tou para P01tugal, onde em 1704 e 1705, interpoladamente, assignou algumas Car tas 
Regias nos impedimentos de seu irmão . 

D ·-DeD. Jioão V. 
Nascido em 2::?. de Outubro ele r689. Rei desde 9 de Dezembro de 1706, Coroado 

en1 1 de janeiro rlc 1707. F:lllecido a 3r de Julho d e IJSO. 1 

1 
O -- De :'f.)+ Ui:a.:ria -~.u.ua, Archiciuqueza d'Austria, mulher de D . .roão V. 

Co rn a sua assi.gnatura t::J;istem no Archivo Publico do Imperio tres Cartas Régias 
CJ:pcd it!as em nome à'El Rei seu marido, a de 23 de Abril de 1747, a de 17 de S:etembro 
d. c 174.8, e a d e 19 de Dezembro ele 1749, tend o a za via desta a assignatura dojiu·--
si1!1ile 6 a . 

'~' -- De ~o . .:.r osé I. 
Nascido a 6 de junho de 1714 . Rei desde 3r de Julho de 1750, e coroado a 7 el e 

Setembro do mesmo anno. Fall.ecido em :24 de Fevereim de 1777. ' 

S --De D · .. Maria 1(. 

Nascida em 17 c: e Dezembro de ! 734 . Rainha desde 24 de Fevereiro de 1777, e 
::o roada a I.3 de 11-f:.üo do m.esmo an no. Governou até 10 de Feyer~iro de I79Z, \"!ll1 que, 
Impossltnlit<tda por molestm, passou o governo a seu filho o Pnnctpe D. João. F alleceu 
1_:o_ Rio de ; aneiro :t 20 ele Março de r 8 I 6. Em algumas Cartas Regias a sua assi15natur<J. 
E- (\C chance] la . , 

9 --De D·. João VI, quando Prill cipe; e 9 a, quan do Rei. 

Nasceu em 13 de Maio ele 1767 . Aos 10 de Fevereiro de 1792, em consequcncia. 
de molest1a da Ramha, assunuu o govern~ como herdeiro presumptivo da Cor\)a . P,or , 
l Jecreto de 16 de Julho ele 1799 tornou o tltulo ele Regente. }'or morte de S>la mãi, · 
em 20 de l\larço ele r816, tomou o tii:Lllo de Rei, e foi coroado aos 6 d e F e-vereiro de 
I 818. Falleceu a 1 o de Março de l Sz6, em Lisboa. 
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MEMORIA SOBRE . A REAL ASSIGNATURA 

.A forma e etiqueta da rReal .Assinatura nos 0iplomas 
do nosso rR.eino, para ser tratada com a devida 01~dem e 
clareza, se pode . comodamente dividir em tres períodos: 1 o des= 
de o Sr. 0. 0iniz athé o Sr. 0. .Aff. o 5o; 2 ° desde o Sr. 
0. .Aff. o 5o atké . o Sr. Cardeal rR.ey, 3 ° desde ·.o r.Reinado dos 
Filippes atké o prese·nte. 

.Antes do Sr. 0. 0iniz emvão procuraríamos nos nossos 
0iplomas a rReal .Assinatura. EUes · eraõ authenticados já 
desde o tempo dos rReys de Leão somente com hum sinal 

·· publico, exarado pelo CkanceUer: desde o Sr. 0. .Aff. o Henrr. es 
càm o SeUo rodado, e desde o Sr. 0. Sancho 1 o com o 
SeUo pendente. He verdade que Fr. Luiz de Souza accuza 
a .Assinatura do Sr. 0. .Aff. • Henrriq'Vtes na Carta de Co·vttto 
de S. Salvador da Torre, não so na sua Historia impressa 
d,e S. 0omingos, mas n'a copia de S'Vta letra, que deixou 

. junta ao Original no Conv. to de S. ta Cruz de Vianna; 111.as 
ali mesmo pude verificar q. eUe leu=Alfonsus=aonde no ori= · 
ginal se acka = roboro =· 

,. .. 

r . • 

0o tReinado do Sr. 0. 0inii se encontraõ 0ij;tomas so= 
m~nte com o seu SeUo e outros, porem assinados de propr2:0 

punho. .A formula ainda não he regu.lar e uniforme no seu · 
rReinado: e do Sr. 0. .Aff. o 4 o porem a mais ordinaria h.e a 
seg.te = Rev vidit =e nos vulgares · El Rey a viu= alem destas ... 

~~. 
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afJpa·recem as seg, tes =Ego Rex Dyonisius manu mea subscripsi =E 
eu El Rey D. Diniz sobescrevy aquy com minha maaom =Eu El Rey 

·a vy e julguey com minha Corte == Eu El Rey ssoescrevy aquy = 
Eu El Rey dom a ffonso aquy ssoescrevy == 

rJJesde o rReinc~do do S1~. (/), tPedro 1° he que se fez uniz 
jor1-ne tt assúaatura = El Rey = nc~s Car.tas1 q. principião pelo 
(Real JVorn.e, e = = Rey = nos mttros (/),j; fmnas de que athe se faz 
inutil pr oduzir . . 
pratica. 

sendo constai·tte athe os nossos dias aqueUa 

Com t'/Jtdo a Sra. (/). Leonor, e1·nq. to gmJernmí o !'Reino na 
.•. 11~enoridade do Sr . rJJ. .Aff. o 5o assinava= A treiste Reynha =: 

O Sr. (/). ..Aff. 0 5" durante as suas pretençoens ao r.Reyno de 
CasteUa = Yo El Rey =e o Sr. (/). Jvfa.noel , .depoi'S de jurado 
pr íncipe de CasleUa

1 

athe a mor te de suq Molker = El Rey e 
P ríncipe=· 

.. Neste 1 o .Perio(io se 11ão achq, ainda · ~eguida de . ; · a 
rReal .AssÍJ.tat'/Jwa: 1w 2 o e desde o !'Reinado do ' $r. (/), ..Aff. o 5 °7 • 
talvez propagando~se a crença da .Aparição do Campo â:e O.·v.tc 
r.íque, como se pode mes·mo conjecturtw de h.-un1 ;seu (})iplo·ma. 
(a) he que se fez . . . . . athe os nossos dias a prat·ic~t ,de acon~pa= 
nharem os cinco pontos em Cruz· a rReat Jlssínalvn\,. (b) . 

JVeste mesmo .período he q. p. 1a ':jJ-rim.e\ra vez.\se viu a . 
rfratica ·da ..AssúuJt.t'/Jrra rReal de fi·rma O'/lt d'e Yzhancezià. 0eUa 
u.zou o Sr. rJJ. r}.Jedro 1°1 e depois tâ'o bem o Sr. CardiaZ r.Rey, 
.F·ilippe 1 ° e 3 °1 o S1". ([). .Afl. n Ó0

1 a Sra .. r}(etynhq da Gram fEre&· 
· tanha.1 quando lhe concedeu a rReal .AssÍ•I'tatu.ra o Sr. (/), Pedro ~I)~ 

au.zen.te n.a campanha, e 1,tlJimayn .. 1" a .Nossa .Aug~·tsta Soberana. 

(a) Lei de 20 de Setembro de 1447 ('rom. 8° L. '22 co.p. i9 ·da Monarcb:la. Luzita~a) . 

(b) Acíuelles cinco ponto~ tem tomado diversa. form a. em diversos R eynados e f}overno~. 
DD D . J .0 2°, D. M. •t, D. João.3° e da Sra. Raynha. D. Leonol' apparecem os 8Cgtti\ntes 

c .......... . , 

_ , _ .,........... ..:..- •<". ,} ' 
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. .No mesmo periodo, e Já no primeiro se fez como preludio 
da Guarda, que no terceiro acompanh-a alem dos o : o a tReal 
Assinatura: achando~ se com hua especie de Cetra a mesma 
Assinatura por tres lados, formando~se aberta, da parte dos 
pontos deste modo 

El Rey Rey 
7 

.. · . .. . .. . 
o o o ••• .Assinatura do Sr. 0. :João 3 o e seus Successores, e 

ainda apparece algum ve"stigio no tReyn. do do Sr. 0 . :J:0 4. o 

deste modo 

_)_ EL Rey 

. ..... e usava ou ommitia nas Cartas, Leys e Alvarás. 
Com a mesma irregularidade praticaraõ no 3° periodo 

Filippe 1 °1 2 o e 3 °1 pois assim nas cartas como nos Alvarás 
uzaraõ sempre alem dos cinco pontos da Guarda, reduzida a 
forma da. cetra, ou tRubrica, q. authenticã ainda oje os 0e~ 

eretos e tResoluções de Consultas e acompatitha nas Cartas de 
Leys a .Assinatura = El Rey = A Raynha = O Principe = e se 
e.nvmitte nos. .Alvards. 

0esde aqueUes tReynàdos 1~ão foi . ainda uniféJrme o uzo 
rlâ Guarda athe os tempos mais proximos a nos. .Nestes mesmos 
principiando algumas Leys· e Cartas com o no:n1-e proprior se 
a'C;haõ assinadas= Rey , outras = El Rey = mas sem Guarda: 
em algumas .. ..... estão os cinco pontos ....... .N@ 0iploma do 
Sr. 0 . Pedro 2 o de 23 de .Novembro de 1674, que principia 
= Eu o P rincip3, como Regente e Governador destes Reynos e Se-
nhorio3, etc. Faço saber aos que esta minha Ley virem= se acha 
assinado = Principe = sem guarda nem pontos. ~ 

. ..... nem; sempre as: irregularidades, q. se podem notar 
nos rJJiplomas impressos, são dos seus Originaes. .Na Carta 
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.le Lei de 22 de (/)ezernbro de 1767 da creação do Eratrio e 
nova íf?.egulação do Co;~selko da Fazutda ambas se achaõ assi= 
nadas . .. .. . . 

rPelo contrario no e.;;;emplar impresso do no'uzsszmo e pro= 
vi.dente .Alvará de 27 de .Novew1-bro de 1804 errada·mente Se 
annuncw cow;, Gztarda a r.R.eal .Assinatura que lhe nao com" 
p ete . . ... . . 

. rJJevo· pre·venir que nos n.ossos .Arckivos podem existir (/)i= 
plon~qs . ~en~ .Assinatura mesm.o do '2° periodo em que a n1.esma 
'I ., ·• 

' ·j á se fazia necessaria1 sern que isto o.;ó'enda a sua avtthmticidade. 
P orquanto o Infante (/). Pedro gove·rna11.do o íf?.eyno por sezt 
l rntiio o Sr. rJJ. .A_tf0 6°1 fnr tícijwu . ..... . .... . .... que elle pele~ 
Jnultip!icidade de negocias expediria alguns 0iplomas de 111.enos 

I 
importancia se·m q sz.ta .Assinatura1 suprindo=a com algum 
dos Sellos1 que da 111esma circular pendem1 como amostra. Poréwz. 
athe o }resente entre centenas de (/)íplo111.as daq'/ltelhr rRegencia 
que ent diversos carto·vios tenho enc01~trado origfJ1.aes1 em nenhum. 
falta a costurtiada .Assínatvwa = Infante D. Pe~:h·o. 

J \ ' 

Conclúo esta breve ExpoSição sem fJedír . . " ...... . potr m n 
I ~ 

assurn;óto que a outrem parecerá . . . . . . . f\ i ·mprop~o de hu·ma 
Assemblea de Sabias. Mas como a e'stes tz'nha de:~\ . . ... . . . . .. . 
·- p .J' d. ' neto · owz.a ez.xar . . . .. . .......... . ...... . .. . ........... . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • •• •• • • ••• • ' 

I e m.enos quizessem. corifúJ!uiir=se com miseraveis detractores que 
blasfe·maõ do que ígnoraÕ1 ou temem os principias de huã Sei= 
encia toda consagrada a desmascarar a impostura1 (c) Sciencia 
de que dependem todas as positivas; e porisso nova1n.te acolhida 
entre nos por hum rPrincipe amante do bem publico, e rProtector 
das Letras1 _anim ada1 e promovida pelo seu illwminado Jvfinisterio. 

(/)isse. \ 
\ 

'' (e) A's NaçÕ•!~ estranhas, •1. fawm o d~vi.tlo apreço des ta Scienci:.t pareceria incrível 
f]_Ue e lla. se sustente neste Reino só paio zelo dos l'rlinistt•os de Estado, e mais que tudo 
pel <t Protecção do Noss:> A•rgu>to Principe : tl qne ach n. rulo-B ~. emprega dos no Real i l.t' -
chi vo mais de sincoenta individuo;;, para cujo beneficio se transf'et·iu o seu ensino de 
Coimbra pa1·n. L isboa, só quatr o tenhaõ atheagora qÍtel'ido a prende-la . 

' '· 



CJ\RTA REGIA 

Dom J.lf anoel Lobo. Eu o Princi'pe vos emn·o muito saudar. Com 
grmtde contentame11to se receberão as vossas cartas de 12 ele Março em 
que fa:zeis relação com meude:za de tudo o sucçedido desde que sahistes 
do Rio de Jm1eiro té dar jimdo ua Ilha de São Gabriel, como destes 
pnizcipio a Cidadela, de qu~ e11JJiastes a planta, que folguei muito de 
ver, o que passastes com os Castelhmws de 13ueuos Aires, a que res-
pmdestes, como convi11ha, e jhtalme11te, obem que tem proçr;_dfdo os cabos, 
e mais soldados, que vos acompanlzá1·ão; tudo, e o mais que referi:z na 
vossa carta, !ze muito cOJiforme á co1t{zança que fi'{ de vos, e á larga 
experie11cia que tenho de vosso Valor e Zello, e Valo aggardeço e11co-
mendm1dovos o façaes da mi11ha parte aos cabos, e soldados, certeji-
cando-os, que por este serVtf'O llzes lze_r de fai_e·r toda a honra e m~rce; 
e porque convem contzintar, e proseguà· sem ajroxar no i11te11to té o 
ultimo esforço, como eu espero haveis de fa:zer, mm1dey orde1wr, se JJOS 
remetesse o soco1·ro que fosse possi'vel, e JJOS vai o que vereis das rel-
lações, · que se JJOS e1tviio, com esta carta ; E aos GoJJernadores da 
Ba!zia, Pentaóbuco, e Rio de Jaw!z.ro mm1do orde11ar JJOS socorréio 
com tudo o que da!?)· puder !zz'r, e o mais, que lhes pedl'rdes, como ente11de-
reis das copias das cm·tas que se JJOS remetem. 

Pellos aJJi:zos que se recebem de Mendo de foyos meu b'11JJt'ado em 
Madrid tem sido mui se1tsà•el aos castelhmws esta empre:za pello perjltl.'{O 
que della ente11dem ha de re1ultar ao seu commercio de Bue1ws .Aires, e 
quanto procurão mmtdar sucorro de embarcações, e gente p . a vos desalojm· 
para o que publicão, estão já p1·omptas para parti1·em de Cadi:z. O E11-
,,iado que rqide nesta Corte, logo que lhe chegou a 110ticia, ma11dou pedir 
Audiencia que lhe co1tcedz: e 11ella me rep1·e1entou como o sitio em que se 
fundou essa povMção (icaJJa na demarcação e Dominio de El Re}" de Ga-
ste/la 1wmeey lhe comissarios; foi á C011fere1tcia, e o que passou, aif nella, 
como 11a Clludie1~cia ente11dereis da Rellaçéio, que J'OS mando remeter. 
OJ!erceo despois hum papel muito largo, em que procurou mostJ·ar Geo-

3 



XVIII 

graficamente qu'! o sitio de S ão Gabriel Hão lze da demarcação desta 
Cc;1·oa, té agora se lhe 1~!io deu 1·eposta, nem llze aclzâo fundame7~to ao 
seu di:;,er os que virão as suas 1"a{é5es, o que importa lze pe1·se1Jerar no 
comecado, e fortijicar, e p1·evenir de modo que se vos cometerem, achem 
em 110S e 1zos l'Ossos companheiros todo o Valo1· e .resoLução para COII-

se•·J!ar o credito, e ~ reputação como já experimenta~áo, 11as muitas occa-
sz iSes em que vos achastes, e não será pouco o que vos ha je 1·esultar do 
que espero obreis 1~esta empre:;,.a, pm·a cuja conserPaç4io e pe1·sistensia, se 
J'OS h::t de acudz1· com tudo quanto for necessario, e co(l~ esta segurm1ça 
podeis hir co11timtando nq execução das o1·dens e 'R..egimento que levastes, 
deixando ao Vosso arbifrio omais que ente11de1·des, que convem, pm·a 
obom: eifeito deste negado de tanto r.mpe1Ü10, credito e 1'eputação para 
esta Coroa, e para a J'ossa pessoa. Escrita em Lix.a a 16 de Outr. 0 

de 168o. 
1 

\ \ ~ 

PR'INCIPE 

P. a 'Dom Manoel Lobo -



PROVISÃO 

Dom João po1· g1·a;·a de Deos Rey de Porlugal e dos Algarjles 
d::r.quem, e dalem mar em Africa Se1óor de Guiné etc. Faço saber 
avós Governador, e Capit:io geral da Capitania do Rio de Janeú·o, 
que mancla11do ver 110 meu ·conselho Ultramarilw a co11ta que m e 
deu o Bispo dessa Capitm1ia pella Jzmta das missões de que as 
Relligióes satis[ai_em 11essa Ci.icde a sua obriga;âo 1tom ~nisterio das 
mzssi5es e que sevio exte1d.endo pellas 7Jil!as, e costa que jicéio d;~p:1rte 

do Sul, e que noJJame~tle seb-7ptizado d?zoit'J lndios, que obb?deçem ao 
Capz"tão domato A nto11io .?vlaclzado, o qual dz'sia que sobre a Se1·ra 
havia muitos hdios que não po:lerião deser pa1·avil,erem Comdle se;n 
terem Sitio para a sua abita;ão 11as ve{inlta:zças do Rio pm·a nelln 
poderem jaser as suas pescarias deque veJJião, e se suste7tt:w:io, e que 
dese1do algzms destes ge1ttios ~e l!zes de Pia. dar parte é71l que pu-
dessem asestir, porque assim abraçarião todos a f~ Catlzolica, Epm·e -
ceome mmtdarJJos m·de11ar por R ezolução de qua!o1·se do prezenle nze'{ 
e.1n110 em Co1tsulta doditto Conselho, ja;aes dar terras a estes !J1dios 
que seja commo.ia para a sua suste11taçâo, e sendo caso que elles seab -
se7Mem do Sitio emque se:ddem·em ficar"~ a tal terra depoluta pm·a a Coro:t 
aquem perteJ.Zçe porhaver 110tiçia que alguns Religiosos uzéio da út:ius-
tria depedirem est"1.s terr·as, com o tz'tullo de serem para os l1tdios, 
paFa ficcwem com a posse deltas depois de as lm·g arern os bz.-lios; 
Epara se ePitar este dam•zo 1JOS informareis se sepessuem údzvzdamente 
algúas terras para se ja'{erem 1·estituzi·, e doque aclzm·es 7•zest;1. matena 
medareis conta. El Rey Nosso S7iê5r. ommzdou por Jo! o Telles da 
Sy!Pa, e A11i01tio Roi{ d(!, Costa, Co1tselhelros do seu C01~sellzo Ulir. 0

, 

e sepassou porduas m'as. j\dmwel Gomis da Sy·lva afez em Lisboa 
aJJiltte e auto de FePereh"o de mil e sete sentas e de.i_accú. O Secre :·io 

A~-tdré Lopes de Lavre ajq escn!ve1· . 

Joam Telles da Silv.1. A7,z!. 0 Raiz da Costa 
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INDICE ALPHABETICO 

P~S...RA 

FACILITAR A PROCURA DO QUE HA MAIS IMPORTANTE 
NO CATALOGO DAS CARTAS REGIAS, PROVISÕES, & 

A 

Aguardente - 26 M<uo 1682 - 9 Abr. 1693 - 27 Abr . .1738 - 18 Mar. 1WL 

Aguas da Carioca - 3 Jun . 1677 - -14 Dez. 1679 - 26 Maio 168.2 - 5 No v. 1686 -
iO Daz. 1686 - 13 No v. 1687 - 15 Nov ,:1692- 9 Out. 1699 - 23 Out . 1700 
- 27 Out . 1700 - 18Nov. 1701 - 2 Dez. 1715 - 23 Fev.17'17 - 25 Dez. 1718 -
15 Mar. 1721 .:... 14 Abr. 1722 - 19 Maio 1723 - 21 Abr. 1725 - 29 Abr. 1727 -
28 J ui. 1727 - 4 Fev. i729 - 30 Mar. 17.29 - 2 Fev. '1730 - 20 Fev . 1(30 -
22 Set. 1730 - i! Out. ·1734 - 19 Daz. 1735 - 20 Dez. i735 - 10 Jun. 1738 -
3 Otlt. 1739 - 28 Abr . 174!- 30 Set. i745 - 5 Maio 1746 - 2 Maio t747 -
15 Set. 1748. 

Alcaides - 9 - Maio 1731 - 27 Jul. 1733 . 

Alex andt•e da Conceição (Frei) - 18 Jan. 1700. 

Gusmão - 28 Jan. 1695. 

Alf'andega - 18 Out. 169:) - 10 Fev. 1701 - 18 ~o v . 1701 - 23 Nov . 1708 - 20 Mar . 
1711 - 26 Nov. 1712 - 28 Fev . 1721 - 27 Mar. 1722 - 21 F ev .1724 -
4 F~ v. 1726 - 18 Nov. 1723 - 10 Dez. 1126 - 14 D~ z. 1726 - 8 Fev. 1727 
- 30 Ont . 1727 - 19 Dez. 1727 - 10 Abr. 1728 - 30 Dn 1729 - 24 Jan. 
1730 - 10 Nov. 1730 -.., 15 Fev. 1731 - 11 Jan. 1732 - 3 Abr. 1732 - 23 -
Maio 1Ú.2 - 6 Maid 1733 - 15 Maio 1733 - \J Nov. 1733 - 4 Nov. 1735 - 8 
Mar.1H3 - 15Dez. 1746 - GDez. 1750 - 7 Abc· . 1752 - 31 Maio 1753 - 28 
Set. 1753 - 13 Ag. 1760 - 16 Set. 1761 - 18 Set . 1761 - 21 J ul. 1770 - H 
Nov. 1801. 

\ :~ Cl 
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A lmoxarit"es - 13 DJz. 1685 - 2 No v. 1693 - 7 Dez. 1700- 24 Fev. 1704 - 11 Fev. 
1707 - \J Mar. 1726 ~ 2 Ma io 174-l- 29 Abr. 1747 - 20 F ev . 1749 - 5 
Ont. 1758 - 18 Ag. 1760. 

Almotaceria - 22 Set. 1730 - 15 F ev . 1732. 

André Cu!llsaco - 10 Nov. 1696. 

Angra dos R ei!!l - 18 S ~ L . 170! - 7 Jnn . 1703 - 9 JnL :1727. 

Antonio Paes de Santle - 2 J an . 1694. 

A rmatla quehuada - 17 Mar. 1713. 

Arnms - 26 Out. 11)97 - 2-1 Set . 16J9 - 25 S3t . 169J - 21 Ont. 1700 --15 Ont. 17-10 -
9 Nov . 1712 - 23 Mar .. 1735 - 7 Out. :1738 - 27 Dez . 175! - 22 No v. 1761. 

Arrem.atações - 5 Ju n . 1G9l - 3 Dez. 1G94 - 10 Out. 11690 - 6 Abr. 1714 - 14 Nov. 
I 

17'15 - 26 Ji>ez . 1716 - 17 No v . 1731 - 28 J un . 1738 - 30 Ma io :1748 - H 
JnL 1757 -4 i\Iaio-1801 - 22 Set. 1802 - 12 Nov. 180-L 

At•t•oz - 23 Fev . 16J4 __, 10 Abr . 1763 - 30 Jul: 1766 - 3 Se t. 1801. . 1 \ 

Artilheiros - 9Nov . :1712 - 8 Mar. 17'14- 28 J an . '17'17 - 27 Nov. '17-19 - 13 Jan. 
1724 - 23 1\{ar . 1767. 

/,/" 

Assucar - 6 JnL 1677 - - 21 Mar . 1687 - 241\iar. 1G87 - 15 Dez . 1687 - 6 Ja :1. 1688 -
27 Mar . 16~S - 14 Fev. 1689 - ·15 F ev . 1689 - 12 O;lt . 1690 - 23 Jan. 1607 

I I 
- 13 e 17 J ft t1. :1693 - 7 F ev . 16\J8 -·~4 Nov. \ 1')93 - 4 Ag'. 1709 - 20 Jul. 
1714 -7 Fev. e2Abt . 1721 - 23 S ~t . 1725- 8 l\lar . 1723 - 9 Set. 1728 -
16 llla r. 175~ - 2 il\1ar. 1752 - 31 Dez .17~4 - t 5 '~bt· . 1755 . (Vid. Engenhos) . 

Auditor Geral - 7 Set . ii03 - 22 Set. 1720. 

Ay•·es d e Saldanha..,... 5 Set . 1723. 

E 

Bachareis pro,,idos .,-- -1 Mar . 1765. 

Bab.:as - 25 Nov . 1758. 

Balêas- 8 Out . 1694 - í!2 No v . 1698 - 25 Set. 1699 - 5 Abt·. 1700 - 13 No v. 1701 
- 24 No v . f708 - 28 Jan . 17.23 - iG Set . 17.2:1 - 3 J an . 1735 - :ll\la io 
1745 - 18 Nov. 1749 - 21 Fev . !765 - 20 Abt• . 1769 - 7 Ag . 1804 . 

; 
(/ 



xxm 

Dalthaz ar da Sh·a Lisboa - G Ag . 1796. 

Bandeira itu.lfana - 23 Üttl . 1802 - 10 J .tl. 18)L 

- Baa•ra do Rio de ..Janeiro - 5 Maio i7H . 

da villa de t.!lantos - 17 Jn tr. 17H. 

Benedicto XIIII - 3l ll1ar. 1730. 

Bens de corporações r e ligiosas - 12 Dez. 17lG - 26 i\iaio 1722. 

Bestas - 22D.•z . 1764 - 2-! Dez . 1764. 

Bilhetes de copitação - 25 J a n . 1738 - 2-! Out. '1739 - 12 Nov . 17:19 - 25 Dez. 
1739 - 14 Fev. 1741 - 19 Abr . 17-15 - 4 i\Iaio -1746 - 20 Ag . '1748 - '12 N11v . 
1749 - 19 No v. 1749. 

Bispados - 18 Nov. 1681 - 28 J an . lü95 - 20 .Jul. 1725 . 

Bispos -12 Mar. 1751. 

de Angola - 19 Otlt. 1730 - 2i O.tt. -1740 . 

de Goyaz - 3 Nov . 1806 . 

de l\larianna - 30 Oat . 1749. 
" 

de ~- Paulo - 5 Maio 1746 - -!7 Jnn . -1760. 

do IUo de Janeiro - l!Jan . 168ü - 7Nov 1GS9 - 2G Fev. 1707 - 31 Ü11t. 

1724 - 10 Set . 1725 - 27 Jul. 180-L 

estrang~h·os - 20 i\Ia r . 16\H . 

B u lias da Crusada - 28 Fev. 1736 - 29 Ont . ii-!9. 

c 
Cabido - (Vide Sé.) 

Cadê as - 19 Ont. 1695 - H Jan . 1701 - 9 Ja n . 1716 - 10 J nl. 1727 - -lFcv . 1729 
- 15 Dez.1730 - 4 Fev . 1732 - 19 Nov. 1734 - 9i\1aioi74<1 - 19 i\ln·. 
1745 - 17 Abr. 1747 - 24 Jul. -1747 - 2.2 illur. 1754 - 2-1 Dez . 1i64. 

• • 



XXIV 

Caetano Pint;o de 1\liranda Montenegro--: 1 ~ Set.. 1,195 . 

Caixas par·a pt•at;a- 30 Jan . 1758. :• · .. , . 

Cal-15 Out. 1695. 

Calçadas- 8 O !1. . 1722 - 2! Abr . 1746. 

Calcet:as- 8 Jul. 1769 . 

Comaras -7 Mai ~ 1763 (Vid. offichtes elas) . 

Camara de J1. ngra dos Reis- 4Nov . 1726-14 Ja n. 1727-12 Dez,1727-
14 Jan. 1728-5 Oat. 1734 . 

de Saut;o Antonio de Sã- 5 Nov . 1698 - 19 Nov. 1.699 - 17 Dez. 1710 
- {8 Mar. 1714 - 30 Out.1714 ~ 17 Set. 1718 - 3 Jul. '1725 -15 Fev . '1727 
- 6 Jun ~ 175! - 19 Maio '1769. 

do Arasspahy - 81Vlar . 1746 . 

,, 
de Cabo F r· i o- 24 Set. 1676 - 14 Dez. 1688 - 15 Jan. 1689- 4 No v. 

1697 - 19 Maio 1722- 27 Abr. 1745- 30 Abr. 1(747- 281\llrti-o 1748 -12 
J llll. 17-t8 - 20 J Ll11 . 1. 760. 

\ 

I \, 

de Campps - 17 Out . 1690-19 c\. br. 1730- 22 Jnn;'. :1742 - 18 J,JJ. 1747 
20 Set . 1758- 4 Mar. '1769 - 13 Fev . 1805 .. 

da cit1acl~ da Bahia- 3 Jan. 1682. 

ele Guarat:inguetã- 22 Fev. 1716-4 Fev . 1752. 

da Ilha ~rande - 23 Mar. 1723-26 Jatl 1726 . 
•\ 

de .Jacar•ahy- '1 Fev . 1752, 

de s. João da Barra - 7 Maio 1763. 

de Laguljla - 2 Dez . 1803 . 

de 1\larianna -- 22 Jul, '17-!8 . 

da Pat•at~yba do Sul- 26 Jan. '1730- 21 Abt·. 1730. 
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C a n1ara d a Pat•a h y b a - 3 Jan. 1682 . 

d e P aranaguá- 10 Fev . ·1687 - 22 Dez. Hi9J - 71\'ov . 1712 - 10 De~ . 

1764 - 3 Mar . 1769 - 6 i\Iar . 176\J - 9 Jun . 176\J . 

de P a raty - 12Jtm . t723 - 18Jun . '1734 - 80 Abr . 17n. 

de s. Paulo - 12 Fev. 16\J! - 5 Dez . IG\J! - 8 Oal. 1G\J\J - 10 ~ov. 1700 - g 
Dez. 1701 - 7 i\Iar . i711 - 8 J un . 1748. 

de P ernatnbuco - 10 Mar. 169a. 

<lo H.io Grande - 14 Jul. i7GG . 

do Rio de . J'aneiro - 16 ,~iJr . 1t371- 14 Dez. 1G7U - 2 D ~ z. 103! - 7 :'\ ,w . 
1685 - 10Dez . 168G - 13 Nov. 1637 - 6 Dez . 1GS7 - 29 Mar . 1688 - 2~ Fev . 
168\J - 5 Nov. 1690 - 20 Ont. 1691 - 25 ,Jan. 16\J.) - 17 Nov . 1693 - 12 Dr7. · 
1603 - 23i\Iar. lG\Jl - 8 )lo,·. 169 t - 5 D~z. '1697 - 1' J an . 1698 - 3 :'\v\'. 
1698 - 12 Ma:·. 1701-7 Fe'' · HOl - 29 Nov. 171 0 - 7 Ah·. 1712 - :1 2 
Mar. 1714 - 6 F ev . 1719 - U Jan. 1723 - 1\J Maio 1723 - 26 S et. 1725 - I 
.\l a r. 1727 - 26 Jan . 1728 - 5 Abr .l72\J - 20 Jtw . 1730 - 13 Set. 17:l -
() ~Iaio 173 1 - 4 Ja n. li32 - :; hn. 1732 - 17 Jun . 17:32 - 2! .Jun. 'l7:32 -
6Jul.1733 - 29A:; . 1733 - 22 Set. 1733 _: 24 i\fa io 17:H - 7 Ont . 173 l -
8 Ütlt . 1734 - 14 D>- z. '1734 - 13 .\ /"·· 1745 - 28 Ah r . 1 H G- 26 Nov, 175:) -
30 Dez . 175! - 21 Al>r. 1769 - ~ll O:tt. 1800 - H .Jnn . 180!. 

d e Santos - 8 Out. 1699 - 2! Fev. t70! - G No v. 1710 - 8 Jan. '171 L 

de 'I'aubaté - 4 FeL 1752. 

de S . Vic ente - 21 Ja n. 1704 - G :\ br. !7·15. 

d e Viamã o - \J Abr. '176G - 5 e 25 Ag . 1772 . 

Campo s de Goytaca zes - 28 Set. '167·1- 14 Mv.r·. 1702 - 10 S <'L 172;) - 2\:1 .Ja l. 
1728. 

Capellães - 17 Dez. 1680 - 2! Jan . 1681 - 27 i\lal' . 168S - 10 I<' e v . 16[) 1 - :U •• 
Dez . 1695 - 19 Jan . 1695 - l Fev. 1G97 - H Sei . l74t - 8 Mar. '17-!7- í0 
Dez. 1764 . 

Capitães de artilharia - G Ou L. 17:34. 

4 

de engenheiros- 6 Jan. H42. 

rnóres - 4 Jan . 1701 - 5 Jan . 17{)2 - 10 Set . 17J-1 - 1D AIJt' , 'l747 - 300nl .. 
1749 - 20 Nov . 1749. 

das ordeuançaas - 30 Out. 1605 - 5 No v. i700 .:_ 20 Nov. 1749. 



,. 
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Capitania!S- 27 Dez. 1693 - 20 Out. 169tl -7 Fev. 1701 - 28 Maio 1722 - 13 Ag. 1760-
14 Out, 1761. 

Capitania da Dabia-7 Fev. 1701. 

do Ceará- 7 Fev. 1691 . 

do Espirito Santo- 9 .Ju n. 1804. 

da Parabyba do Sul- 27 Jan. 1687- 1 Fev. 169-!- 13 Fev. 1727-
21 Jan. 1728-7 Nov . 1739. 

de S. Paulo - 23 ~lar. 1679- \) Dez . 1679 _; 17 Out. '1630- 22 No v. 1681 
-20Mat·.1690 - 28 J a n : 1695 - 22Nov.lG98-:21 J an. 1730. 

de Pernambuco -7 Fev. 1701. 

do Rio de Janeiro- 2J J an. 1705-19 Ju A. 1703 - 7 Jan . 1709- 30· 
Out.1714 -13 Abr.1735 - 30 Jul. 1760 - 20 MM. 1767-4 Mar . 1802-6 
Abr. 1801. I 

de Santos-,- 9 Dez . 1638 - 8 Out. 169(). 

de S. Viceilfte-20 Nov, 1749 . 

Captivos de Maquines-12 Jnl. 1707. 

Ca•·ioca (Vid . Aguas ela) 

Cat·tas dejogar-2i J jtn. 1696 - 25Jan. "1719 . 

régias-7 Nov . 1803 . 

de sesmarias CVicl. Sesmarias . : 

Casa de Cot•recção - 8 Jul .176\J . 

I\ 
Cnsaes para Santa Cíltharina- 5 Ag . 1747 - 4· Set. 17-19 - 30 \ T,ul. 1751- 31 

Dez . 175 !. 1 \ 1 
'I \ \ 

Casamentos reaes-4 Fev. 1652 - 21 Mar. '1680-15 J an. 1728 - 2:3 Jan. \ 1728 - 23 
Mar. 172) - 6 Jun. 1760 . 

com india~S - 28 Al;t·. 1755 . 

Ca11a~e dos Bispos- 23 Dez . 1683 - '1 Fev . 1702 - 27 .r a n. 1800 , 

dos Contoli!l - 3 Jal. 1739 - 31 Maio 1742. 

r 



XXVII 

<:asas d e Fundiç ã o - 18 Jan .-1701 - 23 Fev . 1701 - 23Nov. 1701 - ii Fev.1719 -
14S~t. 1725 - 9Fev. 1728 - 3Ag. 1754 - 150ut. 1761. 

d e I nspe cção - 27 Mar. 1752. 

d a l\Ioeda - 23 Mar . 1694 - 23 J an . 1697 ....:.... 12 Jan. 1693 - 13 Jan. 1698 - 27 
Nov. 1698 - 10 ~ov . 1699 - 13 Nov . 1699 - 7 Dez. 1699- 20 J an . 1700 -
27 Out. 1700 - 2! Nov . 1700 - 7 Dez. 1700 - 18 No v. 1701 - 31 Jan . 1702 -
6 Set. -1704 - 5 Jt:n . 1706 - 24 Mar. 1709 - 4 Nov . 1718 - ii Maio e 8 Nov . 
1719 - 21 Mar. 1720 - 23 Mar. 1720 - 2 Do•z. 1720 - 14 Set. :i725 ~ 13 Nov. 
1726 - 15 Nov. 1726 - 28 Abr . l/27 - 19 Dez. 1727 - 8 J a n . 1723 - 29 Nov. 
1728 - 5 Abr , 1729 - 30 Dez. 1729 - 28 Jan . 1730 - 26 Ag. 1730 - 3 i\Iar. 
!731 - 30 Out. 1733 - 15 Dez. 1734 - 17 .Out. 1736 - 24 Jan . 1739 - 26 
Jul. 1739 - 30 J ul. 1740 - i O Jan . 1742 - 7 Maio 1744 - 3 Abr. e 3 S~t . 

!745 - 10 Fev. 1752 - 30Jul.1754 . 

dos Quintoe - 26 NoY. 1708 . 

de Registro - 7 No v. 1717. 

·Cascalhos - 3 Ag. 1754 . 

Cathedral - (Vid. Se.) 

Cavallaria da ordenança - 10 Set . 1704 - 20 Jun . 1712 - 4 Fev. !714. 

Censuras - 4 Set . i704 - 12 Set . 170! - 17 Jau. i705 - 6 Fev . 1705 - 16 Fev. 1705 -
26 Fev . 1705 - 14 Out. 1705 - 18 Jun. 1706 - 28 Jun . 1706 - 23 Set. 
i706 - 8 Abr. 1707 - 22 No v. 171)8 - 24 Nov. 1708 - ii Fev. 1709 - 15 
i\Iaio 1709 - 6 Out. 171i - 27 Maio i715 - 25 Dez . 1716 - 17 Ag . 1718 -
3 Out. 1718. 

Cidade do Rio de Janeh·o - 17 Nov . 1693 - lO Dez. :1.726 - 27 Nov. 1728 - 11 
Mar . i743 - :L0 Jun. 1743. 

Cidadella do Rio de Janeiro - 20 i'\ov . 1713. 

Cif'ra para correspondencia - 21 Out. 1671 - 29 Jan . 1700. 

Clerigo - 25 Maio 17:1.5 - 10 Maio 1716 . 

Colonia do 8acraa-.ento - 3 Jan. 1682 - 20 Mar . 1()87 - .26 i\Iar , 1688 -
25 Jan . 1690 - 30 Jan . 1694 - 8 Nov. -1694 - 5 Dez. 1694 - 30 Out . 1695 
- 5Nov. 1695 - 3}Nov . 16:J5 - 7Set . 1695 - 10 Jan. ·1697 - 14 Jan. 
16\l7 - · 2 F ev. 16)7 - 3 Set . 1697 - 4 No v. 1697 - 4 Dez. 1697 - 5 Dez. 1697 
- 22 Ottt . 1698 - 7 Out . 1699 - 9 Ont . 16 ~9 - -10 O:tt. 1699 - 17 O:tt. 1699 
- 19 Ou t. 1699 - 23 Out. 1699 - 23 No v. -1699 - 29 Out. 1701 - 15 No v. 
1701 - 22 Mar, 1702 - 20 Set. 1703 - 4 Abl'. -1708 - 7 Out. 1715 - 6 F<>v . 
1716 - 7 Ottt. 1716 - 8 .-\.br . i718 - 13 Ag . 1718 - 30 Ag . -1718 - 9 Noc 
1718 - 8 Jan. 1720 - 8 à!ar. 1720 - 9 Nov . 17.20 - 8 Maio 1722 - 9 Maio 



XXVIII 

17.22-2.2 illaio 1722- 10 Set . 1726 - 19 Nov. 1726- 6 Dez. 17.26 - 30 Ont. 
-!727 - 23 Ja~1. 1728 - 3 No v. 1730 - 2.2 Ottt, 1733 -27 Out, 1733 - 13 
Nov. 1733-18 ilbr . 1735-13 Abr , '1735- 26 Nov. 1735 - 14 Ag. 1730-
16 Ab r. 1738-27 Sel. '1733 ~ 13 Ag. 1760 - 1G Ont. '1761-17 Nov. 
1761. 

Cmnboys- 30 J.tn. 1715-30 Nw . 172! - 8 Jatl. 17.23 - 15 S)i . HlS - li Jnl. 1751. 

Cmnmercio- 5 Abr. 'iG90 - 23 ilbio '1716 - 2! Dez . 1716 - 17 Dez. 1720 - 29 Mar. 
1721-13 Jan. 1724-16 iiiar. 1751. 

d•Angola- 22 Maio 1759 . · 

da China - 10 illar. ·1745. 

das 1\linas- 4 Jul. 1í56. 

de 1\Iop ambique -24 iiiar . 16'30. 
I 

~lo Piauhy- 7 Jul. 1763. 

de 18of'ala .,- 5 A:br . 16 

COIUIUh!sariós- 17 Jul. :l75i . 

_../ 

da Dull" - 9 Out . '169() . 

Comm.utação de pena!;j - 18 Jan. 1797 -16 Jan. '1709. 

Co1npauhia Geral do C)oann~ercio - 22 Dzz. 1634 - 3 F'e1·. 166G - 2 Set . 1G(il·i 
H Ma io 1668...,.. 2'1 Mar. 1691. 

G e ral do ~rão-iParã e &larauhão ~ s. 1\.br. 1758 . 

da Injlia- 18 i\Iar . 1693. 

de .Jesus- (Vid. Q,·dens Rcligiosus.) 

dos 1\lineir~s -13 Jul. 1709. 

da Nobrez~ -9 Nov, 1700 . 

de Seguro - .- 18 l\Iar. 1801. 

Conde dos Arcos- 13 Nqv. 1805. 

de Aznmbuja - ~ 1 Ag. 1767 - 3 Set . 1767 , 



XXI X 

- Dobadella - 22 S~ t. 175 1. 

da Ilha do Pi'incipe- 4 Fev . Hi9 l - 20 i\Itw . 1714 - 29 Mar. 1720 . 

de Rezende- 4 i\Iar. 1789. 

Condecoraçõe s- 27 .\. b:·. 1745 - 3 Nov. 180l. 

Congruas - H Ag . 1682 - 31 Jan . 1689 - 15 Nov. 1G89 - 22 Dez. 1693 - 28 Jan. i701 
-19 Dez . 1708 - 3-F ev. 171•3 - 21 Jan . 17 H - 28 Abr. 1746. 

Conselho Ultra marino - 18 Set . 1Gi38 - 20 Mar. 1687 - 29 Mar . 1688 - 18 Jan . 
1694 - 7 Nov. 1696 - . 10 N ov . 1717 - 10 !Vlar . 1718 - 2\) JLtl. 1732 -
29 Ma r. li35 - 3 Sét. 1777. 

Contrabandos- 7 ~lar . 1695 - 28 Nov. 1GJS - 3 F ev. 1726 - 9 Jan . 1i78 - 23 
Set. 1802 . 

ContratO!§- 27 Ja n . 1678 - 30 Abr. 1688 - 7 Da . 1690 - 8 Nov. 1697 - 14 Out. 
1700 - 25 J .m . e 27 Nov . 1715 - 1 i'.Ia t·. -1727 - 22 F ev. 173'1 - 17 Nov. 
1731- 19 Nov . 1731 - 7 Dez. 1731 - H Daz. 1731 - 7 F ev. 1736 -
3 i\la r . 1735 - 2·3 Abr. 1737 - 2 Nov. 1750 - 14 D>Z. 1756 . 

Conb•ato d'Agua r d ente- (Vi cl . A . .IJ1Ut l 'delltc.) 

d'Alrandega- 6 Ahr. 1742 . 

d'Angola- 6 Abr. '1745. 

do Aze ite doce - 2 Jul. 1730 - G Ou t. '17 :~8. 

das D a lê al§- (Vicl . Balâa,s .) 

dos Conro!Oi- 30 Jan . 170:> - 28 Fev . 1705 - 18. Se t. 1747. 

dos Dizimos- 30 Jan . 1u83 - 29 Out. 1693 - 14 Out . 1699 - 7 Set . 1706 
- 20 Ma t·. 17H- 7 Fev . 17U ~· Ja n. 1721 - 4 Nov . 1723 - 23 Mar . 
1725 - 5 Jun. 1725 - 12 Jan., G .-\br. , 5 Jttl. 1739 - 6, 27 e 28 Maio 
17-H - 14 Set . 1748 - 26 NoL "1750 - 11 Abr . e 28 Ag. '1760 - 6 Abr . 
1i66 - 13 Abr . e 2 Set .. 1790 - 18 i\Ia t· . 1801. 

sobre e s cl:"avos - 9 S~t. -1724 - 23 Ja n . 1725 - 16 Mar. 1726. 

~o· Sabão - 2 No v. 1691 - 26 i\! a r. 172.2 - 14 Set. 1725 - 6 Mll r . 1727 
- 12 Jul. 173!- 8 Fe1·. 1736 - G Nov . 1739 - 16 Fe v. 1757. 

do 8al- 24 F ev. 1672 - H ~l:l r . 1676 - 23 J a n . 1683 - 15 Jan . 1639 
- 20 Nov . 1690 - 12 J an . 1693 - 18 Mm·. 1713 - 3 Fev. -1716 - 9 Nov. 



XXX 

1722-13 Abr. 1724-ii Dez. 1725-22 Mar. 1728-27 Fev. é 26 Abr. 
1738 -:- 16 Set . 1743 - 17 Out. 1749 - 22 Out. 1749 - 29 Out. 1755 -
31 Mar. 1758- 5 Abr. 1759- 12 Jan. 1765. 

Cont•·ato do Tabaco- 29 Out. 17i0- 8 Dez. 1726 - 21 Fev. 1727- 29 Abr. 
172S - 26 lVlar. 1729 - 21 Abr. 1731 - 28 Abr. 1738 - 22 Abr. 173Q 
- 28Jul.1745 -7 Ag. -1754-27Dez .1754 -5Mar.1757 -21 Ag·.1760. 

de Vinhos - 8 Maio 1683 - 4 J an. 1685- 1.2 Nov . 1714 - 6 Ont. 1738 -
8 Nov. 1749. 

Contribuições para a Fazenda Real- 23 Jul. 1723. 

po.ra a Guerra- 18 Dez. 1710. 

para o resgate da ci!lade -16 Fev . 17H- 28 Dez. 1714. 

Conventos-24i\:lar. 1670-18 Dez. :l6~5-1iYlar. 1687 \- 26 O,tt . 1694-20 Jan. 
1701 -!27 Abr. 1709-17 Jan, 1716; , I 

Convento do CariDo, - 30 Jan . 1728. 

dos Capu-rhos Francezel!l- 19 Jan .. 1701. \ 
dos Franciscanos- 20 Out. 1739-24 Mar. 1752. 

Correio•- 26 Abl' . 1730 ·.- 22 Nov. 1740. 

D 

Degredo -15 Dez. i764. 

Descobridores de m~nas -19 Nov . 1701. 

Deser•tores- 27 Fev. 1689-6 Out. 1758-9 Nov. '1802. 

Despacho de f'azendas-170ut. 1742-24Fev . 175J-9iVlar.1756. 

de navios ,_ 10 Mar. 1758, 

Devassas-19 Dez. 171,\!-6 Jul. '1728-9 Out. 1728-3Abr.1729-16 ~1aio 1744-
20 Nov , 174~)- 22 Out. 1761-31 Ag. 1804-22 Jun, 1805. ~ 

Diamantes-15 Maio e 30 Out. 1733 -4 Jan. 1735- 23Maio 1744-14 Jul. 1747-13 
Abr. 1752-.·15 Set. 1753-3 Ag. 1754-1 e 26Jun. 1756-12 Jan.1757 
-12 Out. 1758- 16 Nov. 1770-9 J;w. 1778, 

Diocese-23 Abr. 1745. 
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D ireitos de arrecadação- 5Jan . 1693 - 21 Jul.17-!7 - 8 Jun . 1748 . 

de Caz endas - 6 F~v . 1726 - 23 Fev . 1754 - 7 Maio 1774 . 

de gado - 12 Nov . 1749. 

Dizhnos - 21 Ju"l . 17JO. - 23 Jun . 1748 -:--- H No v. 17-!9 . (Vid. cJn trr :os de) 

da A.lf"andega - 18 Out. 1699 - 27 Out. 1700 - 31 O.tt . 1719 - 30 Out. 1727 
- 30 D~z . 1729. 

da Chancellaria -- 11 Ag- . 1677 - 27 No v. 1685 . 

D onatarios - 3 Mar . 1702 - :3 Jun . 172ô - 24 Set. 1729 - 14 iFe1•. -1745. 

D onativos - 12 Jul. 1636 - 16 Abr . 1671 - 9 Ab:· . 1674. - 6 Jnl. 1677 - 22 Fev . 16!1'} 
- 23Mar. 1729 - 23 Fev. 1731 - 12 Jan. i73J - 21 Maio -1744 - 12 Jan. 
1757 - 24 Jan. 1757 - 6 Ü11t . 1758 . 

E 

Emolumentos - 25 Jan . !719 - 13 Mar . 172! - 23 D3z . 1723 - 20 Set. i725 - 15 Der.. 
174 1 - .23 Mar. 1743 - 15 Nov. 175:! - 10 Dez . 175-! - 28 Fev. 1757 - 15 Ag. 
1760 . 

E ngenharia- 17 Out . 1705. 

Engenhos - 25 Fev . 1639 - 20 No1·. 169! - 24 Out. 1698 - 29 Mar . 1730. 

Erario da Cô••te ·- 18 Mar. 1767. 

Escravos - 29 Dez . 1670 - 2! Nov . 1691 - 15 Jan. 1603 - 17 Ma•· · 1693 - 23 Jan . 1694 
- 18Jan.1696 - 20 F ev . 1696 - 5 Mat·.169J - 260Ltt. 1697 - 9Dez. 1701 
- 17 Mar. 1702 - 8 Jan. 170! - 27 Fev . 1711 - 27 No v. 1719 - 19 Set. 1724 
- 29 Jan . 1723 - 21 Jan . 1726 - 16i\lar. 1726 - 6 i\Ia\·. 1728 - 3 Abr. 1743 
30 Mar. 1756 - 22 Maio 1759 - 29 D?z . !760 - 21 Abr. 1769 - '18 Mar . 1801 
- 11 Jun . 180!. (Vid. Quilomlns ). 

(cas tigos de) - 20 Ma~. 1688 - 23 Mat•. 1688 - 23 Fev. 1689 - 7 Fer. 1698 
- 20 Ü11t . 1761 - 7 Maio 1768. 

(caus as de) - 5 Nov. 1710 . 

(cemitea·ios de) - 28 Jan. 1695 - 27 i\faio 1722. 
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Escravos (conto de) - 3 No v. 113!JI3 . 

(dil·eitos de) - 8 Fev . 171:1-15 Mar. 1743 - 27 i\Iai•J 17-14. 

Escrivães-21 Ja n. 1139-!- 5 Dez. 1710- 23 Ag. 1718-113 Set.1723 - 3 Set . 1725 -
7 No v. 1739 - 22 Set. 1758 - 23 i\Iar. 1803. 

E~;;molas- 30 Otlt. 1717 -15Altw . 1727 - 28 Ja n.17:30 - 28 :\br. 17-IG . 

Estado sanilnrio -1 Fev. 11397 . 

Estaleiros- 2 Jan . 1G6ô - 21 OnL 1700. 

Estrada de l\lioas - 2ô Ont. '1700. 

d e S. Paulo- 25 Nov. 1728. I 
I 

Eiltrangeil·os-24 Dez.11389 - 25 Dõz. 11390 - 5 Ab1~ .1709 - 14 Jal.1714 - t2Fev. 
1719 - 18 N1ov. 171!) - 21 Jan. 172-l- 27 .Jul. 1725 - _5 Nov. 172G - 10 Dez. 
1727 - 16 Mar. 1731. 

Expedição a l\fonte"'idéo- 24 Mar . 1724. 

I 

F. 
\ 

Fardamentos- 31 hn , 1676 - 31 Maio 11377- 23 No v. 1678 - 3 Set . \ 1704 - 2 Jul. 
1711- 31 Jan. 1715 - 23 Jan. 17-19 - 26 J a.n .'t722 -12 Jul. 1725 -1\J · 
Ja.n. 1738 - 21 Set. 1744 - 23 Al.Jr. 174~-,\ G i\Ia,io 1746 - 9 Maio 1747 -
20 Fev. 1751 - 12 Jun. 1760 - 21 No v. ri'~1 - 2 Mar. 1765. 

\\•:\ 
Far·inhn- 14 Jnn. 1706 ~- 13 Fev. 17 H - 27 Ag: 1718 - 20 Fe1•. 1725 - 20 A b1·. 'l7-l0 -

10 l\la i o 1790. 
,, 

Fazendas- 29Jan.169t -18Ag . 17'12 - 230ut.1713 - 2l~Iaio 17~2 - 4Nov. 172G 
-13 Nov . 1727 - S Ja.n . 1728- 27 Ouc. 1728 - 29 Ag.\\\i729-18.Jnn. 

\ \ 
1732 - 23 Out .. 1747 -1 Jul. '1753 - 3 Abr . '1754- 9 i\Iar .,põ6 - 17 Ag'. 
1790 - 21 F~v . 1801. \ \ 

Fazenda real- 1G .Jnl , 1711- 23 Ja n. 1714-11 Fev. 1717 -18 No v. 1719' - 9 No v. 
1725-19 DE>Z. 1725 - 1 Fev . 1726 - 23 Dez. 1726-1 i\Iar. 1727 - 28 J an. 
1728 - 3 Fev. 1730- 31 Dez. 1735 - 23 Abr . 17-!4 - 12 No v. 17-l-l - ltl 
Nov.17-!4 - 13Abr . 1745 - 28 Ab1·. 1746- 2GNov . 1750 - 21 Out. 176·1. 
( VHl. Provedor da ) . 

Fés de officio- 15 i\ia1·. 1719. 

11 
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Fintas - 29 Out. 1698. 

Fontes d o Rio <le Janeir•o - 2 Maio 1747. 

For•taleza11 - 23 Dez . 1681 - 4 Dez . 1683 - 26 Dez. 1689 - 13 Out. :1690 - 30 Out. 1695 
- 13 Out. 1G99 - 2 D~z . 1700 - 13 Jnl. 1109- 27 Ag. 1725 - 27l\1aio 1730 
- 22 Set. 1730 - 4 Abt>. 1735 - 14 Abr. 1747. 

Fortaleza de Cabo Frio - 5 Nov. 1697 - 22 Out. -1698 - 10 Dez . 1701. 

de ~anta Cathar•ina - 20 Nov . 1749 - 6 Dez . 1750 - 23 Jul. 1760 . 

de Santa Cruz - 21 Jul. 1674 - 6 Jul. 1682 - 5 Dez . 1698 - 19 Jan. 
1709 - 26 Jan . 1715 - 15 Jul. 17.23 - 16 Jul. 1725 - 2lJan . 1730 - 13 
Set. 1730 - 3 Jan. 1732. 

da Ilha datS Cobr·as - ~.l Dez . 1726 - U Maio 1743. 

da Ilha Gt•aude - 16 Jan. 1700. 

de S. João - 2i Jul. 1674 - 6 Abr . 1677 - 14 No v. 1680 - 14 Jun . 1730 
- 16 Fcv. 1731 - 3 Jan. 1732 - 19 No v . 1735 . 

da Lage - 5 Dsr.. 1698 - 26 J an . 1715 - 24 Out. 1718 - 1G A bt·. 1725 -
22 Nov. 1725 -;- 9 Der.. 1726 - 8 .Tan. 1727 . 

de JUacahé - 30 Ag . 1725. 

de l\lontevidéo - 4 Jan. 1702. 

de l\lontse rrate - 2 Ja n. 1702. 

da Praia Vermelha - 10 F ev. 1695 - 7 ~ov. 1696 - 27 Nov. 1698 
- 230ut .1699 - 16 Nov . 1701 - 2i\'Ia r. 1731.. 

do Hio de s. Pedro - 12 Ag . 1738. 

de Santos - 8 Out. e 17 Déz. 1699 - 23 Ütlt. 1700 - 21 I•' e v . 1720 . 

de S. Sebastião - 16 Out. t76L 

de !!i!. Thiago - 7 J uI. 1739 . 

de "l;'\rillegaignon - 8 Nov. 1696 - 26 Out . 1697 - 24 Jan. 1735. 

Fortificações - 30 Out. 1700 - 10 Set . 1704 - 3 No v. 17"19·- 18 Mar. 1722 - 19 Maio 
1723 - 9 No v . :1725 - 18 J a n. 1726 - 19 Ja n. 1731 - 7 F ev. 1752 . 

de S anta Catharina - 13 Ag. 1760; 
5 

,, 
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Fortificações da Ilha Grande -22 Jul. 1712. 

da Nova Colonia -7 Out. 1716. 

e:m S. Paulo-27 Out. 1700 . 

do Rio de Janeiro- 12 Out. 1662 - 18 Jun. 1667- 4 Fev. 1695 
- 25 Jan, 1700 -13 Mar. 1712. 

de Santos-2-!Nov. 1700-29 Out. 1710-4 Fev. 1714-22 Jun. 
1723-20 Set. 1725. 

Francllilco de Castro Moraes -10Nov. 1699-19 Nov. 1699-5 Dez. 1699- 18 
No v. 1701- 5 Jun. 1721. 

Naper deLencastro -'-24 Fev.1689- 80ut.1691-7 Jan. 1693. 

G 
' i 

Governadores - 7J\ov . 1685- 13Nov. 1690 -17 Dez. 1720...::;-29 Mar. 1721 - 2(} 
Fev . 1731- 12 Dez. 1734- 20 No v . 1750..,.... 10 Out. 1752. 

d 0Angola 14 D3z, 1766. 

de Santa Catharina - 23 Out. 1801. 
. \ 
\ 

de Goyaz e ~atto Grosso- 15 Set. 1748. 
\ 

de !\tinas Geraes 29 No v . 172-1-9 Mar. 1727:. 

de s. Paulo~ Minas- 9 e 27 Nov 1709-6 Jun. 1711 -28 e 30 Abt·. 1727 

do Rio de Jjtneiro 6 jul. i691 - ·3 a 8 Nov. 169!- 2 Mar. 1695-17 
Jan. 22 Out . e S Nov.169S- S Out.1699-19e22Nov.170l-31Jan. 
1702-4 Maiqe ii Set. 1703 - 7 e 8 Abr. 1704-3 e 10 Out. 1705-15 
e 31 Out. 17 ~0-7 Mar. 1711-18 Nov . 1719-26 Out. 1722-30 Nov . 
1724-28 Ju q . e16 Nov. 1726-7 Nov. 1727..:...23e 26 S.:t. 1729-17 e 
25 Jan. 13 e 23 Set . e 18 Nov. 1730-4 e 16 F':lv. 1731 - 3 e 23 Jan. 9 
Abr., 17 Jun. e 29 Jul. 1732-21 Out . 1735- 22Malt·. 1736't 15 Det.. '1750 
1 Jul. 1761. 

Grego rio de ~astro !\~ornes -19 No v. 1699. 

H 

Histoa•ia ecclesiastica e poUtica do Reino de Poa·tugnl- 27 Maio '1722. 

Hospicio ·de Capuchillfhos - 27 Jun. 1725-23 Out.1739. 
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H ospicio em Santa C atbat•ina - 9 Abr. 1745 - 20 Nov. f749 -190ut . 1750. 

Hospital dos Lazaros - 4 Nov . 1697 - 20 Out. 1698 :_ 3 Fev. 1741 - 20 abr . 1763. 

da 1\liset"icordia- (Vid. Irmandade da) . 

pai" a soldados - 21 Mar . · 1702 - 18 Jul. -1754. 

I 

Igre-ja da Cruz - 7 Nov . 1689 - 31 Mar. 1721. - 14 No v. 1733 - 26 Ncv . 1734-
3 Ütlt. 1739. 

dos Goytacazes - 28 Jan. 1701. 

de Jacat"eflaguã - 31 Out. 1695. 

de s. João do Rio de Janeil"O -· 20 Dez. 1699, 

do Parto - 14 ele Ont . 1693. 

de Nossa Senh.ot"a dos Retnedios - 11 Jan. 1704. 

de~- Sebastião - 14 Nov. 1733. 

Ig1•ejas colladas - 18 Jan. 1778 . 

tnatl"izes d o Rio de Janeiro - 26 ~ov . 1710. 

Ilha das Cohras - 18 Set. 1726 - 12 Set. 17.27 - 5 Nov . 1727 - 20 Mar . 1728 -
3Mar. 1729 - 25Nov. 1729 - 4 Mar. 1743. 

das En:..-;adas - 18 Ag. 1760. 

Grande - 27 Fev . . 1731. 

de Santa C atharina - (Vid. San ta Ca.tharina). 

de S anta 1\laria - 3 Out. 1699. 

de S. Sebas tião - 23 Fev. 1731. 

- da T l"lndade - 22 Fev. 1724. 
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Impostos- 4 Nov. 1691- 28 Outubl·o 1692 - 3 Out . 1699 - 16 Out. 1699-18 Out. 
1699-4 Out . 1700-23 Out. 170:!-5 Set. 1724-19 Set.1724-14Jun. 
1725-8 Maio 1746 - 29 Set. 1760-18 Mar . 1801. 

' ( 1\.\J 
Indios - 26 ele Maio 1667 - 13 No v. 1679- 1'f 0ut . 1680- 22 No v. e 11 Dez. 1684 - 15 

Jan. 1689-20 Mar. e 18 Out. 1690- 7 Nov. 1691-23 Jan. 1694 - 13 
Out. 1694 - 28 Jan. e 30 Nov. 1695 -9 Dez. 1697- 22 J an . 1700-20 Jan. 
e 18Nov. 1701- 23 J aneiro 1704-13Mar. 1704- 12 Jun, e 12 ·Jul. 
1706-23 Set . 170G -7 Fev. 1709-1 il1ar .1717 - 4Maio 17111-15 Mar. 
1720- 3 Abr. 1732 -10 Jun. 1733 -19 Out . 1735 - H Jun. 1748 -
9Jan. 1754-14 Out . 1758 -19 Dez . 1799-25Ag.1772. 

Inquisição -28 Jan. e 8 Fev. 1730. 

Irtnandade de Nossa Senhora da ft>juda- 13 Dez. 1688 . 

de Nossa Senhora da Gloria- 9 ,Mar. 1757. 
' 

de 8 . ...,ol!lé -9 Maio 1760. 

de Nosya l§enhot•a da Lanl.pa.doza - 21_ Jul. 1745. 

da Mis~ricordia-17 Ag. 1683- ' 18 Jan:' ~ 7 Nov. 1696= 26 Out: 
1697-27 Jan. 1701- 26 Out . 1728-27 Fev. 174,6 -6Maio 1746-21 
Jan. 1804 - (Vid . Hospital da). \ 

. -1 .. 

de Nosl!fa Senhora" do Rozario -12 Jan. 1685 -14 Out . 1693-
19 Out. 1695-27 Jan . 1696-2 D~z . 1698 - 31 Jan. 1719 -17 Fev. 1721-
HAg , 17q8 - 26 Abr. 1746-7 .Jul. 1774. 

do •acl\•nmento- 18 Set. 1805- 18 Jun: .11806 - 24 Nov. 1806. 
\ ' 

de s. Sebastião- 21 Maio 1744. 

J 

.. José de B~rro• d'tlarcão (D.)- 23 D~z . 1683- 23 Dez, 1690,~ 

Juiz dn Corôa- 3 Dez. 1729, 

de Fóra-6 Mar. 1698-5 Jun. 1804 . 

de Orpbãos- 12 dez. 1697. 

Juize11 ecclelllnsticps- 4 Fev, 1747. 

c 
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Ju .. zo de deCuntos e ausentes - 23 l\lar. 1694 - 4 F ~v . 1695 - . 4 Fe\' . 1727 -
20 Mar. 1728 - 8 Fev. 1730 - 19 Dez. 1754 - 14 abr 1789. 

Junta do Comm.ercio - 4 Mar. 1667 - 12 J\fa,·. 1G76 - 8 Jan. 1685 - 6 Fev. 
1687 - 9 Dez. 1697 - 7 Dez. 1699 - 7 Fev. 1701 - G iYiar . 1720. 

da Fazendo - 18 Jan. 176!. 

c:le 1\lissõeB (Vid. Missões) - 7 Mar. 1681 - 2 Jun. 1724 -9 Maio 17'18 . 

Junta• no Rio de Janeiro - 8 Maio 1748. 

Ju•tiça - 5 Abr. 1707. 

L 

Lavradores - 26 Ma.r. 1701. 

Linho - 23 Dez. 1698 - 6 Dez . 1750 - 9 Ag , 1754. 

Luctuol!lae - 20 Jul. 1725. 

M 

1\lac:leiras - 12 Jan. 1664-4 Dez. 1678 - 10 Dez . 1701 - 7 Jun. 1715 - 21 Nov. 1719 
- 7 Fev. 1730 - 2() Ma-r. '1730 - 13 Agos. 1738 - 17 Out. 1754 - 20 Abr. 
1756 - 28 Agos. 1760 - 16 Out. 1761 - 2.2 Dez. '1761. (Vid. Pau. B•'Mil. } 

l\lanoel Lobo - 19 Oul. 1680. 

Marapicú - 17 Ja.n. 17:31, 

Mina•- 27 Abr. 1674 - 30 Abl'. 167;1 -15 Mar. 1689 - 14 Jan. 1693 - 16 Jan. 1693 -
27 Dez. 1693 - 26Nov. 1698 - 26 Jan. 1700 - 7 Dez. 1700 - 9 Dez. '1701 -
8 Fev. 1730 - 1 Ma-r. 1752 - 7 No'.' . 1761. 

deCuyabó - 9 Fev . 1728 . 

.-;.,· de Goytacazee - 2.2 Out . 1698 - 19 Out. 1699. 
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l\llinas de Itabahana- 14 Ja n . 1693. 

de P:u-naguay- 21 Maio 166!-16 Dez. '1667 -19 Mar. 1676- 14 Jan. 1693. 

de 8. Paulo - 2 Set. 1697- 26 Set. 1699 - 4 Fev. 1726 . 

de 8arabuçú- 14 Jan. 1693, 

de Sorocaba - 8 Fev. 1687. 

Ministros-15Nov. 1730 -17Mar. 1734. 

Missões (Vid . J·unta de) - 22 Ju n. 1670 - 29 Mar. 1678 -10 Dez. 1686.-12 Jan' . 1687 
-1 Mar . 1687-16 Mar.1688 - 24 Dez . 1689 - 20 Mar. 1690 -13 Nov. 1690 
- 23Jan.1ô94 - 18 J an . 169ô - 9Mar. 1697 - 7Jan .1693 - 30 Nov. 1698 
- 21 Jan , 1699 - 22 .Jan . 1700 - 20 Jan . 1701 - 16 Nov . 1701 - iO Jan . 
1702-22 Mar . 1702-19 Out . 1709 - 19 Maio 1723 - 13 Jul. 1747. 

I 

Moedas- 16 Abr. 1663 - 1 6 Jul. 1677 - 28 Mar , 1679 - 7 Nov. 1681 - 3 Jan, 1682 - 2 
Dez. 1684 - ,2 Jan . 1687 - 23 Mar . 1688 - 25 Mar . 168S - 19 Mar . 1690-
18 Out. 1690 - 22 Nov . 1691-4 Fev. 1695 - 22 Dez . 1695 - 13 Jan. 1696 
- i Fev. 169i' - 27 Nov. 1698 - 7 Fev . 1704 - 10 Fev. 170-! - 6 Set . 1704 
- 23 Fev . 17Q7- 25 Mar. 1715- 20 Dez . l725 - 20\ Mar . 17.27 - 8 Jul. 
i727 - 25 M11-io 1731 - 17 Ütlt . 1733 - 29 Out . 1733 - 28 Maio 1744 - 10 
Nov . 1747 - t5 Set . 1748 - 19\fev . 1752 - 13 Mar. 175~,- 26 Jan . 1756. 

l\loeda f'alsa - 17 Mar. 1688 - 26 Set . 1697 - 20 Dez. 1700 - 21 Jan . 1709- 2 Ou t. 
1731- 30 Ou}. 1733 - 15 Ma t·. 1743 - ~ Set . 1744. 

Musicos de I grejas - ~O Jul. 1725 - 10 Fev . 1751. 

Munições de guerra ....,. 8 Nov . 1696 - 15 No v. 1734 - d3 Jan . 1749- 23 Mar . i75i 
- 31 Dez . i754. 

Nascimentos · de inf'antes e princlpes- 22 Out. 1689 - 13 J an . 1698- 4 
Dez. 1711 - 1\} Out. 1712 - 6 Jun . 1714- 2 e 9 Maio 1716 - 5 Jan~· 1717-
24 Set. 1723 - .· 17 Dez . ~17:34 -7 Ont. :i:736 - 21 Ag. 1761 - 13 Maio 1767 
15 Dez . 1768 ....,. 26 Out. 180.2-25 Jul. 1805 . 

Navios estrangeiros -14Jan. 1719. 

Negocio• eccle11iastlc<;~s- 22 Mar. 175L . 
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o 
Obra Pia - 22 Mar . 1687. 

Officiaes da Camara- 16 Abr . 1668-12 Fev . 1672 - 23 Oul. 1700-20 Jan. 1701 
- 7 Set . 1703 - 12 Pet. 1704 - 27 Ag . 1707-7 Jan. 1709-15 Mar. 1712 
-17 Nov. 1719 - 18 Nov. 1719 -15 Nov . 1720 -5 Maio 1744-10 Abr. 
1745-30 Abr . e 6·Maio 1747-4 Nov. 1749-20 Maio 1760 . 

estrange iros- 2-1 Jan. 1683 , 

mechanicos - 7 Maio i 703 . 

militares -11 Set. 1703 - 21 Nov. 1714 ·- 4 Nov. 1718 -16 Fev. 1722-2 
Maio1722-9Jun.1723 - 26Jan . i726 -19Dez . 1727 -1 Fev. i731 -
23Nov. 1734-12Jan. 1735-1 1\g.i736 ..,... 4 Ja n. 1742 - 4Set. e 11 Nov. 
1749- 3 Ag . 1754- 31 Der.. 1754 - 6 i\1aio 1801 - 11 Ag . 1803 - 26 Out. 
1804- 24 Jan . 1805- 28 Maio 1806. 

de Tribunaes- 16 Jan. 1723. 

Officios de serventia - 16 Fev. 1663 - 15 Out. 1664 - 28 Jun. 1673 - 21 Jul. 
1676 -130ut. 1682 -12 Jan . 1692-28Set. 1693-14 Maio 1723-5 
Abr. i742-4111at·. 17.J.3-27Ja n. e 5Abr. 1752-4 Jul. 1756 - 13 Ag. 
1760-24 0ut. 1761. 

Ordenados- 27 Out. 1691- 2o J 11 l. 1740 . 

Ordenanças- 3 Nov. 1696 -19 Out. 1700 - 9 Set . 1704-21 Jan. 1705 . 

.Ordens religiosas - 28 A h r. 1674 - 15 Mar. 1687 - 22 Fev. 1688 - 20 Mar. 1694 
31 Jau . 1697 - 2 Dez . 1698 - 18 Jan . 1714 - 8111ar. 1717- 9 Nov . 1723 
- 5 Jan . , 5 Fev. e 28 Juu. 1726 - 28 Abril 1730 - 16 Dez. 1734 - '1 Det. 
1739 -18 Mar. 1743 - 5 e 15111aio 1744 - 6 e 28 Abr. 1745- 30 Abr . 1747 
-1°Fev .1754 - 6 Jan . 1755-14 Fev . 1756- 23 Set . 1758-18 Mar. 
1801. 

Denedictinos- 4 Dez. 1678 - 20 Jul. 1679- 26 Jan. 1682 - 15 Jan. 1683 
- 16 Fev. 1692 - 14 Out. 1699 - 22 Set . 1718 - 21 Maio 1722 - 3 e 4Fev. 
1726-18, 20 e 25111ar. e 24 Dez. 1728- 3_e 30 Mar. i729 - 2 Maio e 2 Jun. 
1730 -17 Ag . i736 - 25Ag . i739 - 20Abr . 1745 - 8Abt·.1756 - 6Fev. 
1801. 

s. Bernardino <le Senna- 13 No v. 1791. 

Capuchinhos- 27 Jan. 1687 - 25 Mar. 1688 -1° Fev. 169:1 - 28 Jan. 1695 
-19 J an. 1696-i3Jan. 1698 -:- 16Jun . 1722-i2 Jul. 1723 - 23 Mar. 
1727 . 
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Ordens 1-\eligiosns Carmelitunos- 26 .Tan. 1682 -i4 Out. 1699- 20 Jan. '1701 
- 22 Mar.i702- 9 Mar. 1705 - iO e 17 Jan. 1721-4 Fev. Ú26- 24 Mar. 
1728-15 i\1:<\ r. 1744- 6 Ahr. 1745-30 Abr. 1747- 20 Maio 1748-2 Fcv. 
1755. 

Franeiacanos - 13 Jul. i689- 21 Out. 1691 - 4 Maio 1703-20 Jan. i711'i 
- 8Mar.1717- 4Nov .1718 - 7 Ag .1720 - 18 Jnn. 1722-19Nov. 1724 
- 2 Maio, i , 16 e 27 Set. 24 No v. 1725- 4 Fev. 1726- 21 Mar. 1727 -
H Ag. ·e 8 Maio 1728-12 e 23 Mar . 1729-20 e 22 Fev. 1730 - 28 Mar. n 
24 Out . 1736 - 10 Out. 1738- 6 Maio 1744 - 28 Abr, 1745- 9 Mar . 17-IG 
- 6 Maio 1747-21 Jun. 1748 - 6 Maio '1749. 

Jesuitas - 26l\Iaio 1667- 2-! Dez , 1678 -13 No v . 1679 - 1o Abr. 1680 - 23 
Jan . •. e i1 Dez.1684-10 :Fev. 1687 - iG .Tan. 1689 -4Jan. 1691- 21 
Jan. 1699 - 24 Mar. 1706- 15 ~!ar. '1721 - 19 :"'o v. 1729- 21 Fev . 1732 -
4Nov . 173:-,-6 Dez . 1750. 

Mercês/- 22 Nov. 1683. 
I 

SS. 'I'rinda,de- 16 Mar, 1728. 

-~::: :~os de s. Francisco - 13 Abr. 1717 - 6 Out. 1718 - 21 Ag . 1725 - 20 - ~ 
Dez. i725- 20 Set. 1726 - 14 Out . 1758 - 20 Nov .·~801 . 

·I \\ 
Ouro- 23 Mar. 1694 -10 e 17 Dez. 1695-15 J an . 1698 - 29 Out~ i698 - 18 Nov. 16\)8 

-7 Maio :l703-20 Mar. 1705 - 23 Jul. 1707 - 19 N~v . 1712-11 F cv. 
1719-61\:lar. 1720 -15 Jul. 1723 -14 Set . 1725 - 21 Mar . 1727 - 10 
Dez . 1727 -15 Mar . 1728 - 15 Nov. 1728 - 29 Nov . 1728 -1° Abr . 1729 
- 16Nov. 1729-28 Nov . 1729 - 28 Jan . :i:Z30 - 8 Fev . 1730-2 Jnn. 
1730-27 .Tun. {730 - 6 Nov. 1730 - 14 Dez . 1730 - 22 Fev . 1731-2-l 
Fev . 1731- 28 Fev. 1731 - 25 Maio 1731- 17 Jan. 1732 - 15 Maio 1733 -
17 Out. 1733 - :lO Out. 17~3 - 17 Maio 1734 - 4 Jan . 1735- 18 Ag. 173:J 
- 6 Mar . 1736 -18 Jan. 1738 - 10 Jun. 1738-28 Set . 1739- 2<1 Maio 
1744- 7 1\-br. 1754. - 31 Dez. 1754 -10 Mar. :!.755 - 19 Fev . 1756 - 13 Jan. 
1757-4~tlar .1757 - 90Ltt.1758 - 5 Nov : 1758 - 5Nov. 1761-16Dcz. 
1763 - 1q Dez. 176;1 - (Vid . Quintos de Ow·o). 

)., \ 

' ~ Ourive!5- 27 Dez. 1693 -28 Nov. 1698 - 26 Set. 1703 - 7 Maio 17031- 8 I<' e v. 1730 -,, \ 

110 Jul. 1766. '.'\I 
\\ \_ 

'~ Ouvidorelil-5 Nov. t697-21 Out. 1698 - 290ut. 1700-5 Nov. 1700-23 Dez. 1701 
-7Jan.1704 -4Mar.1704 - 4Set. 1704-26Nov.1708-18Mar. 170\J 
- 27 Abr. 171i - 12 Dez . 1720-5 Maio 1722 - 10 Set. 1725-5 I<'ev . 172/i 
-18 Dez . i726-19Dez. 1726-10 Jan. 1727 - 20Mar.1727 - 21J\Ia r. 
1727 -21( Set. 1729-2.1 Jan. 1730-7 Abr . 1731 -12Fev. 173.2 -19Nov. 
1739...:.. 2p Maio 1744.-30 Set , 1745-6 Maio 1746 - 26 Jun. 1748 - 8 
Abr. 1752 -2 Mar . 1757-12 Jun, 1760 -7 Ag. 1760-28 Ag. 1760 - 18 
Ag. 17ô8 - 13 Set. 1799. 
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p 

PaJaclo Episcopal - i Daz . 1752. 

do Vice-Rei - 2:3 J ul , 1766 . 

Papelsellado - 2.1 .Jan. 16ô2 - 15 Mal'. iii6-L Ei Jan . 1667 - 22 Mar . -[(}(;7 - 20 FrJV . 
1668 - 23 Ont. 1668 - 20 Maio 1802. 

I .. araty - 4 Sel. 1704 - 9 Jul. 1727. 

Parochlas - 28 Jan. 1695. 

Passaportes - Fi Jul. 1711 - 28 Dez . 1714 - 6 Set. 1721) - '18 Dez. 1720 - 2\J Mar . 
17.21 - 301\ov . 1724. 

Patentes - 25 Mar . 1725 - 10 J u!. !7.26 - 6 Nov . 1730 - 23 Fev . 1733 - 22 Jnn . 174~· 

I"atrão-mórdo Rio de Janelro - 22 1\<Iar . 1721. 

I" au Brazil - 16 Dez. 1667 - 3 ~Ia i o 1746 - 19 Dez . 1746 - 3 Maio i 747 . 

P e dras precio 8atJ - i3.Jan. 1698. 

J>e•·dões - 30Jun. 1675 - i1 Jan . 1719. 

Pirata8 - iO Out . 1699 - 20 Jan . 1700. 

Polvora - 24 Nov. 1695 - 2ô Out. !700 - 28 Jan . 1728 - 13 Pev . 11a2 - - 18 AJI'O~ . 

!760. 

Pont.e de 8. Christov ão - 4 Out .. !739 - 12 i\Ia.r . i7-!2. 

Porto de 8anto11 - 4 )!ar. :1720. 

I .. ostos ntilitare s - 20 Out. 1673 - 16 Out. 1686 - 20 Ottt. J698 - 18 Out. 169\) - H 
MaT. iiH - 22 Ag . i712 - 8Mar. 1714 - 4Mar . 1716 - 27 Abt•. i722 -
i 0 0 llt . i722 - 14 Fev .i724 - 18)laío 1725 - !J.Jun. 1725 - 19 .Jul. 172i'• 
27 Ag. :1725 - 220ut. i733 - 16Abr . 1739 - 6Dez . i750 - 20.Jan . n;;:; 
- 3 Set. :1767 - 26l\1aío ii!H - 20 J ul. 1802 - J l .Jun. 1800 . 

6 



XLII 

1.-ovoações - 27Dez .1695 - 9Nov.1696. 

Praças 1nortas- 23 Abr. 1744-5 Abr. 1745 -6 Abr. 1745- 4 Maio 1746. 

Praça de Santos- 29 Out . 1710- 28 Out. 1714-28 Jul. 1725- 1 No v. 1726 - 17 
Dez. 173'1- 15 F e v. 1736- 28 Maio 1753-25 Set . 1758. 

Progm.atica - 6 Abr. 1752 

Presldios - 27 Abr . 1746-6 Maio 1746. 

Prisioneiros Francezes -7 Mar. 1711 

Prisões- 29 Mar. 1680- 30 Dez. 1697. 

Prlvilegios-12 Jan. 1698 - 20 Nov . 1715-25 Fev. _(716-12Nov. 1749-26 
Nov. 1750. 

I 
I 

P••oci.ssões- 28 Mar. 1677- 14 Nov. 1733. 

Provedor da Fazend~ Real- 8 Nov . 1596- 3 nla io 1703- 28 Fev. 1720- 18 
F'ev. 1721 - 12 Jul. 1725-10 Mar. 1728 - 23· Jan. 1'130 - 6 No v. 1730-5 

' 1 \ 
Jnn. 1743 ~ iO Abr. 1745 - H Set. 1748 -9 Mar. 1757 '\ 28 Agos. 1760- 6 
Ab1·. 1766 - 7.Ma~. 1767-10 Mar. 1767- 23 Fev. 1769- 3 Jul. 1769-24 
Out. 1776. (Vid. Fazenda Real ) ·' 

de postos- 22 Jan. 1686 - 2 Jan. 1693-6 F ev. 1694- 8 Out. 1694- i2 Dez. 
1693- 8 No v. 1695 - 4 Fev. e 18 No v. 1701 - 7 ~un. 1706- 27 Fev. 1714 

I , 
-19Jan. 1715-19 Set. 1725-19 Dez . 1726 - '24 l'llaio 1734-H Dez. 
173t - 13Abr , 1755 - 3Set . 1767- 26Set. 1805. \ 

I 

Provlncias Unidas- 17 Ou t . 1667. 

Q 

Quar·tel mestr:e de reg,mento - 8 Jul. 1769. 

' Quarteis-13 Nov. 1690 - 310ttt. 1691-23 Out. 1700-!6 Nov. e 10 Déz. 1701-22. 
Out. 1754 - 17 F e . v 1756 

Quilombos-'- 8 Maio 1.747 --.- 14 Ag. 1760. 

Quintos dos couros- i '( Out. 1699-15 Nov . 170-1-23 Jan. 1728 ~23 Fe v. 1728. 

do ouro - 27 Jan. 1700- 31 Jan. 1702- 18 Fev. 1719- 14 Set. 1725- 23 
Mar. 1727-8 Fev, 1730- 17Maío 1734- 31 Jan . 1755. 



XLIII 

R 
Recrutamento - 13 Fev . 1714 - 25 Jan. 1719 - .30 ÜJt. 1719 - 17 Jan. 1720 - 2 

Dez. 1720 - 11 Dez . 1725 - 7 ~ov. 1727 - 27 Fev, 1738. 

Recu rso ecclesiastico - 20 Nov. 1749- 17 Out . 1761. 

Regimento de Jnf'antaria - 6de A·;. 1720 - 23 Mar . 1767. 

do Terço- 23 Nov. 1709. 

de Ordenanças - 10 Dez. 1720 - 9 Jul. 1725. 

Relação do Rio de Janeiro - 9 Abr. 1752 - 14 Ag. 1760. 

Religiosos estrangeiros - i Fev . 169-l- '1 Fev. 1694. 

Rio Grande do Sul - 16 Abr. 1738- 4 Jan. 1753- '14 Jun. 1802 . 

Rio de Janeiro - 5 de Jun. 1691. 

s 
Sabão (Vid . contrato de) 

Sal - 15 Jan. 1689 - 28 Fev. 1690 - 22 Nov. 1698 - 17 Fev . 1714 - 11 Maio 1722 - 5 
Maio 1723 - 15 Fev. 1731 - 27 Abr. 1738 - 14Abt·. 1744 - 20 Dez. 1762. 
(Vi 1. contrato de). 

Sal v a s - 26 e 27 Nov, 1728. 

Santa Casa da 1\liser•icordia - (Vid . Irmandade da Miset·icordia). 

Santa Catbarina - 2 ;\laio 1692 - H Mar. 17-17 - 24 Mar. 1728 - 1.1 Ag. 1738 -
21 Fev.1743 - 8 Jul. 1748 - 4 Jan. 1753 . 

Santis simo Sacramento - 13 Nov. 1749. 

Sé do Rio de Janeil·o- 27 Nov. 1687 - 7 Dez. 1688 - -17 Mar . 1693 - 5 Dez. 
1694 - 25 Set. 1714 - 10 Jul. 1722 - 23 Maio 1725 - 14 Fev . 1731 - 3 
Out. 1733 - 14 Nov. 1733-26 Nov. 1734 - 14 Dez. i734 - 3Dez. 1736 
H Ag . 1738-3 Out . 1739 - 26 Abr. 1747 - 5 Maio 17,17-7 Abr. 
1752 - 2:3 Set. 1758 ·- 9 Ag . 1760 - 20 Jul. 1801. 

l 
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Secretaria do Governo - 5 Jan. 1694 - 16 No v. 1701 - 6 Ag . 1727 - 27 Out.. 
1734. 

Sedas - Hí F ev . 1756 . 

Sello das Fazendas - 17 Jun. 1667 - 8 Jan. 1718 - 25 Mar. 172:2 - 6 :lia i o 1722-
16 Out. 1723 - 25 Jun . 1725 - 23 Dez . 1740 - 23 F ev. 1741 - \l lllar . 
1756. 

Sen1.inario en1. Pernambuco - 2 A br. 1796. 

Senhores de engenhos - 10 Setembro 1725 - •i ~la r. 1743 - 9 Ala·. 176G - i~ 

Set. 1766. 

toiertão de Cantagallo -7 .Jnn. 1806. 

Serviço militar- S J ul. 1769 . 
I 

I 
Ses marãas - 7 Dez . 1697 - 22 Or.t . 1698 - 23 Nov . 1698 - 10 No v . 1700 - i5 JnH. 

1711 - 23 F ev . f713 - 26 Dez. 1716 - 10 F ev . 1727 - 28 Ja n .' 1723 -
30 Dez. 1729 - 15 Nov . 1731 - 28 Nov . 1735 - 3 Abr. 1738 - 9 l\Iar . 
16 Abr. c 23 Nov . 1744 - 30 Abr . 1746- 6 S~t . 1746 1 10 J an . 17G2 -
10 ~far . 1752 - S Abr . 1752 - 21 Mar . 1853 - H MÚ \\ 1754 - 7 ~in i o 
1763 - 2.2 Maio p4i. ' 

Sesmeil•oi!J - 3 Mar . 1702. 

Soldos - 25:1Iar. 1688 - 14.Jun . 1706 - 10 Dez . 1720 - 30 0 ut .17.27 - 7Nov.1727-
28 Ja n. i730 - '! F ev. 1730 - 5 Set. 17351- :31 Mà t·.i744 -15Maio17 !-l 
21 Maio 1744- 20 Jan. 1645 - 29 Abr . '1746 - 22 , Set . 1751 - 13 Dez . 
176-1 - 6 Jul. 1767 . 

Subsidio litterario - 23 Ag . 1805. 

T 
\ 

Tabaco - (Vid . contl·a to do) 23 Mar. 1688 - 17 Ag. 4690 - 25 Dez. 1698 - ·5. ~ul. i'i:30 
25 Maio 1731 - 17 Out. 1733 - 23 Mu. 1736 -16 ~iar . 1751 - 4 'F e v. 17:):2 
15 A'ln·. 1756 - 15 e 25 Ag. 1760. 

Tabeliães de notas - 18 J a n . 1694. 

Thesoureiros - 13 F ev . 1685 -27 Abr. 1754 . 

Trapiches -· 20 Out. 1691. 

'.l'ratados de paz e união - 15 J ul. 1713 - 1 e 25 :.Ia r . 1763. 



XLV 

\ v 
Vice·Rei - 17 D~z . i72J - :2!1 ~at·. 1721 - -h! . '176:3 -12 :\Ia io - '180 1. 

Vignraria - 10 Dez. 175!1. 

Villa <le Nossa Senhora do D esterr•o - 21 jiar . 1752. 

da Lag una - -l -Tau . 1~42. 

d e l\latto Gr·osso - .:?1[-l.g. 1747. 

, .inhos- (Yid. co:nratos de - i9 X o•. 1618 - 25 .J tul. <! 13 .-et. 172-1 - 1' r 2.1 Ottt . 
1t56 - i 5 Set. 1161 - 23 .\g. 17d:3 . 

Vio;c oude d'tl.s s e ca - 11 .Tu!. 1•r-1 - 11 .f:tn . lô92 - 21 -h tn . 172;-: - ;?. • .-\l.r. 17:3:3 
~ No'"" . 1730. 

' 'o l u'Dtarios - 27 F <!>. 17-!7 - 21 Fe--. 17-!' - :31 ~Ia,· . i/58. 
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CATAI~OGO 

1662 

JANEIRo .. . 7 - C a rta. R égi a remettendo uma Provisão que pre-
screvia a fórma,. por que se. devia-haver o Governador, 
no caso de virem a este porto embarcações da India 
e ser necessario descarregarem-se as fazendas qu~ 

trouxessem; e dos papeis, que deviam levar as pes-
soas a cujo cargo fossem, da <rlareza das fazendas des -
carregadas. 

2.3 - c . R. remettendo papel sellado, e ordenando que se 
executasse o respectivo regulamento. 

FEVEREIRO 4 - C . R . communicando as razões que determinaram o 
ajuste do casamento da Infanta Dona Catharina com 
El-Rei da Gram-Bretanha; e recommendando ao 
Governador q1,Ie faça éom que os moradores da Capi-
tania contribuam para o dote, ~ eele brem essa nova 
com demonstrações de alegria. 

AliAm. . . . . 25 - c . R . ordenarrdo que os papeis relativos á Justiça, 
Fazenda e Guerra continuem a ser remettidos ao 
Conselho Ultramarino, e qtre sobre aquelles assump•os 
se cumprissem sómente as ordens delle emanadas. 
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1663 

FEVEREIRO r6 -- Cav.-ta Régia exigindo uma relação Elos Officios de 
Justiça, Fazenda e Guerra existentes, das pessoas e 
condições com que eram servidos, e do quanto rendia 
cada um delles. 

ABRIL. . • • r 6- C. JHt. ordenando que nas conquistas se executasse 
a nova Lei da marca da moeda pelo modo por que se 
fazia no Reino. 

A GOSTO •• • 

)) 

OuTUBRo .. 

I 
I z3 -C .. R. ordenando que se remettesse regular e_ annual-

m.ente todo o rendimento do donativo em letras de 
cambio, ou em effeitos procedidos d'o mesmo . 

. \ 
I 

29 -c~ n. declarando que o clero e religiões nã~ :~sta;am 
isentos da çontribuicão p1ara o dote da Rài'nha da 

• I 

Inglaterra e paz da Hollanda; \e que .~essa c~'l:yança 
procedesse o Governador com 1 toda a' mdustna·· para 
que elles a fizessem de boa vontade. 

1 2 - c:. llta noticiando que uma armada· de Caste!la inten-
tava invadir o Reino d'Angola, e que para defesa da 
Capitania (Rio de Janeiro) levantasse fortificações e 
reunisse as tropas necessarias. 

166 4 

., 
\ 

\ 
\ 

I 

JANEIRO . . . r o - Car'ta Régíía ordenando a remessa do rendimento 
da marca d~ moeda. 

» r 2 - C. R . manqando ír para o Reino a maior quantidade 
possível de madeiras, de que se necessitava. 
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1664· 

MARÇO ... r5 -Carta Régia mandan(lo que o rendimento do papel 
sellÇI.do fosse entregue aos Administradores da Com-
panhia Geral do Commercio, e delles se cobrassem 
letras sobre o Thesoureiro Geral da Junta do Com-
mercio do Reino . 

MAIO. . . . 21 -c. a. ordenando que se désse toda gente e favor, que 
pedisse Agostinho Barbalho Bezerra, para o fim do 
descobrimento nas minas de Parnaguay, de que fôra 
nomeado Administrador. · 

OuTUBRO .. r I-C. R. recommendando que no primeiro arrendamento 
de dizimos, que se fizer, se inclua logo a quantia a que, 
como propinas, têm direito os Ministros, Seeretario, 
Officiaes e Porteiro do Conselho Ultramarino, a cujo 
Presidente deve ser ella remettida. 

Jl 15 - C. R. mandando affixar Editaes para que os preten-
dentes dos Officios vagos de Justiça e Fazenda fossem, 
ou mandassem requerel-os no Reino. 

DEZEMBRO 22 -C. a. recommendando que os devedores á Companhia 
Geral do Commercio fossem compellidos pelos meios 
executivos a satisfazer o que deviam. 

1666 

Janeiro ... 2 -Carta Régia ordenanjo que do donativo do dote 
da Rainha da Gran-Bretanha se appliquem annual-
mente quinze mil cruzados para uma Fabrica. de 
Fragatas, de cujo estabelecimento vem encarregado 
Sebastião Lamberto. 
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1-666 

JANEIRO .. 1 o- Cart,a Régia ordenando que se carregassem · com 
brevidade para a Bahia os navios da Fróta em que 
vinha D. Pedro de Mascarenhas, logo que chegassem. 

FEVEREIRO 5 - c. R .. m2.ndando dar o expediente necessario a dous 
navios da Junta da Compánhia Geral do Commercio 
para irem encorporar-se á Fróta na Bahia. 

MARÇO. ; .. 5 - C. R. 1 corpmunicando ter fallecido a Rainha Mãe 
D. Luiza, ~~ recommendando que se fizessem as de-
m . nstrações de sentimento. 

', 

JuLHO •... 12- Provisão (por cópia) estipulando quant1~, e pro-
rogação do tempo, em ~ue devia ser feita \~ contri-
buição para o dote da\ Rainha da Gran-Bretanha. 

\ 

SETEMBRO. 2- Cart,a Régia recommendando a cobrança das di-
vidas da Companhia Geral do Commercio. 

DEZEMBRO. 14- Cw R. participando a victoria que . O Go\ ernador do 
Reino d'Aqgola alcançara contra El-Rei de Congo, e 
ordenando que para alli se mandasse ~ maior numero 
de cavallos que fosse possível. \ 

\ \ 
1667 

\ 
' 

JANEIRO .. I 5- Car(,a Rêgia avisando a remessa de dous conhe-
cimentos, em fórma, do Livro da receita do Thesou-
re~ro Geral do papel sellado, . para serem pagos sem 
dilação algt.Ima em dinheiro. de contado. 



1667: 

FEVEREIRO 1 5 - Carta Régia mandando pagar a Salvador Corrêa 
de Sá e Benevides vinte e quatro mil cruzados pela 
compra_do Galeão - Padre Eterno. 

>> 28 - C. R. mandando informar a petição de licença que 
fizera Martim Corrêa Vasqueanes, para fundar uma 
villa á sua custa no sitio de Paraty. 

MARÇO. • • 4 - c. R. agradecendo ao Governador do Rio de Janeiro 
pela vigilancia e cuidado com que se tinha havido 
na cobrança das dividas da 'Junta do Commercio 
Geral. 

» I 6 - c. R. recommendando a remessa do dona ti v o ( para 
a paz de Hollanda, e dote da Rainha da Gram-
Bretanha ); que se fôr vencendo e o que aqui tem 
ficado . 

>> 22 - c. R. mandando que se remettesse o rendimento do 
papel sellado, que · estivesse em poder do respectivo 
Thesoureiro, e que daquelle rendimento não se dis -
trahisse quantia alguma. 

MAIO .• •• • g - C. R. providenê:iando a respeito dos descaminhos 
que se faziam nos Direitos Reaes, relativamente ás 
Fazendas que ia!Tl nas embarcações do Brazil. 

» 26 - C. R. ordenando que ·o Governador do Rio de Janeiro 
reprehenda aos Indios da Companhia, estabelecidos 
po rio Una, por terem invadido as terras d?s Re -
ligiosos de S. Bento, queimando e derrubando casas 
e uma igreja, e matando mais de oitocentas cabeças 
de gado; e que os castigue si insistirem em suas 
maldades. 
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1667 

J uNHO .... 17- Carta Régia ordenando que se Qão innovasse 
cousa alguma nos sellos das Fazendas, com advertencia 
de que as da India seriam despachadas sem sellos. 

» 18- C. R. recommendando a remessa dos docum~ntos 

sobre a applicação do s4bsidio pequeno ás fortificações 
e obras desta cidade; que avise a que effeitos se 
applicou o r endimento do sal; e que se tenha todo o 
cuidadq no reparo das fortificações desta Praça . 

OuTUBRO .. 17-C. R. recommendando que se !enha toda a prevenção 
e vigil~ncia contra qualquer ataque das Províncias 
Unidas~ e se esteja prompto tanto pa~a a opposição, 
como para fazer~lhes todo o damno po~sivel. 

I 

DEzEMBRO I 6 - C. R.. que informe em q1_je estado se acha a missão 
confiaqa a Agostinho Barbalho Bezerra, de descobrir 
as IDÍJlaS de prata e pedras; remettendo as compe-
tentes ;:tmostras ; que quantidade de páo Brazil ha em 
Cabo Frio; com que ordem se lançou o tributo de 
I 20 rs , por cada alqueire de sal, e que applicaÇão tem. 

1668 

FEVEREIRO 20 - Cart~ Régia recommendando a satisfação dos 
dous documentos, em fórma, do Livro dÇ> Thesouro 
Geral do papel sellado, de que tratava a Carta de I 5 
de J éJ-neiro do anno anterior . 

NlARÇO . . . r -c. R,. fazendo constar que em z3 de Fevereiro do 
anno antecedente se havia ratificado em Madrid a 
paz com Castella. 
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1668 

ABRIL. ... I6-Cart,a Régia mandando executar a Provisão, que 
determinava o pagamento de quinZe 'mil cruzados 
em vez de vinte e seis mil por parte dos officiaes da 
Camara. 

MAIO .. . . 14-C. R. autorizando aos Governadores para senten-
ciarem, e fazerem executar sentenças de réos perten-
centes ás Armadas da Companhia Geral. 

JuLHO . . . I 9 - C. R. recommendando que o Provedor de Fazenda e o 
Ouvidor Geral mandem uma relação dos officios de 
Justiça e da Fazenda, que não são servidos pelos seus 

. proprietarios, e indaguem as razões dessa falta. 

AcosTo. . 1 I -C. R.. ordenando que nenhum Ministro accurpulasse 
ordenados, ainda que servisse mais de um officio, e 
que se informasse si algum havia neste caso. 

SETEMBRO I 8 - Provisão ordenando que se não désse cumprimento 
a ordens, que não viessem do Conselho Ultramarino, 
tocantes a materias de Justiça, Fazenda ou Guerra, 
salvo as que fossem expedidas pelas Secretarias de 
Estado e · Expediente. 

ÜUTUBRO. 23- Cart,a Régia mandando sustar o tributo do papel 
sellado, em virtude da paz celebrada com o Reino de 
Castella, e recolher todo o que estivesse em ser para 
se remetter ao Thesouro em Lis bôa. 

1669 

JuLHo. . . zo - Cart,a Régia ordenando que se pozesse á disposição 
de Sebastião Lamberto os Indios, de que necessitasse 
para a continuação da construcção de um Galeão. 
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1'670 

JuNHO .... 22 - Carta Régia o.rdenando que o Gov·ernador do Rio 
deJaneiro procur~sse obter dos povos da mesma Capi-
tania uma contribuição annual de quatrocentos mil 
réis, por meio de esmola, para o sustento e Viatico dos 
Missionarios do Evangelho, visto não se pod·er fazer 
·essa despeza pela Fazendã Real. 

DEzEMBRO 29 - C. R. ordenando a arrecadação e remessa do pro-
ductb de ,quarenta e quatro · escravos e uma cria· do 
g2ntio d~ Guiné, que se tomaram por _ciesencami-
nhados a,os direitos que deviam pagar. 

1671 

FEVEREIRO 4 -Carta. Régia exigindo uma relação dos paga-
mentos flUe se fiz.eram por conta do custo do Galeão 
-Padre Eterno-, a cuja divida. estava a Fazenda 
Real obrigada. 

2.6 - c. R. prohibindo aos Governadores, e officiaes da 
Fazendq. e Guerra que se intromettessem nas eleições 
da CamfLra, e que nomeassem os thesoureiro~ dellas 
nos lançamentos dos donativos, obrigando-se a Ca-
mara a remetter annualmente esses donativos. 

MARÇO . ·. 3o - c. R. ordenando gue . se não provesse o Officio de 
Recebedor da Fazenda Real sem precedencia de 
fiança; e se désse a razão por que não havia quem o 
quizess!! servir, e se indicassem os meios para se en-
contrar quem o servisse por triennio . 
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1671 

ABRIL; • . 1 o -Provisão concedendo aos moradores do Brazil poder 
plantar e fazer sementeiras de gengibre, e nàvegal~o 
para o Reino . 

» 16- Carta Régia versando sobre a representação da 
Camara do Rio de Janeiro em que indicava melhor 
meio para a cobrança do donativo do dote da Rainha 
da Gram~Bretanha e paz de Hollanda. 

OUTUBRO 2 I - C. R.. ordenando que se usasse da cifra, que se re-
mettia, em os negocios importantes, e avisos parti-
culares. 

1672 

JANEIRO... g-Carta Régia determinando que os navios portu~ 
guezes que tivessem de vinte e uma peças de Arti~ 
lharia para cima, e gente competente, podessem 
navegar independentemente das Frotas. 

·FEVEREIRO !2-c. R.. mandando informar á cerca de um ajuste de 
fóros que fizeram os Officiaes da Camara com Sal~ 
vador Correia de Sá, para edificarem. 

· » '24-c. R.. participando haver Manoel Nunes Coelho arre· 
matado o contrato do sal do Estado do Brazil. 

:. 27- c. R.. noticiando o consideravel augmento das forças 
de mar e terra dos Príncipes da Europa, e recommen-
dando, supposto nãó houvesse receio, todo o cuidado 
para qualquer acontecimento. 
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MARÇO. . . 8- Carta .Régia permittindo a todos os vassallos 
commerciar livremente para a India e portos de toda 
a· Costa d' A fric'a. 

MA.m. • • . z- c .. R. ordenando que,. estando declarada guerra entre 
a Inglaterra e a ' ·Hol1anda, se nã~ admittissem nos 
portos das Conquistas navios Inglezes ou Hollandezes 
que trouxessem ·presas. 

1673 
JuNHO. . • 28- Carta R.égia ordenando que este Governo infor-

. masse sobre osPostos de Guerra, e Officios de Justiça 
e Fazendíl, quando v~gassem . . 

\ 

OuTUBRO 20 - C. R. ordenando que s'e não propuzessem \\para os 
Postos de Guerra indivíduos, que não prova~sem os 
os seus serviços. 

1674 
ABRIL. . • . g-Carta ~égfa agradecendo ao Governador o que 

havia feitp na cobrança do donatj.Y'o ~ara o ,,dote da 
Rainha d~ Inglaterra,. e paz de' Hóllanda; reccúnmen-
dalldo todo ó cuidado errí obri:o-ar os Officiaes d~\Junta .... . <::> \ ~ \ 
a fazerem a cobrança: deste donativo, e ordenando 
que proce~sse contra. os do ultimo trienniQ, que no 
prai:o de s,eis mezes não prestas~em~as devidas contàs. 

» a7-C. R .. á>c~rca~ de um descobrimento de mineraes de 
ouro; pra,ta e OlllttOs :metaes~ que. se presumia ter feito 
n~ Rio· dos: Tocant±n~· e Grão Pará um cabo com 
uma. ttop~l · de gente .. 
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ABRIL. . • 28- Carta Régia providenciando para não irem os 
Religiosos a'o Reino sem licença dos seus Prelados. 

» 3o ...... C. R. participando ter ido ao Maranhão o Padre 
Antonio Raposo para o fim de que trata a Carta de 
27 do mesmo mez. 

JuLHO. . • 17-c. R. declarando ter-se feito mercê ao Visconde 
d'Asseca e a seu irmão o General João Corrêa de Sá, 
áquelle de uma Capitania de vinte legoas de terra, e 
a este de outra de dez legoas das trinta que vagaram 
pela deixação de Gil de Góes, com certas condições, e 
são: fundar-em á sua custa Villa, Igreja, Casa de 
Càmara, etc . 

. ~ 2 J - C. R. mandando attender a uma petição de paga-
mento mensal de soldo á guarnição das , Fortalezas 
de Santa Cruz e S. João. 

SET~.MB.RO 28-c. R. mandando restituir aos moradores dos campos 
. de Goiatacazes as su~s casas, de que foram violenta 

e tyrannicamente esbulhados. 

NovEMBRO. 3-c. R. mandando cobrar de Manoel Nunes Coelho uma 
letra de duzentos mil réis. 

» 24- c. R. transmittin~o, por cópia, a ordem ·expedida ao 
Governador Geral do ' Estado e Provedor Mór da 
Fazenda sobre o pagamento das munições, armas, e 
polvora para provimento do Estado, afim deste Go-
verno. ·dar ex.et:uçã.o na par·te que llie tocava. 

»> 2:8 .... tJ. R. fazendo. mercê aos · m.ornct<:>res da Villa de 
Vianna de poderem navegar fóra d10 corpo da Fróta~ 
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JANEIRO ... 7- Cart.a Régia mandando empossar o Capitão Ma':" 
noel da Costa no Officio de Provedor das fazendas 
dos defuntos e ausentes da Capitania do Rio de Ja-
neiro, e extranhar -ao Governador João da Silva de 
Souza por já não o ter feito. 

JuNHO .... 3o-C. R. remettendo uma Provisão, em que se per-
doavam aos criminosos '.residentes no Reino de An-
gola e aos do Brazil que quizessem passar áquelle 
Reino; e 9rdenava que as penas de degred_o fossem 
cumpridas sómerite no mesmo Reino. 

. . 
AGOSTO ... · 9- C. R. man~ando dar posse do posto de Ajudante do . 

numero desta cidade a Simão Affonso da Fonseca~ 
NovEMBRO 27 -c. R.. ma~1dando informar o requerimento do Sar-

gento Mór Martim Correia Vasques, em qu~ pedia o 
pagamento dos seus soldos. \ 

DEZEMBRO 5 - c. R. maqdando se dessem GS lndios necessarios ao 
Capitão da Capitania do Espirito Sarito, José Gon-
çalv~s de Oliveira, para o descobrimeh to da Serra 
das Esmeraldas. 

1676 

JANEIRO ... 3 I - Cart.a ~égia exigindo informação sobre o modo 
por que se avaliavam as fardas dos soldados, o estylo 
que nella~ se observava, e outras circumstancias re-
lativas. 
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FEVEREIRO 4-Cart.a Régia mandando reparar a Fortaleza de 
S. João da Barra da ruína em que estava, appli-
cando-se para isso o subsidio pequeno. 

MARço. . . I 2 - c. R. ordenando se désse aos Administradores da 
Junta do Commercio todo o dinheiro pertencente á 
Fazenda Real, para se remetter para o Reino em le-
tras sobre o Thesoureiro da mesma Junta, á ordem 
do Conselho Ultramarino. 

» 14-C. R. declarando a inconveniencia de cantratar-se o 
sal deste Governo, e communicando ter-se ajustado 
com os Mestres dos Navios a fórma por que o de-
viam trazer. 

» 19- C. R. mandando repôr nos seus Jogares o Administra-
dor e mais Officiaes das minas de prata de Parnaguá, 
que com excesso e contra as Reaes Ordens foram 
presos e suspensos pelo Ouvidor Geral desta Capitania. 

» 26 -c. R. mandando tomar fiança a Thomé de Souza 
Correia, pelo offerecimento de mandar para Angola 
cincoenta cavallos á sua custa, serviço este por que 
se lhe fazia mercê condicional do Habito de Christo 
com a Commenda de cem mil réis. 

» 3o- Co R. exigindo informações acerca dos Officios de 
serventia, e a razão por que os proprietarios delles os 
não serviam. 

JuLHO •... I3- c. R. mandando advertir a Gregorio Dias, Cirurgião 
do Presídio, que cuidasse em curar . os soldados seq1 
levar estipendio além do seu ordenado, sob pena de 
ser demettido. 
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J uLHO •••• 21 -Carta Régia recomrriendando que fossem providas 
nos Oflicios de Fazenda pessoas nobres, probas, e que 
tivessem cabedal, para remediar a continuação de 
abusos e fraudes. 

» 21 - «:; .. n. mandando informar sobre o procedimento do 
Ajudante do mar com . as embarcações, , entrando 
nellas antes · de se lhe metten!m guardas, e levando 
quatro mil réis de cada ' navio, e quatr~ patacas de 
cada um ,dos b~rcos da Costa. 

I 

» Z4 ...... c. R. ordenf,tndo que se remettessem cópias das 
Ordens, que por se contrariarem não po~iam ser 
executadas. 

\ 

SETEMBRO . 24- C. R. mandanfio informar sobre uma carta, cuj·ã, cópia 
se remettia, ~los Officiaes da Camara de Cabo'~rio, 
em que pediam para seu Capitão Mór Antonio\'v az 
Tinoco. 

OuTUBRO. 18-C. R. mandando informar sobre a creação de um 
novo Meirinhp com seu Escrivão, requeri~os pelo 
Provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, para as 

\ \ 

diligencias do ;serviço Real. , 

' 

1,.677 '\ ,, 

JANEIRo. . 2 I -Carta Régia mandando soltar a Pedro de Souza , 
Pereira, que s~: achava preso com os seus creados. \ 

M4RÇQ . . . I 5-c .. n. mandapdo que se aceitassem de Thomé de 
Souza Correicr os cavallos que fossem capazes para 
guerra, afim df! se remetterem para Angola. 
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MARÇO ••• 28-Carta Régia mandando informar se tinha havido 
exesso de dispendio nas Procissões, e com que ren~ 
dimento se faziam essas despezas. 

ABRIL ••••• 2-c. n. mandando informar o requerimento do Ca-
pitão D. Gabriel Garcez e Gralha, em que pedia 
a reposição dos seus soldos, e tudo o mais que tOcasse 
a sua Companhia, desde o tempo que lhe foi tirada 
injustamente. 

». 6-C. R. ordenando que os soldados da Fortaleza de 
São João fossem r~duzidos a vinte praças, e mensal~ 
mente pagos. 

» 1 o-C. R. recommendando ao Governador que na co~ 
brança de algumas dividas de CJUe era credor D. Fer-
nando Ramirez, na Capitania do Rio de Janeiro, se 
o não embaraçasse com dilações. 

MAIO... 3I- C., R. mandando informar· sobre a arrematação das 
fardas, afim de poder emendar-se a pauta, visto a 
exorbitancia com que estão alterados os preços das 
mes1nas fardas. 

JuNHO ••••• 3- c. R. ordenando se continuasse a obra da Carioca, 
até se concluir, appli~ando-se para ~sse fim a renda do 
subsidio pequeno. 

» 5-C. R. mandàndo que se compellisse a gente vadia a 
assentar praça no Presidio desta Cidade. 

» 10- c .. R. ordenando que inf~rma.sse o requerimento do 
Sargento Mór Martim Correia · Vasques, em que 
pedia o pagamento . mensal dos seus soldos . 
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JuLHO .. ;. 6- Cart;a Régia ordenando que se informasse o reque-
rimento 'dos Deputados da contribuição do donativo 
para o dote da Rainha de Inglaterra e paz de Hollanda, 
em que pediam a creação de um Escrivão e Meirinho 
para a cobrança do dito donativo. 

» » -C. R. mandando informar sobre o pedido dos mora-
dores da Capitania do Rio de Janeiro ,para que o as-
sucar cprresse em logar de dinheiro pela falta que 
havia de ntoedas . 

AGOSTO. . I I -C. R. recorrfmendando todo o aux·ilio e favor para se 
cobrarem aEi quantias que se estavam a dever perten-
centes ás Dfzimas da Chancellaria. 

I 

NovEMBRO 3-C. R. recommendando tbda a conta e seg' t.:Jtanca 
" \ > com a pessoa e Officiaes de 1João da Rochá Pita, 

Desembarg~tdor da Relação dà, Bahia, encarregado 
de varias d,evassas, residencias, )nform,ações e mais 
~gfficiU; 1 ,, 

'\ 
DEZEMBRO 2 I - C. R. ordepando que as Frotas não es~erassem mais 

de um mez para levarem á Côrte as embarcações da 
In dia, que ;tportassem á Bahia. 

1678 \. 

\ 

JANEIRO .. 27 - Carta Rrgia mandando publicar e observar a Lei 
impressa, que prohibia aos Ministros serem meeiros 
com as pes~oas que lançassem em contratos. 
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MARÇO . . 24 - Car-ta Régi a ordenando que se informasse sobre a 
sufficiencia de Domingos Alvares, que pretendia o 
Officio, que fôra propriedade de seu sogro, de Patrão 
Mór e Mestre dos Calafates da Ribeira da Cidade do 
Rio de Janeiro . 

» 29 - c. n. ordenando que os Governadores dessem conta 
pela Junta das Missões do estado e progresso destas, 
e das pessoas Ecclesiasticas e Religiosas que nellas se 
empregavam. 

JuNHO . . . . 6 - c. R . recommendan::i6 a execução da Provisão de 27 
de Fevereiro de 1671 , que determinava a fórma de ·se 
ajustarem os fretes sem intervenção de Ministros de 
Jusciça, Guerra e Fazenda. 

JuLHO . .. 18 - c . R- mandando que o Provedor da Fazenda perfi -
zesse o que se estava devendo para a reedificação da 
Capella Mór da matriz de S. João da Cananéa . 

NovEMBRO 19 - c . R. sobre ajustar-se com o Provedor da Fazenda 
Officiaes da Camara a quantidade de pipas de vinho, 
que fossem necessarias para o gasto de cada uma das 
Religiões, para se não fazer esta despeza pelo subsidio 
grande a outro objecto applicado. 

» 23 - C . R- mandando informar si seria conveniente tira-
rem-se as fardas á infantaria dando-se-lhe o soccorro 
annual, sem a maioria que nellas recebiam; e sobre o 
damno que se poderia s~auir arrematando-se o con-
trato nesta fórma. 

DEZEMBRO 4 - C. R . permittindo aos moradores desta Capitania o 
córte de páos mangue , a despeito da opposição dos 
Padres da Companhia e dos Religiosos de S. Bento . 

3 
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FEVERElRO 9 - Cart:.a R.êgia rei·terando a recommendação de dili- · 
gencias para que fossem pagas as quantias que 
algumas pessoas moradoras da Capitania do Rio de 
Janeiro deviam a D. Fernando Ramirez. 

FEVEREIRO 9 - c. R.. commutando para a Capitania do Rio de Ja-
neiro o degredo de cinco annos para a Africa, a que fora 
condemnado Domingos dos Santos. 

I 

MARÇO. . . I 6 - c. R.. orÇienando que assim que chegasse Manoel Pinto 

D 

)) 

)l 

' JJ 

da Costa, Capitão de Mar e Guerra da náo Santa Ma-
. ' 

ria de S qboya, se lhe prestasse todo o auxilio para fazer 
sua viagem. 

17 - c. R.. determinando \ o 
haver o Governo com 
aportass1=m. 

\ 
modo por que se havia de 
as náos da Indi~\que aqui. 

\ ' ' 

'' -C~ R.. oq:lenando que as embarcações .. que viess~m da: 
lndia trouxessem duas vias, afim de q!Je, chegando a . 

\ 

algum porto onde tivessem d~ fazer detensa, deixas-
sem um~ dellas para ser remettida ao Reino _pela pri-
meira eJtlbarcação que partisse. 

23-c. R.. mftndando remetter os papeis relativo's a uma 
queixa que fizera o enviado de Castella, , dos morado-
res de S , Paulo. 

24 - c. R.. ordenando se remettesse uma relação exact; dos 
Conventos que havia no Rio de .Janeiro, de suas lota-
ções e ntlmero de Religiosos que existiam. 

28 - c. R. mandando impor pena ás pessoas que usassem 
de pataqas por marcar. 
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JuLHO . .. . 20 - Cart,a Régi~ mandando estranhar o procedimento 
do D. Abbade de S. Bento por não ter dado exe-
cução á ordem de fazer retirar dos Campos dos 
Aytacazes a Frei Bernardo, que juntamente com o 
P adre Luiz Correia fomentava insultos naquellas pa -
ragens. 

OuTUBRO . . I 6 - c. R . declarando que a arrematação dos dízimos 
ficava a arbítrio do Go,rernador e do Desembargador 
João da Rocha Pitta. 

» »- c. R . concedendo licença a João da Rocha Pitta para 
poder recolher- se á Bahia, de cuja R elação era Des-
embargador. 

N OVE:IIBRO I 3 - c. R. mandando informar á cerca dos Religiosos da 
Companhia de Jesus Superiores da Aldeia de S. Pe-
dro não quererem dar áquelles moradores os Indios 
necessarios para o trabalho e cultura de suas fazendas. 

DEZE:IIBRO . . 9 - c . R. exigindo noYas e circumstanciadas informações 
para poder responder-s ao enviado de Castella sobre 
a queL\:a que o mesmo fizera, dos moradores de 
S . Paulo. 

» » - c. R . mandando prestar todo o favor a Frei Amaro 
Antonio Gonçalves de Almeida, que vinha tirar esmo-
las para os Santos Lagares. 

» r 4 - c . R. mandando que, independentemente das difficul-
dades qu diziam os officiaes da Camara haver em 
continuar-se a obra da Carioca, por demandar muito 
tempo, c er limitadissimo o subsidio pequeno para 
ella applicado fosse a mesma obra continuada. 
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MARÇO ••• 21- Cart.a Régia communicando o contrato de casa-
mento da Infanta com o Duque de Saboia. 

» » -c. R. marcanio o tempo da partida das Frotas, tanto 
desta Capitania, como das da Bahia e Pernambuco 
para o Reino. 

>> 24-c. R. acompanhando o Alvará em fórma de lei, que 
declarava livre o commercio de Moçambique e rios de 
Soifàlla a todos os subditos do domínio portuguez. 

I 

» -c. R. det,erminando que as embarcações procedentes 
do Estado da India trouxessem çluas vias, afim de 

'\ . que, chegando a algum porto, onde t \vessem de 
fazer detensa. remettessem uma pela primeira em-

, I ' ' 

barcação. \ , 

MARÇO. • . 26 - c. R. :rn,andando soltar e consideraJ;" livre a Protazio 

) 

ABRIL .••. 

Fernandes, natural de Macau. " 
\ I\ 

" 
29- c. R. declarando que este Governo não podia pôr 

em liberdade a nenhum réo, que viesse preso da India, 
ou de qualquer parte fóra de sua juri~dicção. 

1-c. R. acompanhando cópia do Alvará em que \~e fazia 
mercê da quantia annual de duzentos' e cid'coenta 
mil réis aos Religiosos da Companhia, que ~ssisti::j.m o 
Estado do Maranhão, na fórma expressada no dito 
Alvará. \ 

2 - c. R. rei,terando as ordens expe,didas para a cobrança 
do lançamento da quantia, que tocava a esta cidade, 
para o fiq de desenn.ipir-se a barra e rio da Villa de 
Vianna. 
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JuLHO •••• , 27 - Cart.a Régia exigindo informações sobre o modo 
por que se proveria de Parochos os Jogares, onde 
não os houvesse. 

· OuTUBRO .. 11 -c. R. permittindo que a Fragata Rainha dos Anjos e 
a Charrua Santa lzabet fizessem viagem fóra .do 
corpo da Frota. 

» 16- c. R.. approvando a funda~ão da Cidadella de São 
Gabriel, recommendando proseguir-se na sua fortifi-
cação, para o que se enviavam os precisos soccorros, e 
dando conta de algumas · reclamações apresentadas 
pelo Enviado Hespanhol em Lisbôa contra a fundação 
da mesma Cidadella. 

» -c. R. communicando a ordem que se expedira ao Go-
vernador Geral do Estado, e ao de Pernambuco para 
remet~er o Engenheiro João Coutinho, ou outro d = igual 
intelligencia, afim de ser empregado nas fortificações . 

» » - c. R. ordenando que, sendo conveniente, se dividis-
sem em mais tres Companhias com seus respectivos 
Officiaes os tresentos Infantes, que se mandaram para 
sujeitar os In:iios, depois de tentarem-se todos os 
meios possíveis de amizade e de boa correspondencia. 

, » - c. R. concedendo a este Governo, si houvesse guerra, 
a faculdade de prometter quinze habitos das Ordens 
militares de Christo, Santiago e Aviz áquelles que 
nella se distinguissem. 

, - c. R. concedendo faculdade a este Governo de poder 
repartir até cincoenta escudos de vantagem pelos Of-
ficiaes e soldados que bem merecessem. 
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- JuLHO. . . . I 6 - Carta Régia recommendando a continuação lde 
soccorros para a nova povoação de São Gabriel e 
dando instrucções para a sua defeza. 

>> 1 7 - c. R. ordenando que, si fôr forçado a usar do offe-
recimento dos moradores de S. Paulo relativamente 
aos Indios sujeitos ao dominio de Castella, sómente 
se captivassem os que não fossem Christãos; e que 
a estes se considerassem como prisioneiros de guerra. 

1/ -
I 

>> 19- c. R. qrdenando a entrega do Governo âesta Capi-
tania, na ausencia de tDom Manoel Lobo, ao Desem~ 
bargador João da Rocha Pitta, e em su~ falta á Ca-
mara des_;ta Cidade. 

1 

\ 

» 2 1 - c. R. rpandartdo pro~er de Vigario a Villa de Pa-
ranaguá pelos motivos expoktos na represent'ação que 
dirigira) respectiva Camara ~ 

NovEMBRo 14--:C· R. mq.ndando informar sobr.e a p~i,\ção de Manoel 
da Costq, Capitão da Fortaleza de Sat).ta Cruz, em 

. d -d ' \ 'I que se qpeiXava a suspensao e p,agq.mento a seis n-
dios, qu(~ serviam naquella Fortaleza e na de S. João. 

DEZEMBRo 17- c. R. ordenando que nenhum navio 
1
desta '~-~pitania 

navegas~e sem ter Capellão. 

1681 \ 

JANEIRO •• 24- Carta flégia ordenando se !lotificassem os donos 
dos navips portuguezes para não navegarem sem Ca-
pellão p~,tra parte alguma .. 
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:MARÇO . . . 7 - C arta Régi a mandando erigir uma junta das 
Missões com subordinação á que havia no Reino, 
e especificando os membros que a deviam con-
stituir. 

» 14 - c . R . remettendo uma cópia da condição 17a do con-
trato do Reino d'Angola mandado arrendar a Diogo 
da Fonseca Henriques, na qual se providencia ares-
peito de se não tomarem os direitos aos avançadores, 
ou a outra qualquer p~ssoa, que viessem devendo:os 
ao dito contratador. 

AcosTo ... 6 - c . R . ordenando que renunciasse a um dos Officios a 
pessoa, que tivesse dous, dentro do tempo de seis 
mezes, sob pena de perda do maior, que seria então 
dado a quem o delatasse. 

OuTUBRO 27 - c . R . mandando cumprir uma Provisão, que vinha 
remettida, para que de todos os contratos, e mais 
contribuições para o sustento da infantaria, se tirasse 
para o fornecimento das munições uma propina igual 
á que se dava ao Governador Geral, ao da Praça, ou 
a outro qualquer Ministro . 

NoYDIBRo 8 - c. R . mandando informar uma petição de Do-
mingos da Sih a de Agrella, de umas Ilhas desertas, 
chamadas de Sant'Atma, para a parte de Cabo 
Frio. 

» » - c . R.. mandando nomear Ouvidor privativo ou pessoa 
capaz para sentenciar uns autos de demanda, em que 
eram autores Jorge Mainart e outros mercadores ingle-
zes, e réo Manoel Freire Romão, consignatario na 
Pra .a do Rio de Janeiro. 
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NovEMBRO 8 - Carta Régia exigindo informações a respeito de 
se o brigarem os Mestres dos navios a dar fiança 
de mil cruzados para não levarem a seu bordo 
Frei João Monteiro, Frade pertencente á Ordem de 
São Bento. 

17- c. R. mandando suspender a Ordem, que viera, para 
que as patacas se cunhassem no Rio de Janeiro, visto 
não se tirar proveito disso. 

I 
I 

)) 18- c. R. decl:,lran:io ter-se consignado a quantia de 
z:336$gzo réis no ren:iimento do contrato das Balêas 
para as de~pezas dos Bispados das Capitanias, nova-
mente crea,,ios. 

DEZEMBRO 23 - c. R. man4ando que a limpeza de que necessitassem 
as Fortalezas fosse feita por lridios. 

1682 

I 

JANEIRO ... 3 -Carta R«lgia ordenando aos Juizes, Vereadores e 
Procurador~s da Camarada Parahyba, que ajud\J.ssem 
ao Govern~dor Duarte Teixeira Chaves a tom~r en~ 
trega da Fortaleza e Colonia do Sacramento. 

» » - c. R. decl~rando ter-se indeferido a supplica dos Offi\. 
ciaes da CafDara da Cidade da Bahia para que a moeda 
tivesse ma\or valor; e ordenando se intimasse de 
novo no Rip de Janeiro a Lei da p·rohibição da fundi~ 
ção da moeda, procedendo-se, conforme ~eterminava 
a mesma Lei, contra os trangressores. 
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JANEIRO . . I 3 - Cart,a Régia ordenando se deixasse Thomé de 
Souza Correia continuar a exercer o Officio de Pro-
vedor da Fazenda desta Capitania, de que era pro-
prietario, por se mostrar livre de culpa na devassa 
que contra elle se procedera . 

>> z6 - A v iso ordenando se procurasse aquietar os Religiosos 
de S. Bento e do Carmo , e fazel - os desistir do 
intento em que estavam de separar-se para se 
eximirem das Províncias de Portugal. 

FEVEREIRO z5 - Cart,a Régia ordenando se pozesse em liberdade 
o Indio Protazío Fernandes, natural de Macáu, que 
fôra remettído para o Rio de Janeiro por ordem de 
Salvador Correia de Sá . (Cópia.) 

MAIO ... . 26 - C . R . ordenando o que se devia observar com a 
imposição de um novo subsidio nas aguardentes 
para a infantaria, obras do Conselho, e agua da 
Carioca . 

JuLHO. . . . . 6- C . R. enviando cópia da part1c1pação que fizera 
Manoel da Costa Cabral, Capitão da Fortaleza de 
Santa ~ruz, ácerca das obras que na mesma se con-
cluíram. 

AGOSTO .. . r r - Provisão ordenando o que se havia de praticar 
com as congruas dos Bispos, durante a Sé Va-
cante. 

OuTUBRO. . 13 - Cart.a. Régia exigindo informações sobre as 
pessoas que, tendo dous Officíos, não renunciaram, 
dentro de seis mezes, um delles, conforme se or" 
denára. 

4 
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JANEIRO .•. 2 -Cart:,a Régia exigindo uma relação de todos os 
Officiaes que existiam nos postos, vivos e reformados. 

15-c. R. communicando a eleição, que fizera a Con-
gregação de São Bento, de Abbades para os Con-
ventos da Capitania do Rio de Janeiro e São Paulo. 

J> 23 -C. R. mandando cobrar de Antonio Rodrigues Tou-
rinho o que devia do contrato do sal. 
I 

I 
» » -c. R .. mandando notificar aos Capitães e Mestres 

de embarcações que . não fo'?sem ás raias de Galliza. 

)) 24- A viso exigindo saber si existiam\ no districto do 
Governo do Rio de Janeiro officia~\' estrangeiros 
occupando postos. \ 

)) 3o- Cart:,a Régia ordenando se fizesse a arrematação 
do contrato dos dízimos sem a condicão reiativa aos . ' 
bens dos Religiosos. 1 ~~ 

'\ 
~ 

MARÇO.. . . 5- C. R 1• mandando informar sobre se \fazerem na Ca-
pitan~a do Rio de Janeiro Armazehs Reaes. 

\, ~ 

MAr o. . . . . 8-c. R. ordenando se enviasse a cópia das cqndições com 
que ~e arrematou o contrato do subsidio aos vinhos. 

» 2o-C. R ,. mandando fazer a avaliação do çusto dos 
arma~ens para o deposito de sal. 

-
AcosTo ... 17-C. R. mandando informar um requerimento em que 

a Santa Casa da Misericordia do Rio de Janeiro 
pedia a consignação de uma ordinaria, a exemplo · 
das Casas de Misericordia da Bahia e Pernambuco. 
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OuTUBRO,. 19-Carta Régia mandando informar o requerimento 
dos Officiaes da Camara da Villa de São Francisco 
da Capitania do Rio de Janeiro, em que pediam um 
Sacerdote pago pela Fazenda Real. 

» 27- c. R. exigindo informação do rendimento da Camara 
do Rio de Janeiro, e das precisas despezas, segundo 
as Leis e Provisões. 

NOVEMBRO 16-c. R. mandanjo informar acerca da sufficiencia que 
tinha Jacintho da Costa na arte de Cirurgia, para ser 
provido no cargo de Cirurgião Mór da Nova Colonia, 
si Antonio Rodrigues da Costa não quizesse continuar 
a exerce l-o. 

» 22- c. R. declarando não haver que deferir então ácerca 
da fundação de um Convento da Ordem das Merces 
na Colonia do Sacramento do Rio da Prata. 

DEZEMBRO 4- c .. R.. mandando reparar as fortalezas da Praça do Rio 
de Janeiro. 

>> >) - c. R. approvando a fórma, que apontava o Gover-
nador, para a arrecadação do subsidio de aguardente, 
e despezàs com a obra da aguada Carioca. 

>> 22 -c. R~ mandando informar uma petição, por cópia, de 
Antonio de Andrade, para poder renunciar os Ofticios 
de Tabellião e Escrivão de Orphãos, e Sesmarias da 
cidade do Rio de Janeiro na pessoa de Francisco da 
Costa Moura. 

" 23 -c. R. mandando dar todo o auxilio e favor a Garcia 
Rodrigues Paes para a jornada e descobrimento das 
esmeraldas. 
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DEzEMBRO z3 - Cart,a R égia mandando informar si na Capitania 
do Rio de Janeiro havia alguma casa capaz para 
comprar- se, afim de estabelecer- se a residencia do 
Bispo da mesma Capitania Dom José de Barros de 
Alarcão. 

1684 

JANEIRO .. zo- Cart.a Rég;a mandando ajudar a cobrança ju-
dicial das esmolas para . os Lagares Santos \ de J e-
rusalem, as quaes estavam ~m poder de depositw ios. 

)) z3 - c. R- ordenando que o ~overnador I desta c\ pi-
tania resolvesse, ouvindo os Padres da ,Companhia, 
sobre se darem Indios a Domingos da Silva de 
Agrella, Capitão da Capitania de CabÓ1 F rio ; e 
que participa~se para o R eino a resoluçãb tomada 
a respeito . 

F EVEREIRO 4 - c. R. mandando que se remettessem por conta d~\ Fa-
• zenda Real para Angola até sessenta casacas estufà·das 

de algodão, da fórma das que usavão os sert'anejos de 
S. P aulo . 

., 9 - Provis ão ( Circular ) ordenando que em todo o , 
Estado do Brp.zil se conhecesse e devassasse dos des· 
caminhos das ~áos da India, que a elle chegassem, de-
vendo na Bah~a o Governador nomear um Ministro 
para esta diligencia, e nas mais Capitanias serem os 
Ouvidores Geraes, os Juizes nesta ma teria. 
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MARÇO . . 23 - A viso exigindo saber si tinha sido cumprido o que se 
ordenára em Carta Régia de 2:í de Fevereiro de r682, 
sobre pôr-se em liberdade a Protazio Fernandes, na-
tural _ de Macau, que havia sido preso como captivo, 
sendo elle livre . 

» 29 - Cart;a Régia mandando ter toda a vigilancia e 
prevenção com embarcações que viessem com ban-
deira portugueza, visto, segundo noticias do Enviado 
de Madrid, haver suspeitas de ter sabido de Cadiz uma 
Frota, sob o commando de D . João de Lima, com o 
fim provavel de devastar as costas do Brazil . 

» »- c . R. enviando, por cópia, uma Lei que ordenava a 
fôrma por que deviam transportar-se os escravos, e 
fazer-se arqueação nos navios, afim de evitar- se o 
mau trato, que se dava na conducção dos mesmos 
escravos, vindos de Angola . 

NovEMBRO 22 - C . R . recommendando que se impedisse a exorbitan-
cia de entrarem os m.oradores de S. Paulo, e de outras 
Villas, com gente armada pelo Sertão a dentro com o 
fim de aprisionarem e captivarem os Gentios Comar-
cãos. 

» 27 - c. R. mandando applicar da renda do subsidio pe-
queno cento e cincoenta mil réis para aluguel das 
casas dos Governadores. 

DEZEM BRO 2 - C. n. mandando informar sobre o assenso do Senado 
da Camara para que umas moedas pequenas de 
Buenos-Ayre , que tinham vindo do Rio da Prata, 
onde corriam por meio reae , corressem no Rio de Ja-
neiro por quarenta réis. 
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DEZEMBRO 1 I -Cart-a Régia mandando informar sobre uma carta, 
por cópia, · do Provincial da Companhia de Jesus da 
Bahia, para se não divertirem os Indios da Aldêa da 
Capitania de Cabo Frio para a do Rio de Janeiro. 

» 1 2 -c. R. mandando dar posse a André Eerreira da Silva 

JANEIRO •• 

do Officio de Escrivão da Camara, sem embargo das 
razões com que representaram os Officiaes da mesma 
Camara e 0 Serventuario em exercício por Provisão 
do· Governo de~ ta Capitania. 

1685 

4- Cart-a Régia mandandb ouvir os contrat~dores 
do subsid.io do15 vinhos, e saber quaes os fundame , tos 

\ 
com que elles pediam o pagamento do 'subsidio dos 
vinhos comprados para a viagem de Bu~nos Ayres 
pela Fazenda feal. 

5 - c. R. mandartdo informar o requerimento, por cópia, 
de Antonio Correia Xim enes, em o qual pedia os par-
tidos de Medico da Camara e do Presídio de infantaria 
desta Cidade. . \ \ 

\ 

» 8- c. R. provide:nciando a respeito dos soldados do 
Terç? da Junta do Commercio Geral, que ficavam nas 
Praças do Brazil por occasiões de Frótas, o que não 
convinha. \ 

1> 12 -C. R. mandando informar o requerimento dos Ir-
mãos da Senhora do Rozario e Resgate da Capitania 
do Rio de Janeiro, a respeito dos captivos, que es-
tavam no casp de libertar-se. 
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-
JANEIRO ..• 20 - Cart.a Régia ordenando que, a ser verdade o 

que allegava o soldado João Henriques, do mau 
estado da sua saude, se_lhe concedesse licença para 
curar della no Reino . 

>> z3 - c . R. ordenando se fizesse com que os moradores 

' 

do Rio Janeiro contribuíssem com o que lhes fôra re~ 
partido para a obra da estacada e caes da barra da 
Villa de Vianna, e o que se cobrasse fosse immediata~ 

mente remettido para o Reino, afim de continuar~se 

a dita obra. 

FEVEREIRO. 5 - c. a.· ma9dando informar a respeito da pretenção 
do Licenciado José Ramiro Valle para medico da Ca ~ 

mara e Presídio . 

» 6 - c . R. reiterando as providencias ácerca do que fa~ 
zia o objecto da Carta Regia de 8 do mez passado, 
sobre não consentir -se que os soldados da Junta do 
Commercio sentassem praça neste Presídio; e prohi-
bindo com pena de castigo aos moradores desta Ca-
pitania recolher em suas casas os ditos soldados. 

» 7 - c . R. mandando que o Almoxarife carregasse em 
Receita as taras e vasilhas que João da Costa, Mestre da 
Náo «S. Francisco», tinha levado para a Nova Colonia, 
·passando-se-lhe conhecimento em forma, como se havia 
feito com os materiaes conduzidos na mesma occasião. 

NovEMBRO.. 7 - c . R. recomendando muito , e ordenando que 
os Governadores respeitassem os privilegies conce-
didos aos Officiaes da Camara desta Cidade, não po~ 
dendo prendel-os nem vexal~os durante o exercido de 
seus cargos. 
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NovEMBRO 27- Carta Régia mandando que se fizesse· dar cum-
primento ás ordens passadas pelo Chanceller da 
Relação deste Estado para o _ fim da cobrança das 
dizimas da Chancellaria: 

DEZEMBRO.. 13 -c. R. ordenando ao Governador que fizesse tomar 
logo contas aos Thesoureiros, Almoiarifes e Feitores, 
e pelos seus alcances os executasse, dentro do tempo 
de seis mezes para os primeiros, e de tres para os dous 
ultimos, depofs de acabado o tempo de seus provi~ 
mentos; e re~ponsabilisando o Governador pela exe-
cução desta orden1. 

» I 8 - c. R. ordenando que não se consentisse na continuação 
de fundação qe Conventos sem expressa licença' J{,égia, 
e exigindo u\na relação circumstanciada dos ~ue já 
havia nesse c~so. 

~686 

JANEIRO.. 22 -Provisão dp.ndo instrucções pata que se não conti~ 
nuasse a fazer os provimentos dos Postos das Náos 
da India, que viessem arribadas ao Braztl. 

" » 2S - Cart,a Ré~'ia declarando que o Doutor Luiz Alves 
da Cunha v~nha á Capitania do Rio de Janeiro 
a cer-tas diligencias do serviço Real, cujas ordens não 
mostraria ao Ç-overnador, mas que este lhe désse todo\ 
o auxilio, de 11ue o mesmo necessitasse. 

~ 3o -C- R. mandando dar licença aJo sé Batete, Condestavel 
da Fortaleza de São João da Barra do Rio de Janeiro, 
para ir ao Reino requerer. 
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F EVEREIRO I 3 - Car-ta Régia mandando que a despeza necessaria 
com o Patacho Nossa S e1-zlzora de Na{_areth, que tinha 
de servir de guarda-costa e persistir no Rio de Janeiro, 
sahisse dos etfeitos do contrato dos Dízimos e Balêas, 
e de quaesquer resultas de contas, e execuções que se 
fizessem. 

» - C . R . mandando que a despeza n:cessaria com oPa-
tacho Jesus 111arza José, que tinha de servir de guarda-
costa, e persistir no Rio de Janeiro, sahisse dos etfeitos 
do contrato dos Dizimas e Balêas, e de quaesquer 
resultas de contas, e execuções que se fizessem. 

MA.Rço ... z r - c. R. ordenando que dos navios tocantes á Ilha de 
São T homé se reservassem os direitos, que rendessem, 
e estivessem sempre promptos para se despenderem 
á ordem do Governador e Nlinistros da Fazenda da-
q uella Ilha. 

» z3 - c . R . mandando dispor cautelosamente a sahida e nave-
gação dos dous Patachos de segurança da costa contra 
os Piratas; e autorizando a armar ~aum Navio de maior 
força dó que a do Patachos i assim fosse necessario . 

Ü UTUBRO I 6 - c . R. exigindo annualmente informações da capacidade 
e roere imento de cada uma das pessoas que estivessem 
servindo nesta Capitania e nas mais sujeitas a este 
Governo tanto nos postos de Guerra, como nos Ofti-
cios de Fazenda . 

NovDIBRO. 5 - c . R. man::lanio informar o requerimento, por cópia, 
o Offi iaes da Camara do Rio de Janeiro, em que 

pediam Provisão para não e poder alterar o jornal dos 
Indios~ que trabalhassem na obra da aguada Carioc;a. 

5 
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DEZEMBRO I o - Cart,a R égia mandando informar sobre o que 
diziam os Officiaes da Camara a respeito da consigna-
ção para a obra da Carioca, e de pedirem mais alguns 
effeitos para se concluir com brevidade a mesma obra. 

» » - C. R. mandando informar sobre o estado das Missões 
e Christandade dos Religiosos, e mais pessoas Eccle-
siasticas, que nellas se empregavam ; examinando-se 
tambem a origem das ordinarias, que têm, e Provi-
sões da1 fundacão dos Conventos. 

I ' 

1687 

JANEIRO... 2 - Cart,a Ré~ia providenciando a respeito d~\ damno 
do cerceamento da moeda ~~ remettendo, por cóp~a, um 
Edital em ~ue se prohrbia mandar patacas ao Brazil. 

r I - C . R. ordenando que se armassem os navios e barcos 
que se achassem no porto do Rio de J3:neiro, visto 
não ser possível conservarem-se Fragata's de guerra 
nas costas deste E stado. 

r 2 -C. R. exigindo informacões sobre o estado das :Missões 
e Christandi:lde dos R~ligiosos e mais p~sc:ili.s E,ccle-
siasticas que nellas se empregavam. '\ 

, 27 - C. J:l.· mandando informar sobre a queixados Religiosós 
Capuchinhos Mis:' Íonarios, assistentes no Rio de, 
Janeiro, funàadores de uma Aldeia de Indios na Capi-
tania da Parahyba do Sul, contra o Vigario da dita villa, 
F rancisco Gomes Sardinha, que com força armada se 
oppunha á \"undaçáo da mesma Aldeia, tentava des-
truil -a e impedir ág uelles Religiosos em suas Missões . 
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FEVEREIRO 5 - Cart-a Régia mandando informar sobre um reque~ 

rimento, por cópia, de Ignacio da Silveira Villa Lobos, 
em que pedia licença para Luiz Lopes Pegado servir . 
no seu Impedimento o Officio de Escrivão da Fazenda 
e Contos, de que elle era proprietario. 

» 6 .- C . R. mandando entregar outra vez ao Administrador 
da Junta do Commercio o Patacho Nossa Se1-th01·a de 
Na'{_aretlz que viera o anno passado para guarda-costa 
da Capitania do Rio de Janeiro; e que o chamado 
Jesus Maria José, porque não servia para este fim, 
fosse vendido, e se pagasse promptamente á tripolação, 
tanto de um como de outro navio, o que se lhe devesse. 

» 8 - C. R . mandando dar a Luiz Lopes de Carvalho e a F rei 
Pedro de Souza os Indios que pediam para se conti~ 
nuar na exploração das minas de prata de Sorocaba. 

» Io - C. R . mandando informar sobre o pedido da Camara 
da Villa de Paranaguá para haver alli um Collegio de 
Religiosos Missionarios da Companhia de Jesus. 

MARÇO . . . I - C . R. ordenando que o Prelado de qualquer Convento 
da Capitania do Rio de Janeiro, que tivesse doze Reli -
giosos, mandasse, sem prejuízo dos direitos dos 
Parochos, todos os annos dous a catechisarem e 
administrarem os Sacramentos aos Catholicos do 
Sertão, de que se daria conta annual pela Junta das 
Missões. 

4 - Pro"'isão concedendo a Francisco Velho Barboza, 
Capitão de uma Companhia de infantaria da Praça da 
Nova Colonia do Sacramento, licença por dous annos 
para ir á provinda do 1Vl.inho. 
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MARÇO •.• I 5-Carta Régia mandando que se notificasse aos 
Prelados das Religiões que tinham Conventos para 
estranhar severamente aos Religiosos daquellas Reli-
giões que se conduziam com menos fervor e zelo na 
conversão das almas, e declarando que se extin-
guiriam as suas províncias, dando-se os Conventos a 
outros Religiosos que mais dignamente se occupassem 
no servico de Deos. 

' I 
I 

» zo - C. R. mandando continuar os soccorros da - Nova 
Colonia do Sij-cramento. 

» » -c. R. mand1J.ndo proceder ás execuções da~. dividas 
á Fazenda :Real, assim 1dos contratos, cd~~o de 
quaesquer outros effeitos; \,e remetter ao Th~sou
reiro do Coqselho Ultramarino ltudo quanto se ar-
recadasse. 

>> 2 I - C. R. ordenando que etü todas as ,caixas ~ fechos de 
assucar, que fosse m para o Reino, se pozesse a fogo 
uma marca dos Engenhos, onde se fabricasse, in di-

d • . • 1·d d \ \I d d can o-se com mtctaes as suas qua 1 a esQ e man, an o 
'f b . ' d d ~ '*' " m ormar so re a convemenCla e ven er-~e Ror preço 
certo os mesmos assucares, afim de resolver-se o que 

1\ 
mais conviesse ao bem commum. 

22- c. R. recommendando a cobrança do que se estava a 
dever á Obra Pia, e a remessa com toda a b revidade 
em letras seguras a entregar ao Thesoureiro da mesma 
Obra Pia. 

» 24- C. R. remettendo um Alvará em que se ordenava 
que em tod~s as caiXas e fechos de assucar se po-
zesse uma m11rca de fogo. 
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OuTUBRO z r - Carta Régi a mandando informar quaes eram os 
Officios, que não estavam sendo servidos por seus 
proprietarios . 

» 23 - C . R . ordenando se concedesse licença para voltar 
ao Reino a Manoel da Silva, que fôra levado para a 
Nova Colonia como Artilheiro. 

NovEMBRO r3 - c . R. mandando attender ao que se observava no 
pagamento do serviço dos Indios empregados na obra 
da Carioca, não podendo alterar-se, conforme o Reitor 
da Companhia o queria, íntroduzínd.o jornaes exces-
sivos, contra o que repre:;;entára a Camara da Capitania 
do Rio de Janeiro . 

, 27 - C. R . mandando deferir um requerimento em que 
o Cabido e mais Ministros da Sé da Capitania do Rio 
de Janeiro pediam Alvará para se lhes pagarem suas 
Congruas, sem que os Escrivães, assim da F azenda, 
como do Almoxarifado 'lhes levassem emolumentos . 

DEZEMBRO 6 - c . R . mandando informar que rendas tinha o Senado 
da Camara, qual a sua applícação, a razão por que não 
se dava execução á Ordem de 28 de Março de 1667 re-
lativamente ás Procis:;;Ões de Corpo de Deus e outras. 

v I o - c . R. mandando informar sobre o que representou 
Francisco da Costa Barros a respeito do Officio de 
Escrivão da Camara do Río de Janeiro . 

, 12 - c . R . mandando estranhar não ter o Bispo castigado 
ao P. Felippe de Barros,. 'lestre Escola, pelo procedi-
mento escandaloso com que se conduzia, e que se pro-
cedesse immedíatamente contra o mesmo, como fosse 
de justiça, dando -s~ de tudo particular informação. 
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DEZEMBRO r5 - Cart:a Régia ordenando que se lançasse bando 
com as penas convenientes para que as madeiras, 
de que se faziam as caixas para conter o assucar, 
fossem seccas. 

» 3o - c. R. exigindo informações sobre o estado das Mis-
sões e Christandade dos Religiosos e mais pessoas 
Ecclesiasticas que nellas se empregavam. 

1~388 

JANEIRO. • • 5 - Carta Régia mandando informar sabre a pe~ção, 
por cópia, de Manoel Rodrigues de Oliveira, pr~~fie
tario do Officio de Provedor das Minas de S. Paulp e 
S. Vicente da Capitania do Ri~ de Janeiro, para se ihe 
passar Provisão, em que se especific:;tsse quÇ! o era das 
Minas do Ouro de lavagem da Repartição do Sul. ' 

. \ \ 

\ 
6 - C. R.. acompanhando a Lei em que se· ordenava que 

os assucares se Fesassem em um Trapiche, e, se ppzes-
sem marcas a fogo para se conhecer a sua qU'alidàp.e. 

'~ ~ ,, 
\ \ I 

)) 21 -C. R . mandanqo dar posse do posto de Ajutlante da 
, Praça do Rio déi Janeiro a Manoel da Silva. ' 

FEVEREIRO 7 -C. R. mandando dar todo auxilio e favor, que· pedisse 
o Desembargador Melchior da Cunha Brochado, que . \ 
vinha ao Rio de Janeiro a varias diligencias do serviço 
Real. 

)) » -C. R. mandando dar todo auxilio e favor, que pedisse 
o Desembargad()r Francisco Mendes Galvão, que vinha 
ao Rio de Janeiro a varias diligencias do serviço Real. 
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FEVEREIRO 22 - Cart,a Regia ordenando que não se contrariassem 
as ordens e sentenças, que os Religiosos do Reino 
alcançaram dos Juizes Ecclesiasticos competentes a 
respeito da união da Congregação de São Bento da 
Província do Brazil á do Reino . 

ll 23 - C . R.. mandando informar sobre o requerimento de' 
José Pinheiro de Macedo, em que pedia a. propriedade 
do Officio de Juiz da Balança, na Capitania do Rio de 
Janeiro . 

MARÇO. • • 8 - c . R.. prohibindo que se dessem reformações, e or-
denando que só vencessem soldo e vantagens de re-
formados os que obtivessem Alvará Regio . 

>> » - c . R.. mandando publicar e executar na Capitania do 
Rio de Janeiro a Lei sobre a prohibição de introducção 

. dos generos estrangeiros nella declarados, e de mais os 
droguetes, de que não fazia menção a Lei, dando-se 
tres annos para consumo dos que estivessem no paiz . 

» 10 - c . R.. ordenando que se desse cumprimento á Ordem 
de-13 de Dezembro ·de r685, que mandava tomar contas 
aos Thesoureiros, Almoxarifes e F eitores da Fazenda 
Real, e que directamente se as enviassem para o Reino. 

r6 - C . R.. mandando publicar no Rio de Janeiro uma 
Lei que diminuía os direitos, nas Alfandegas do Reino, 
do assucar e tabaco; e marcava os preços dos generos 
com que se forneciam os Engenhos . 

» - C. R.. exigindo uma relação exacta e distincta das 
Mis:sões e dos Religiosos que nellas se occupavam, das 
Aldêas, e do numero dos Gentios que as habitavam . 
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~iARÇO... 17 - Carta Régia mandando publicar e executar neste 
Estado a Lei que igualava o crime do cercêo 
da moeda ao da moeda falsa, e applicar a Lei, 
assim nas penas, como nas provas e mais circum-
stancias. 

n 18 - c. R. acompanhando um Alvará em que se prohibia 
que navio algum fosse para o Reino, sem ser incor-
porado nas Frotas; 

I 

>> 20 - c. R. providenciando a respeito do excesso cQm que 
alguns Senhores castigavam seus escr~vos. 

» ::?.3 - C. R. mandçmdo processar summariamente aquelles 
I 

dos_ Senhores que se 'desrrtoderassem no castig,o dos 
escravos. 

>) >> - c. R. enviaqdo um official da Casa da Moeda para 
o fim de marcar a moeda no Rio de Janeiro, e dando 
instrucçóes a este respeito. 

>> n - A viso manda~do lançar bando para que'fenhum 
marinheiro embarcasse tabaco algum em põ, com pena 
de perda da soldada. 

» 24 - Carta RéFia ordenando que a Frota, ' que tinha 
de regressar para o Reino, o fizesse a tempo de chegar 
antes do inverno, para o que se lhe prestaria todo o 
auxilio. 

z5 - C. R. dando .instrucçóes ao Governador ácerca do 
que se devera fazer no circular e marcar 'da moeda, 
para o que yinham Officiaes habilitados para serem 
empregados nesse trabalho. 
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MARço. . . 2S - Provisão enviando uma relação dos vencimentos 
que percebiam no Reino os Capitães, e os Officiaes 
dos mais postos, de Sargento Mór a Sargento de nu-
mero reformados; advertindo que d'ahi em diante se 
declarasse nos Alvarás não poderem vencer pagens e 
tambores os que tivessem entretenimento de Capitã~s. 

» »-c. R. mandando dar aos Capuchos Francezes en-
carregados das IVlissões Religiosos de outras Religiões, 
que os ajudassem nesse Santo Nlinisterio . 

» 26 - c. R. ordenando ao Governador desta Capitania que 
soccorresse com o necessario o Presidi o da Nova Co-
lonia, e com gente, quando ella necessitasse; e decla-
rando que na monção futura se daria fórma ao Governo 
e particulares da dita Colonia. 

» 27 - c. R. ordenando que todos os navios trouxessem ele-
vassem Capellães na fórma determinada e sob as penas 
impostas; e porque muitas vezes se não accommoda-
vam os Capellães com os Mestres dos navios sobre os 
salarios, convinha que o Governador e o Bispo estipu-
lassem a quantia que se devia dar. 

JJ » - c. R. ordenando o que se devia observar a respeito 
dos contratos celebrados antes da Lei sobre os preços 

. dos assucares, publicada em proveito do Commercio e 
a bem dos moradores do Rio de Janeiro. 

» 29 - c. R.. mandando que a Camara desta Cidade pagasse 

)) 

ao Procurador do Secretario do Conselho Ultramaripo 
tudo quanto estivesse a dever-lhe." 

:>r - A viso recommendando grande cuidado com os navios 
quando se lhes desse querena. 

6 
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ABRIL. . . . . 6 ___.: Cart,a Régia mandando dispor as Companhias da 
Ordenança e;m estado de prestar serviço, guardando 
as proporções, quer para o numero, quer para as dis-
tancias de cada uma, e prover os postos que pare-
cessem necessario's ; e sendo preciso crear de novo 
algum posto, se daria primeiro conta. 

>> 22- C. R. ordenando que se notificasse aos Capitães e 
Mestres dos navios, que fossem para o Reino, que não 
deixassem des9mbarcar nos seus portos pessoa al-
guma sem darem entrada e conta das doenças hayidas 
em viagem, soq pena de prisão e m~ltá: 

>> 3o - Provisão p,rolí.ibindo absolutamente que· fosse 
ádmittída a lapçar em contratos ou rendas Rt:ssoa 
devedora de outro contrato á\Fàzenda Real ; e ~~m
minando penas aos Governadores, Provedores e Minis-
tros que não de~sem plena ex~cuçã~ ao determinado. 

\ 

NÓvEMBRO 27...:.... P. mandando declarar a todos os'Governadores das', 
Conquistas, e mais Ministros, que não consentissem 
que os povos pozessem seus retrato's nas casas da 
Camara nem em alguma outra parte publica,. '\ 

'\ 
3o- A viso ordenando que a Frota, que sahis~'~ do, Reino 

até o dia r 5 d~ Janeiro, regressasse o mais t11;rdar até 
o dia 'rs de Set~!mbrci, afim de evitarem-se os perigos 
que no inverno causam as tormentas. 

\ 

DEzEMBRO 7 - Alvará mandando que à ordinaria de quarenta \ 
mil réis; applicados á cera, vinho e hostias da Igreja 
da Sé, Matriz da Cidade do Rio de Janeiro, se entre-
gasse ao Thesopreiro M.ór dclla, com obrigação de for-

. necer ao Sachristão da. mesma Sé e ao Cura os guisa-
mentes para a Igreja de São José. t · 
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DEzEMBRO. 9 - Cart,a Régia mandando acudir ás Capitanias de 
Santos e São Vicente, no caso de necessitarem, apezar 
de não serem ellas subordinadas á do Rio de JaneirO. 

1 3 - c . R. mandando informar o requerimento da Ir-
mandade de Nossa Senhora da Ajuda, em quepe-
dia licença para ter um esquife para o enterro dos 
irmãos da mesma irmandade: 

» I 4 - c . R. mandando informar o requerimento, por có-
pia, da Camara da cidade d'Assumpção de Cabo 
Frio, em que pedia a confirmação de uma sesma-
ria, doada por Estevão Gomes Pinheiro para rocio 
da mesma cidade. 

1689 

JANEIRO .. I4 - Cart,a Régia mandando informar sobre a repre-
sentação do Bispo da Capitania do Rio de Janeiro 
contra o Provedor da Fazenda, por não ter este 
dado cumprimento a uma Provisão de concessão de 
mantimentos, embarcações e todo o mais . necessario, 
ao Bispo, ao Vigario Geral e aos Visitadores, quando 
tivessem de visitar as Igrejas do Bispado . 

» r 5 - c. R . mandando informar sobre a proposta da Ca-
mara da Capitania de Cabo Frio a respeito dos 
Indios da Aldêa de S. Pedro, e ácerca do sal que 
naturalmente se formava nas terras daquella cidade, 
para o que se ouviriam os Padres da Companhia e o 
Contratador do sal, cada um no que lhes tocava. 
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JANEIRO •• 3 r- Alvará ordenando que, quando o Provedor da Fa-
zenda do Rio de Janeiro .no tempo devido, sem le-
gitima causa, deixasse de pagar ao Bispo, Cabido e 
mais Ministros Ecclesiasticos, Fabrica da Sé e mais 
Igrejas, incorresse nas penas em que o condemnasse o 
Ou~idor Geral. 

FEYEREIRO 10- Carta Régia mandando que a Frota '·regressasse 
até o dia ; 5 d~ Junho para chegar ao Reino antes 
do inverno. 

» 1 I -c. R. mandancj.o informar sobre a licença que pedia 
Domingos Fernandes Guimarães, Capitão de infan-
taria da guarnição da cidad~\ do Sacramento da ~~ova 

Colonia, para ir curar-se nÓ Reino. \ 

» 14 -c. R.. mandançlo ficar sem effeito ~ Lei dÇ> preço dos 
assucares e outros generos, e em seu antigo vigor a 
de 4 de Março do anno passado, e outrosÍip decla-
rando sem vigpr a disposição da Carta Ré~a de 27 

dito mez e anpo, versando sob·re as 1 duvidas que 
occorressem nos contratos celebrados ant~s da pu-

\ I 

blicação da Lei. , '\ 
\ 

» 1S - c. R. mandando que não se mettessem os' assuca-

)) 

res em caixas de madeira verde, por ficarem dete-
riorados com a humidade. · 

22 -c. R. manda,ndo continuar o recebimento da con-
tribuição do donativo da paz de Hollanda e dote 
de Inglaterra, visto não se ter dado ordem para le-
vantai-o, nerr~ ter-se dado conta do rendimento do 
mesmo, que esta Capitania esta,-a obrigada a sa-
tisfazer. 

\ 
\ 
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FEVEREIRO z3 - Carta Régia. declarando que ficassem sem effeíto 
as ordens remettidas no anno passado a respeito da 
punição dos Senhores, que castigavam ímmoderada-
mente os escravos, e mandando observar o que as 
Leis dispunham em commum sobre a matería ; e si 
parecesse necessario, para evitarem-se perturbações, 
que já começavam entre os Senhores e os escr~vos, 
pela noticia., que tÍ\•eram daquellas ordens, se Jhes 
(aos escravos) fizesse saber por algum acto positivo 
a resolução ultimamente tomada . 

-,; »- C. R. ordenando ao Governador, em razão de uma 
representação da Caw_ara, que não provesse nos 
Officíos de Justiça ou Fazenda os seus criados, e que 
estando algum servindo, o demíttísse ; o que tambem 
se ordenava ao Ouvidor Geral. 

" 24 - c. R. mandando que o Desembargador Melchior da 
Çunha Brochado., no caso de estar ainda na Capitania 
do Rio de Janeiro, tirasse devassa das mortes prati-
cadas em Pedro de Souza. Pereira e ~fartinho da Silva, 
e do ferimento feito em um creado de Pedro de 
Souza.. 

li - C . R . mandando entr,egar o Governo da Capitania 
do Rio de Janeiro a D. Francisco Naper de 
A!encastre para que o exercitasse~ em quanto não 
chegasse Luiz Cezar de Menezes~ que se achava 
nomeado. 

• 2S - C:::. R . declarando que D. Francisco Napcr de AJen-
castre devia assumir o Gmremo desta Capitania, 
depois que o Go\•emado:r actual se tivesse embar-
cado. 
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FEVEREIRO 2S - Cart-a Régia mandando que se prestasse todo · o 
auxilio e favor ao Desembargador Jeronymo de Sá 
da Cunha que vinha devassar da morte de Pedro de 
Souza Pereira e das mais que conjuntamente se 
fizeram. 

>> » --,- C. R. mandando remetter com toda a brevidade o 
que estivesse cobrado do conto de réis, que"·a Capi~ 
tania do Rio tl.e Jtneiro tinha lançado para a obra da 
barra de Vianna. 

\ 

» » -C. R. ordenando que se observasse inviolavel- · 
mente . a , ProvisP:o de 9 de Dezembro de 1'636 
sobre não serem executados nas Fabricas dos ~~~ 

genhos os moradpres da Capit~nia do Rio de Janeir~ 
não se admittindo as renuncias .' que

1 
fizesse,m a esse' 

privilegio. ' 

» 27 - C. .R. mandando prender a todos . os soldados 
que na Capitania do Rio de Janeiro 'se achassem 
fugidos, ou se deixassem ficar em terra sem causa 
justa, pertencentes ao T erco da Guarnicão d'a's Ná.os 
do Comboi, e fazer entreg, a delles ao~ C~bos, d~s 

\ "' ' F rotas. \ 

» 28- c. R. exigindo qn:a relação de todos os Officios que 
houvesse nas Capitanias, entrando nella os Gover-
nadores, com di&tincção dos ordenados, propinas e \ 
emolumentos .qu~ vencessem. 

M ARÇO . ·. . 2 - C. R. mandando que se escolhessem pessoas capazes e 
nobres para o prpvimento dos postos da Ordenança e 
recommendando que se não creasse nenhum posto 
novo por ser contrario ás Reaes Ordens. 
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MARÇO... 5 - A .viso mandando qu~, nas certidões d~ notificações 
feitas aos Ca)?itães dos navios para não desembarcar 
pessoa alguma nos portos do Reino, sem serem 
visitados e desimpedidos pela saude, se declarasse que 
a mesma diligencia se devia praticar com os navios do 
Comboi. 

15 - Carta Régia mandando Ú1formar não só sobr~ 
pretender o Capitão Domingos de Brito povoar a La-
guna ~ fazer algum descobrimento de prata, · como 
sobre o intento que tinham os moradores de Sorocaba 
de entrar em Villa Rica e Cidade de Xerez para com-
merciar com os Castelhanos; e que, si fosse conve-
niente, este Governo os ajudasse e favorecesse . 

17 -:- C . R. ordenando que o Ouvidor desta Capitania pro -
curasse informações sobre um francez chamado o 
Abbade de Peguei, Senhor de Monte Vero, sobre quem 
recahiam suspeitas de fallar contra o Governo, e que 
conhecendo -se ser verdadeiro o que delle se dizia, o 
fizesse embarcar para o Reino. 

» z3 - c. R . declarando que, conforme as capitulações ce -
lebradas com a Inglaterra, as causas dessa nação de -
viam ser tomadas summariamente; e mandando come-

. guintemente accelerar uma execução, que traziam 
Thomaz Marco e João ClarqUe, subditos Inglezes, 
contra Manoel Ferreira Romão. 

JuLHO o • o 13 - c. R. mandando informar a petição, por cópia, dos 
Religiosos Capuchos da Província da Conceição do 
Rio de Janeiro, na qual solicitavam o pagamento da or-
dinaria de quarenta mil réis, concedida a cada um dos 
dous Conventos da Villa de Santos e da de T aubaté. 
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SETDIBRO 2 - C art,a Régia ordenando a observancia da Lei que 
prohibia os fogos de polvora nas Festas dos Santos, 
ou em quaesquer outras occasiões . 

OuTuBRO 22 - c. R.. participando o nascimento d'um Príncipe suc-
cessor do Reino . 

~OVE.\IBRO 7 - c . R . ordenando que não se impedisse ao Bispo que 
procedesse

1
a visita da Igreja de Santa Cruz da Capitania 

do Rio de Janeiro . 

D r5 - c . R . mandando dar todo o auxilio aos Contrata-
dores das Villa!'; de São Vicente, Santos e São Paulo 
e mais visinha::; para cobrarem os dízimos destinados 
ás congruas dos Parochos e ç,oadjutores. '\ 

- \ \ 
DEZE.\iBRO 4 - c. R . ordenando que se cumprisse inviolavelmente 

a Provisão de 8 de Abril de r67g, que prohibia remet-
ter- se para .o Reino d'Angola aguardente, por ser 
nocivo o uso d~ssa bebida . 

" 18 - c . R. mandan,do informar a pençao, por cop1a, do 
Doutor Clem~f!te Martins de 1\'lattos, em que solici-
ta v a Provisão para serem obrigados a Vi uva Victoria de 
Souza e seus filhos a vender- lhe uns chãos, p a ladeira 
que desce da Sé. 

» 20 - c . R . ~ecommep_dando mui particularmente a prisão dos . 
culpados dos assassinatos de Pedro de Souza Pereira e \ 
Maninho da Silva, visto não estarem ainda todos presos. 

» 24 - C o R . ordenando que se desse annualmente uma 
conta exacta das 1\ilissões, com declaração dos Reli-
giosos que se ~mpregavam nellas com fervoroso zêlo, 
e dos que o n~o faziam . 
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DEzEMBRO 24 - Carta Régia reiterando as ordens para que se 
. notificasse aos Capitães e Mestres dos navios que 

fossem para o Reino~ que não deixassem desembarcar 
nos seus portos pessoa alguma sem darem entrada 
e conta das doenças havidas em viagem, sob pena 
de prisão e multa. 

» >> - c. R. mandando que a F:rota estivesse carregada no 
tempo, que declarava o Regimento, que trazia o Ca-
pitão respectivo, afim de chegar ao Reino antes do 
inverno . 

>> -c. R. ordenando que vindo algum estrangeiro á Ca-
pitania do Rio de Janeiro se tomassem particulares 
informações da causa da sua vinda ; e no caso de 
ser suspeitosa, fosse elle preso e remettido ao 
Reino. 

>> • 26 - c. R. mandando completar as praças das Companhias 
de infantaria, e das do Presidio das Fortalezas com 
o numero de soldados da sua lotação que a Camara se 
obrigará a sustentar; e providenciar o mais que tocava 
ás ditas Fortalezas . 

1690 

JANEIRO .. 23 - Cart,a Régia mandando obrigar a Antonio de 
Moura a pagar o que estivesse a dever do tempo que 
servio o Officio d,e Provedor da Fazenda da Capitania 
do Rio de Janeiro, cujo proprietario era Thomé de 
Souza Correia. 

7 
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JANEIRO .. ~.5-Carta Régia enviando uns degradados para serem 
mandados para a Nova Colonia do Sacramento. 

FEVEREIRO 6 - A viso mandando carregar a Frota com toda prompti-
dão e brevidade, afim de poder chegar ao Reino antes 
do inverno. 

» 28 - C ar-ta Régia ordenando que não se consentisse 
nas Capitanias consumo algum de sal, que não viesse 
do Reino, n~m 1pesmo do que a natureza produzisse 
em salinas, ou la~ôas . 

MARÇO .... 3 - c. R. mandando que se concertassem nas Capi-
tanias as armaS), que estivessem em estado de o 
ser; dando a fórma por que , deviam guardar-se ~os 

d 1 d . 1\ 

)) 

Armazens, e o mo o por que, se evtam armar as 
ordenanças . 

» 1 o - Provisão danc~o a fórma por que se haviam de 
remetter ao Reino os papeis dos serviços dos ~reten

dentes, que hojlvessem de requerer remuneração 
delles ; attendendp assim ao que represento~ a,Ça~~ra 
de Pernambuco . 

r g - Cart.a Régia peclarando nullos e de nenhum ~ffeito 
os actos da Junta reunida para providenciar ácerca do 
augmento do valqr da moeda, e ordenando que se po-
nha em' execução a lei concernente a este assumpto. 
(Cópia.) 

n 20 - c.. R. mandandp obstar ás vexações que aos Mis-
sionarios causavilm os moradores de São Paulo, 
e a inhumana crueldade com que trata' am aos 
Gentios , 

\ 
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MARÇO.. • 2 0 - Carta Régia mandando examinar a fórma e zelo 
com que os Religiosos da Capitania do Rio de Janeiro 
se empregavam na instrucção da fé e administração 
do Sacramento, e que, sendo necessarios mais :Mis-
swnartos nas Aldêas, se os remettessem immedía-
tamente. 

" 2 1 - A v i so ordenando que todos os navios da Frota 
levassem neste e nos mais annos futuros uma cer-
tidão da notificação, que se lhes fizera, para não irem ás 
raias de Galii7...a. 

A BRIL.. • • • 5 - A- mandando que se fizesse publico por Edítaes na Ca-
pitania do Rio de Janeiro, que se achava prohibído o 
commercio dos rios de Sofala. 

A GOSTO.. 17 - Provisão prohibindo ir para o Reino tabaco algum 
senão em rolos, punindo-se aos transgressores com as 
penas da lei. 

SETEMBRO. . 7 - Carta Regia declarando ter-se concedido licença 
a i'Vlathias Quaresma, Capitão e dono do navio 
S. José. para vir a esta Capitania carregar de assucares 
e tabaco, e sahir deste porto para o Reino, fóra do 
corpo da Frota. 

" 1 2 - c. R.. mandando informar sobre a licença, que pedia 
o soldado 1\'ianoel Francisco Pimenta, para regressar 
da Terra Nova para a Capitania do Rio de Ja-
neiro. 

ÜUTt::"BRO. • 1 - c . R . fixando o tempo em que os navios deviam 
partir do Reino para as diversas Capitanias, e deUas 
voltar para o Reino. 
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OuTUBRO 1 2 - Carta Régia ordenando que não se consentisse 
que o navio São José, Capitão Mathias Quaresma, 
carregasse assucar novo, em quanto houvesse do 
velho, que preenchesse a carga do dito navio. 

>> r3- c. R. declarando ficar certo e esperar que com todo 
o cuidado e zelo pelo serviço Real este Governo exe-
cutaria o que' insinuara haver determinado para com-
pletar as Companhias da infantaria, e reparar as ruínas 

I . 
das Fortalezas p~·ovendo-as tambem. de artilheiros. 

>> 17- c. R. mandandQ infor mar, sobre o que havia escripto 
a Camara da Villa de São Salvador de Campos á,cerca 
da expulsão do Vigario F rancisco Gomes Sardinha, e 
de não haver riaquella Villa Igreja por culpa do VigáJvo, 
nem cadêa por f9-lta do Donatarip, Visconde de Asseea. 

\ 

1 8 - C. R. mandando mudar os Indios das ÀJdêas de 
São João e Amagaratuba para os sítios d~~? Minas 
de Ouro. 

» » - c. R. mandando guardar inviolavelmente a q~~posjção 

da Carta Régia de 1 g de Março deste anno dirigida 
• • \~ I ao Governador do Estado do Brazll, e annujlan~o as 

medidas, que tomaram sobre a circulacão da mo.edà 
' \ 

os Governadore$ desta Capitania e da da Bahia. 

>> 20 - c. R. mandandp informar sobre a petição, que fazia 
Manoel André Pinheiro, do Officio de Mestre Carpin-
teiro da Ribeira. 

>> 2S - c. R. participando ter fallecido a Senhora Infante 
Dona Izabel 'Lt1iza Josefa, e ordenando o luto 'que se 
devia tomar. 
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OuTUBRO 29- Cart.a Régia mandando informar sobre a petição 
de Manoel da Costa Cabral, Capitão da Fortaleza de 
Santa Cruz, afim de se construirem alli tres casas 
para commodo seu e ·de sua família. 

NovEMBRO 4 - c. R- reiterando a recommendação de prohibição de 
irem aguardentes para o Reino de Angola . 

>> 5 - c. R- mandando informar, em virtude de uma repre-
sentação dos Officiaes da Camara, sobre terem os 
Senhores de Engenho em cada navio cinco praças por 
cada cento, para poderem mandar vir os materiaes 
para os seus Engenhos de assucar. 

» » -c. R. declarando não haver qUe alterar na ordem 
da.prohibição das aguardentes para o Reino de Angola. 

>> 7-c. R- resolvendo não ser conveniente alterar-se o 
que se praticava na cobrança do donativo de Inglaterra 
e paz de Hollanda. 

» r3 -C. R- mandando informar si podia-se tirar do im-
posto dos couros do Sertão e gàrapas, o que faltava 
para o accrescentamento dos soldos dos Governadores. 

>> >> - c. R. mandando informar sobre os meios de se 
fazerem quarteis para vivenda dos soldados, e de que 
effeitos se poderia tirar para applicar-se a esta obra; 
e ordenando que a re3peito das fardas dos soldados 
se praticasse o mesmo, que na Bahia e Pernambuco. 

» >> - c. R- ordenando que se agradecesse o fervor e zelo 
que os Missionaríos empregararr:i no serviço das 
lVlissões, e exigindo informações mal.s circumstanciadas 
a este respeito. 

• 
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NovEMBRO 16-Cart.a Régia mandando informar a petição, por 
cópia, do boticario João da Costa Machado para ser 
desobrigado de servir os üfficios de Almoxarife-The-
soureiro e Recebedor da Fazenda Real na Capitania 
do Rio de Janeiro. 

» » -c. R. ordenando que o posto de Capitão da Fraga tinha 

.» 

)) 

para a Nova Colonia não fosse perpetuo, não tivesse 
soldo, nem mesmo o houvesse no caso de bastar um 
Mestre. 

» ...,...._c. R. approvando a licenÇ~ concedida para ir fóra do 
Corpo da Frota a um navio que levou D. Francisco 
Naper de Alencastre para a Nova Colonia do Sacra-
mento, e seguir para o Reino carregado de assucares. 

20-c. R.. mandando que se passassem os provimentos 
ás pessoas propostas pelos administradores do con-

. trato do sal para Meirinho e Escrivão, si -o' Gover-
nador os julgasse capazes. 

» 3o- c. R. mandando informar si estava ou não vago o \ 
logar de medico do Presídio do Rio de Janeiro, e. da 
sufficiencia do Licenciado Francisco de Sequeira Ma-
chado para o exercer. 

>> >> -c. R. mandando informar o requerimento de · Pedro .\ 
da França que pedia o cargo de Capitão de artilheria, 
em cujo exercício se achava pessoa de muita idade e 
achaques, que não podia servir bem. 

» >> -c. R. ordenando que se qessem ao Governador Geral 
do Estado do Brazil todas as informações sobre a 
necessidade de vir uma Fragata de vinte e quatro peças 
para guarda-costa desta Capitania. 

' \ 

' \ 
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DEZEMBRO 7 - Carta Régia determinando a fórma da cobrança 
dos contratos e das dizimas. 

9 - C .. R.. mandando remetter ao Thesoureiro das Obras 
Pias tudo quanto a ellas se estivesse a dever. 

" 22 - c . R .. mandando informar sobre a licença que pedia 
a Camara da Villa de Paranaguá, para fundar alli um 
Convento de Religiosos de S . Francisco. 

23 - c .. R. .. mandando facilitar ao Bispo Dom José de Bar-
ros de Alarcáo todos os meios de transportar-se para 
o Reino . 

, "- c . R .. ordenando que logo que o Padre Salvador 
Garcia chegasse a esta Capitania p~desse seguir para 
Buenos Ayres, para o que havia obtido licença . 

2S- _/~,:viso declarando ter-se ordenado que nenhum es-
trangeiro passasse ás Conquistas sem expressa licença; 
e communicando a concedida a um Clerigo Napoli-
tano e a um Religioso de São Domingos, e pedindo 
o parecer do Governador a respeito dessas passagens. 

11 26- A .. mandando extrahir cópias de todas as ordens 
expedidas do Reino, e as enviar á proporção que se 
fossem tirando, afim de declararem-se quaes as que se 
haviam de observar para evitar-se a multiplicidade e 
confusão naquellas ordens . 

16 91 

JANEIRO . • • 2 - Carta Régia exjgindo conta circumstanciada do 
rendimento da Fazenda Real nesta Capitania, e da 
despeza que se fazia . 
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JANEIRO . • 4 - Cart,a Régia ordenando que aos cinco Indios, que 
vieram para as Aldêas domesticas dos Padres da Com-
panhia do Rio de Janeiro, se desse ao maioral delles 
oitenta réis por dia, e aos outros, todos os annos, 
,quatro fardas, que não excedessem a dous mil e 
quinhentos réi > cada uma . 

» »- c. R. mandando informar sobre a dispensa pedida 
por Christovão Lopes Leitão para não ser obrigado 

I 
a servir nenhurry dos Officios de Justiça pela sua idade 
avançada. 

" 2 I - A viso ordenaqdo que se mandasse fazer uma citação 
a favor do Pal(l.re Duarte Correia Vasqueanes, e que 
disto se remettesse certidão para o Reino. \\ 

. . \ 
» 24 - Carta Régi,a mandando que se desse licença a 

Manoel Lopes de - Oliveira para sahir do degredo da 
Nova Colonia do Sacramento para o Reino. 

' \ 
FEVEREIRO 7 _- c . R. mandando dividir em Capitanias os portos da 

Costa do Cear4, e dellas fazer mercê a quem as qui-
zesse povoar . \ 

1 
' \\ ' 

]) I o - A viso mandando examinar por um Escrivã9 si todas 
as Frótas traziam Capellães, assim como que, quando 
sahissem deste porto, houvesse a mesma diligencia. 

» r3 - Carta Régi;a ordenando que os cavallos, que ti-
vessem de ser_ mandados para Angola, fossem pri -
meiramente vis.tos e examinados, si estavam capazes 
de servir . 

» 23 - c. R. mandando dar licença a Manoel Luiz para 1r 
ao Reino trat~r de seus negocias. 
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MARço . • . I 3- Carta Régia exigindo uma relação, todos os annos, 
das pessoas, que estivessem capazes de servir os postos, 
que vagassem nas Conquistas . 

» 2 1 - c. R . remettendo, por cópia, as condições appro ~ 
vadas para se formar uma Companh1a de Commercío 
para a conservação e augmento da India ; e man-
dando convidar aos Capitalistas do Rio de Janeiro 
a entrarem para essa Companhia. 

» 24 - c. R . declarando que a N áo Tres Reis M agos vinha com 
licença para voltar fóra do corpo da Frota ; e dando 
providencias a respeito do carregamento da mesma . 

JuNHO.. . . • 5 -c. R . mandando informar sobre pedirem os mora -
dores da Gapitanía do Rio de Janeiro privilegio para 
não serem arrematados, por dividas, os generos da 
terra, antes do tempo das Frotas, como se concedera 
aos moradores da Bahia . 

JuLHO • • •• 6 - c. n . agradecendo ao Governador do Rio de Janeiro o 
zelo com que se havia portado sempre no apresto dos 
soccorros da Nova Colonia do Sacramento. 

OuTUBRO • • 6 - c . R . mandando informar sobre a petição de João da 
Motta Leite para medico da infantaria do Presídio da 
PraÇa do Rio de Janeiro. 

" 8 - c. R. approvando o a juste, que fizera o Governador 
com o Capitão Manoel Fernandes, para ir a sua 
Charrua á Nova Colonia. 

" " - c . R.. ordenando definitivamente que, na Fragatinha 
mandada fazer por D. Francisco Naper de Lencastro 
para servir na Nova Colonía, houvesse sómente Mestre. 

8 
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OuTUBRO 1S- Carta Régia mandando fazer duas cazas juntas a·o 
Quartel da Fortaleza de Santa Cruz, da barra da 
Cidade do Rio de Janeiro, para o Capitão da mesma, 
Manoel da Costa Cabral, recolher-se com sua fa-
milia. 

» 16- c. R.. mandando informar sobre a conveniencia de ha-
ver uma fabrica de fer'ro na cidade do Rio de Janeiro, 
conforme propuzera Luiz Lopes de Carvalho. 

)) 

« 

20 - c. R.. mandando inforrrtar s,obre a petição, por cópia, 
do Procurador da Camara desta Capitania para poder 
qualquer pessoa levantar novos trapiches, e ~er 

nelles balança sómente para pezar caixas de assucar ; 
e o Senado poder embargar qualquer provisão em 
confirmação das escripttiras feitas a Salvador Correia 
de Sá. 

\ 

21- c. R. mandando informar sobre a petição, por cópia, 
do Ministro Provincial da Provjncia de Nossa Se- · 
nhora da Conceição desta Capitania, requerendo ~ma 
diaria paga dos dízimos para os doze Religiosos, que 
assistiam na Capitania de Cabo Frio ha muito tempo 
empregados na administração dos Sacramentos. 

27- c. ft. exigindo informaçõ~s sobre o ordenado, e mais , 
emolumentos, que tinha q Officio de Almoxarife da 
Pazenda Real, visto que alguns moradores do Rio de 
Janeiro pediam os escuzass1=m de servil-o. 

3I - c. R.. declarando que a obra dos Quarteis para a In-
fantaria não devia ser feita por meio dos effeitos da 
Fazenda Real, por ser e~la propriamente obrigação 
dos povos a bem de sua se&urança e defensa. 

\ 

\ 
\ 
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NOVEMBRO 2 - Cart;a Régia ordenando que ~ e observassem as 
condições do contrato do sabão, sem prejuízo das 
doações de quem tivesse privilegio em contrario. 

>> 4 - c. R. ordenando que se continuasse a cobrar o imposto 
do azeite do Reino para satisfazer ao pagamento dos 
soldos dos Governaaores. 

>> 7- c. R. revogando a Carta Régia que determinava que 
os Indios da Aldêa de S. João fossem para as Minas 
de Iguape e Paranaguá. 

>> 13 - c. R. mandando informar sobre os Medicas existentes 
no Rio de Janeiro, si eram.formados pela Universidade 
do Coimbra e capazes de se fiar delles o exercício de 
Medicas do partido do Presídio desta Praça. 

» 22- c. R. declarando que se publicasse e guardasse invio-
lavelmente no Estado do Brazil a Lei sobre a circula-
ção da moeda, e que soffreram alteração de valor só-
mente as moedas de sete oitavas e meia e as de tres 

oitavas e tres quartas. 

» 24- c. R- recommendando as prisões de Francisco do 
Amaral, Bento do Amaral e Luiz Correia, que, com 
mais de trinta Indios, tinham levado os escravos de 
alguns moradores do reconcavo da cidade do Rio de 
Janeiro; devendo ser remettidos á Bahia para serem 
julgados ; e ordenando que se soltasse o pai dos re-
feridos Amaraes, e se censurasse aos Officiaes de 
Justiça que não cumpriam as ordens. 

DEZEMBRO 22 - c. R. mandando informar sobre a conveniencia de 
fundar-se na Villa de Paranaguá um Convento de Re-
ligiosos de S~o Francisco, como pediam os Officiaes 
da Camara daquella Villa. 
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DEZEMBRO 22 - Carta Régia mandando informar si na Cidade 
do Rio de Janeiro houve em algum tempo o Officío 
de Corredor das Folhas, e si havia inconveniente 
em crear-se o dito Jogar, requerido por Simiío 
i\'Iendes, morador nesta Cidade. 

J ANEIRO ••.. 

ll 

1692 
I 

1 I - Carta Régia npandando informar sobre a petição 
da \ iscbndessa d'1Asseca contra o dar-se Iicenca\ a , 1\-
quem quízesse levílntar novos Trapiches e ter nelle's 
balança, conforme requerera o P~ocurador da Camar~\ 
desta Capitania.. \ 

I 2 - c. R. ordenando que aos pretendentes que reque-
ressem, juntando pflpeis para serem examinados\ e re-
mettidos para o R eino, se passasse certidão a cada um 
delles, de como :fic;avam entregues para o di~~ ffin. 

I 
~ ' \ \\ \\ 

z3 - c. R. ordenando cfue Domingos Pereirn Fortes ser-
visse mais um annq o Officjo de Provedor da Fizenda 
R eal da Capitania qo Rio de Janeiro. 

F EYEREIRO 16 - ~-R. que a ser ex::tcta a queixa do Abbade do Con-
vento de S. Bento ',contra os Officiaes encru:-Tegados da \ 
prisão do Capitão Bernardo Ramirez, alli refugiado, se 
soltassem os presos e o referido Capitão, mas que não 
sendo verdadeira, O: Ouvidor Gi;ral procedesse, comor-
me fosse de c:fu-eito e de justiça. (Ha a cópia da queixa 
do Abbade e a :representação do Ouvidor Gern!. ) 
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MARÇO . . . 3 - Carta Régia m~ndando informar sobre a petição 
de Domingos Alves para se lhe consignar uma 
propina paga pelos navios de particulares, que entras-
sem ou sabissem, em remuneração dos serviços pres-
tados como Patrão Mór e Mestre dos Calafates desta 
Cidade. 

17 - c . R. recommendando que vindo a este porto Náos 
da Indía se notificasse aos Cabos dellas que se não 
apartassem das frotas que daqui sahíssem. 

, - c. R. ordena~do o que se havia de guardar nas ban-
deiras que houvessem de trazer os navios mercantes, 
e aquelles que tivessem Capitães com Patentes de mar 
e guerra. 

1\iAJO.... z - A-viso mandando informar sobre a representação 
junta, do Governador de Santa Catharina, solici-
tando provídencías para a defeza da costa e cultura 
daquelles campos. 

ÜUTUBRO •• 22 - carta Régia mandando informar os requeri-
mentos de Antonio Correia Xímenes, João da l\[otta 
Leite e Francisco de Siqueira Machado, que preten-
diam o partido de l\Iedíco do Pra;idío da Praça do 
Rio de Janeiro . 

, , 23 - c. n. mandando informar a respeito de uma Fun-
dição de ferro, que Luiz Lopes de Carvalho pretendia 
fundar na Capitania de S. Paulo. 

)I) 24- - c. R. mandando informar sobre a petição do Reli-
gioso F r . Antonio d• Assumpção para ser provido na 
Capdlanía das l\linas de S. Vicente e S . Paulo . 
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OuTUBRO. . z8 - Cart-a Régia mandando fazer o orçamento do 
imposto do azeite do Reino applicado ao augmento 
dos soldos dos Governadores, e no caso de não chegar, 
se tirasse do imposto d<:>s couros para o preenchimento 
dos mesmos soldos. 

NovEMBRO 4- c. R.. mandando informar si havia Conventos na Villa 
de Parnaguá, e si os não houvesse, que numero e 
lotação se d7v!a dar ao requerido pelos Officiaes da 
Camara da refedda Villa, e quem concorria com as 
despezas da funda~ão. 

)) 8- c. n_. mandando reformar o Alferes da Fortaleza de 
Santa Cruz, João Viegas Soveral, no caso de ~s,tar 
incapaz de servir ~~ste posto. 1 _ \\ 

. \ '\ 
» » -c. R. mandando informar sobre a Fabrica de anil, que . 

pretendia fundar pa Capitania do Ri9 de J~meiro o 1
1 

Thesoureiro Mór da Sé~ Clemente Martins de 'Mattos. \ 
' \ 

)) 

)) 

DEZEMBRO. 

I 5 - c. R. mandandq informar acerca do jur\o do d~eiro 
que os Deputados da agua da Carioca e Officia~s da 
Camara da Capitania do Rio de Janeiro haviaiD1 'tom~do 
no Juizo dos Orpt1ãos, para assim sedeferir ~\pe~ição, 
por cópia, do Capitão Mór Francisco Gomes Ribeiro, , 
a quem pertencia f! que requeria o pagamento. ' 

zo- c. R. ~rdenandq que o Governador resolvesse a res~ 
peito da petição de Antonio Rider para continuar na 
serventia de Officio de Thesoureiro dos dous cruzados, 
impostos nos barr,is d'aguardente do Reino. 

6-:-C· R. mandandq informar s.obre a petição do Ca-
pitão de Artilharü,t José Cypriano, para ser pago na 
fórma que eram os P resídios das Fortalezas da Barra. 

\ 
\ \ 

\ 

\ 
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DEZEMBRO 2 I - Cart,a Régia mandando informar . que effeitos 
haveria para o accrescentamento da infantaria da 
Praça do Rio. de Janeiro, e que, havendo-os, fosse 
elevado o numero até onde chegassem os mesmos 
effeitos, 

1693 

JANEIRO. • • 2 - Cart,a Régia ordenando que se provessem nos 
postos das Companhias das Guarnições da Praça do 
Rio de Janeiro pessoas de todo capacidade e aptas 
para o serviço activo. 

» S- Ç. R.. ordenando que se cobrassem os novos direitos 
~as conquistas, segundo as avaliações que se remet-
tiam ; e dando instrucções para o mesmo fim. 

» 7-c. R.. mandando que se enviassem os cavallos que 
D. Francisco Naper de Alencastro, Governador da 
Nova Colonia, pedia, não excedendo o seu numero ao 
que fôra ordenado. 

)) .12-c. R.. mandando que se desse cumprimento á Reso-
lução a respeito do contrato do saL 

JJ 14 -c. R.. concedendo ao Governador amplíssima juris-
dicção em tudo o que tocasse ás minas de ouro e prata 
de Paranaguá, Itabahana e Serra de Sabarabuçú. 

» J5 :_c. R. marcando o tempo em que as Frotas deviam· 
sahir das Capitanias da Bahia, Pernambuco e Rio 
de Janeiro, para que chegassem ao Reino antes do 
inverno. 
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JANEIRO.. 1S- Carta Régia mandando observar as condições do 
contrato do sal de que era contratador Jaques Gra-
nate e prestar- lhe todo o favor que necessario fosse. 

» -c. R. mandando-informar sobre o estado das Missões, 
e que se observasse a administração dús Sacramentos 
da Igreja aos escravos. 

» - c. R. marcando o tempo em que a Frota devia partir 
, da Capitania1do Rio de Janeiro para chegar ao Reino 
antes do inverno. 1 

» » - c. R. ordenando que se fizessem as _visitas aos navios 
do Comboi, passílndo- J?e disto certidão. 

t6 - c. R . . dando poder ao Gove:rpador para prom~~ell" 
honras e mercês aos moradores de S. Paulo e das 
mais Capitanias, :que effectuassem descobrimentos de 
minas de ouro e prata nas mesmas Capitanias. 

- \ 
zS - C. R. mandando, em attenção ás repeúdas represen-

tações da Camar~ desta Capitania, que hão se\conti-
nuasse mais a receber a contribuicão do Donativo . \ 
para o dote de Inglaterra e paz de Hollan~ 'CO-
brando-se tudo q\}e estivesse a dever-se dos àtrazados, 

. \1 
depositando- se, e: dando-se conta para o Re~o • . 

\ 

» - A viso mandandj) fazer na Capitania do Rio de Ja-
neiro as hasteas q;ue fosse possive!, visto 1rnoRemo :OO.vu 
grande falta de rri.adeirns proprias; e qlllle se as emr:õas-
sem com a declaracão do cu:nsto de cada uma dellllas. 

' . 
MARÇO.. • rS - C;u·ta Régia prdenando que se e1rnflas:sem qllllatro, 

ou cinco arrobas de mm:rião~ e que se IDfo:J[]!][Mil$'$C da 
quanúdade que se poderia fazen-;'~ do cn:ns1t0 de um 
quintal do mesmq~ da sua duração e qllllrundade. 

\ 

\ 
~ 
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MARÇO • . 17 - Carta Régia communícando haver-se escripto ao 
Cabido desta cidade recommendando a admíni.stração 
dos Sacramentos aos escravos ; e ordenando que o 
Governador informasse de qualquer transgressão 
daquella recommendação. 

'~ 18 - C.. R. enviando as condições com que se tinha ajustado 
no Reino a Companhia da Indía; e mandando que 
fossem convidados os Capitalistas do Río de Janeiro a 
entrarem nella com a maior somma que lhes fosse 
possível. 

• 19 - c. R. ordenando que se não fizesse o sequestro nos 
bens das Religiões e no caso de se ter já procedido a 
elle, e terem os Religiosos apresentado o rol dos bens 
e os competentes títulos fosse o mesmo sequestro 
levantado. 

ABRIL . • • • 9 - AwÍSo mandando informar si seria prejudicial a pro-
bibição de fazer-se no Estado do Brnzíl ~ouas ardentes, 
e destruírem-se os alambiques e si essa bebida pro-
duzia tão grande mal, como se dizia fazer aos negros 
em Angola. 

SETEMBRO 28 - Carta Régia ex.ígíndo informações da avaliação 
e rendimento dos Officios da Capitania do Rio de 
Janeiro para se poder accrescentar ou diminuir a 
taxa dos novos direitos. 

ÜOTUBRo.. 8 - c. R- ordenando que fosse ímiolavelmente executada 
a Lei, que prohibía a íntroducçáo de 3uoua ardente no 
Reino d 1\ngola. 

• 10 - C. R- mandando enviar para a Capitania do Cabo 
Frio todas as munições de que carecesse para sua 
defensa. 

9 
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OuTUBRO 14- Cart,a Régia mandando informar sobre a"petição, 
por cópia, dos irmãos de Nossa Senhora do Rosario 
dos Pretos, na Igreja da Sé da Capitania do Rio de 
Janeiro, para· se lhes dar a Igreja de Nossa Senhora 
do Parto, onde queriam situar a sua Irmandade. 

» » - c. R. mandando informar sobre a petição, por cópia, 
que fazia Francisco Gomes de Gouvêa, proprietario 
do Officio de Escrivão da Alfandega e Almoxarife 
da Capitania do Rio de Janeiro, para nomear pessoa 
que servisse o dito Officio nos seus impedimentos. 

NovEMBRO 2- c. R. marcando o ordenado de duzentos mil réis an-
nuaes ao Almoxarife da Fazenda Real da Capitania , 
do Rio de Janeiro; e exigindo informação dos indivi- . ., 
duos que fossem capazes para exercer o dito Officio. 

I 

)) 14 - c. R. exigindo informação das munições, \ que havia 
em ser, nos Armazens da Capitania do Rio de Janeiro, 
das que eram necessarias para a sua defensa, e çl.o 
estado das suas Fortificações; o que se praticaria 
annualmente. 

>> 17- c. R. ordenando que s~ fizessem os reparos conve-
nientes na Cidade do R jo de Janeiro e na sua barra; e 
que se convidasse a Camara a concorrer para essa des-
peza, no caso de não haver effeitos na Fazenda Real, 

DEzDIBRO 12- c. R. ordenando que a_ Camara da Capitania do Rio 
de Janeiro tirasse dos bens do Concelho uma consi-
gnação para mandar spstentar e alimentar as crianças 
engeitadas ; e que, quando não bastasse, se impu-
zesse uma contribuição no que parecesse mais conve-
niente. 

\ 
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DEznmno zo - Carta. RégÍa enviando munições para a defensa 
da Capitania do Rio de Janeiro; e dando providencias 
ácerca das Fortificações e Guarnição da mesma Ca-
pitania . 

, 2 I - c . R - ordenando que fosse effectívamente executada 
a Provisão passada ao Contratador do sal, Jacques 
Granate, para os seus feitores poderem vender o al-
queire do mesmo sal com o accrescimo, que nella se 
mandava, apezar da opposição da Camara, a quem 
se responsabilísaria pelos damnos emergentes e lucros 
cessantes causados áquelle Contratador. 

" 27 - c. R. mandando recommendar aos Prelados das Re-
ligiões e ao Governador do Bispado, que não con-
sentissem que os Religiosos e Clerígos fossem ás minas, 
pelo prejuízo que resultava á Fazenda Real com os 
descaminhos dos quintos do ouro; e probibindo 
tambem a assistencía dos Ourives nesses logares sob 
as penas já antes declaradas. 

» " - C. R. ordenando ao Governador que vizitasse e 
examinasse as Capitanias e Fortalezas de sua ju-
risdicção, e concedendo amplíssimos poderes para 
mandar fazer tudo quanto fosse conveniente á defensa 
das mesmas; e que creasse povoações daquelles mo-
radores que habitavam em sítios longínquos, dando-
lhes regimento por onde se governassem, assim no 
político e civil, como na administração da justiça, para 
evitarem-se as desordens que costurna\"am occorrer 
nos sertões. 
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J ANEIRO . • • 2 - Carta Régia ordenando que o Governador da Pa. 
rahyba, Sebastião de Castro Caldas, governasse a Ca-
pitania do Rio de Janeiro com o soldo de :Mestre de 
Campo, durante a ausencía de Antonio Paes de Sande, 
devendo recolher- se á Bahia o Mestre de Campo 
André Cuzaco, ainda que estivesse substituindo ao 
Governador ausente. 

» 5 - c. R. mandando dar ao Secretario da Capitania do 
Rio de Janeiro tritilta mil réis annuaes para despeza do 
expediente da Seqretaria. -

\ 

)) I I - C. R. mandando informar a petição, por cópia,, de 

» 

Simão · Péreira d~! Sá para ser provido na prop9~
dade do Officio fie Contr~te da Cidade do Rio de 
Janeiro . 

' \ 
I 8 - c. R. ordenando que todos os Tabelliães de n~tas por 

distribuição escr1=vessem nos papeis, com que as 
partes quizessem ,·equerer seus serviços «r Post~s no 
Reino pelo Conse~o Ultramarino. 

21 -C. R. nomeando pessoas para servirem .os\ Officios 
\ ' de Juiz de Orphãqs de Escrivão da Fazenda, ~de jfei-

.. I 

rinho do mar e seqos d'Alfandega da Cidade dQ Rio 
de Janeiro. . 

z3 - C. R. approvan~o em geral,. a direcção que zelo-
samente o Govl!mador dera, em proposta sua, 
aos negocias d34 ~'lissões; _recommendando espe-
cialmente a provi,dencià a respeito do enterramento 
decente dos escravos ; e resolvendo sobre outros 
pontos relativos ás Afusões e aos Indios de São 
Paulo. 

\ 

\ 
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J ANEIRO. • z3 -Carta Régia mandando ao Governador passar-se 
ás Capitanias do Sul para informar-se da sorte dos 
Indíos, e dando instrucçóes a semelhante respeito. 

29 - Provisão ordenando que fossem averiguadas as 
fazendas dos homens de oegocios do Reino, as quaes 
foram postas em arrecadação por fallecimento dos pri-
meiros consígnatarios a que foram remettídas nesta 
Cidade., entregando-se aos segundos ou terceiros., sem 
rirar-se pelo Juízo dos Ausentes nenhum salario. 

3o - Carta RégÍa recommeodando que., no caso de se 
não responder a alguma Carta do Governador, este 
escrevesse segunda yez sobre o mesmo negocio por 
íntermedío da Secretaria de Estado, enviando cópia 
da pómeira. 

, - c. R. ordenando que não sahísse navio aJgum do Rio 
de Janeiro para o Reino, sem levar carta de saude, e 
declaração do numero de passageiros, tripola.ção e do 
seu estado sanítario ; impondo multa aos Mestres peJa 
falta de execução desta ordem. 

» » - A -viso mandando que se :fizesse uma citação ao Pai 
do Padre Duarte Correia Vasqueanes em favor deste, 
em causa de arbitramento de alimentos. 

)l li) - A- recommendando que se despedisse a Fmta do 
porto do Rio de Janeiro com a maior brevidade pos-
sível. 

• • - A.. providenciando sobre negocios da Nova Coloma. 

• li> - A. participando vir mn ED:Dgen:nhciro parn. a Pmça do 
Rio de Janeiro; e ter sido nomeado Governador do 
Estado D. João de Alencastro. 
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FEVEREIRO r - Cart,a Régia ordenando que se embarcassem 
para o Reino os tres Religiosos Francezes em a Náo 
do Com boi, dous- dos quaes se tinham passado a esta 
Capitania sem licença; e providenciando a respeito da 
queixa que contra o terceiro, de nome Frei Paulo, dera 
o Vigario de S. João da Capitania da Parahyba do Sul. 

n >> -· c. R.. ordenando ao Ouvidor Geral da Capitania do 
Rio de Janeiro que executasse com todo o cuidado e 
zelo a diligencia, de 1ue o encarregasse o Governador, 
sobre os Padres C~puchos Francezes, que residiam--
nesta Capitania. 

n n - c. R.. noi:nean:io a João Pereira da Silva adminis-
trador da Junta do (::::ommercio da Capitania do Rio 
de Janeiro ; e dando outras providencias. 

n » - A viso mandando prender, vindo a\ alguill; dos 

)) 

)) 

portos desta Capitflnia, a Antonio Luiz da Ró,cha, 
armado em Corso no navio Raiulzade q"4e era ~a
pitão, e que fôra enc~arregado de comprar em SatU,-
maló. 

» -A. referindo o Avisq que ao Secretario João Pereira da 
Silva se dirigiu ácerca de uns navios procedentd \ de 
Buenos Ayres, que foram mandados entrar na Capi-
tania do Rio de J an1=iro. 

» -A. mandando examipar o estado de uma causa entre 
partes Thomaz :Mario, João Clarque e outros merca-
dores inglezes e o Capitão Ignacio de Andrade, e fazer 
com que se evitassem grandes dilações contra os pri-
meiros, e proceder promptamente a todas as dili-
gencias. 

\ \\ 

\ 
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JANEIRO. .. 4 - A viso recommendando ao Governador envidasse 
seus esforços para que os Capitalistas do Rio de 
Janeiro entrassem para a Companhia que se intentava 
fazer para o Estado da In dia. 

FEVEREIRO 4- Cart,a Régia ordenando que os Bispos, Religiosos 
e Clerigos estrangeiros, que viessem ás Conquistas 
sem ordem especial, fossem mandados immediata-
mente para o Reino na primeira Frota . 

» »-c. R. recommendando todo o auxilio e favor ao Pro-
curador do Conde da Ilha do Príncipe, para haver, na 
Capitania do Rio de Janeiro e em todas as villas, todos 
e quaesquer direitos dominicaes que devessem ao seu 
Constituinte. 

'' 5- c. R. mandando prestar auxilio e favor ao Provin-
cial de Santo Antonio da Capitania do Rio de Janeiro, 
para o fim de enviar ao Reino o Religioso C;:tpucho 
Frei Antonio de Santa Clara. 

» » - A. viso ordenando que, apezar das ordens em con-
trario, não se impedisse a passagem desta Capitania 
para as Indias ao Padre Pedro Fabião. 

» 6- Cart,a Régia mandando informar sobre o mereci -
mento e capacidade das pessoas que pedissem ser 
providas nos Officios e Postos da Capitania do Rio de 
Janeiro. 

n 8 - c. R. declarando haver-se ordenado ao Governador 
do Bispado, que procedesse com todo o rigor de justiça 
contra o Vigario de Paranaguá por abusos e escandalos 
por elle praticados . 
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FEVEREIRO 12 -Cart;a R égi a autorizando o Governador a resolver 
acerca do que escreveu a Camarada Villa de S . Paulo, . 
para não irem os Indios das AJdêas ao descobrimento 
do ouro dos rios . 

» 23 - c . R. mandando que os moradores da Capitania do 
Rio de Janeiro plantassem outras madeiras em lagar 
das que cortassem. 

u 3 - c . R. declarandi) haver-se ordenado á Junta do Cúm-nL<~.Rço, •.• 

mer~"Ío que os ~oldados das Náos de Comboi, que 
ficassem doentes no porto do Rio de Janeiro, serv~ssem, 
depois de conva~escidos, nos Terços da mesma Capi-
tania, até a occtsião de tornarem a embarcar-se,em 

li 
as ditas Náos dq Com boi. \ 

» 20 - c . R . ordenanlio que não se consentissem na Ca-
pitania ?o Rio de Janeiro Bispos estraqgeiros e ' 
Religiosos sem licença Régia ; que o Ouvido[ Geral 
passasse, como corregedor, ás terras dos .. dona-
tarios, emend~se tudo o que fosse contrario ás 
leis e á justiça, e puzesse em execução ouq-~\ dis
posições concerpentes á administração das mesmas 
terras. 

» 22 - Alvará (por cqpia) nomeando a José Ribeiro Rangel 
juiz da .Casa da ioeda,quesemandaraabrir na cidade 
da Bahia. 

23 - C arta Régi;t. mandando informar sobre o pro-
cedimento dos Officiaes das Fazendas dos Defuntos e 
Ausentes da Cafitania do Rio de Janeiro, devendo ser 
advertidos o Prpvedor, Thesoureiro e os mesmos Offi-
ciáes no caso de alguma omissão. 
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MARço ... 23 - Cart.a Régia dirigida á Camara desta Cidade, 
mandando que a prata e ouro do Estado do Brazil 
subissem mais dez por cento sobre os vinte por cento 
do ultimo levantamento de Portugal ; e resolvendo 
que na Bahia se abrisse Casa de Moeda, tudo na fórma 
da lei mandada publicar, sem que a Fazenda Real 
cobrasse pelo lavor da moeda os direitos de senha-
reagem devidos á Corôa. 

OuTUBRO. . 8 - c. R. dando instrucções para o provimento do Posto 
de Sargento Mór da Praça do Rio de Janeiro. 

>> » - Co R. ordenando que fosse arrematado o contrato das 
Balêas no anno seguinte, por não ser co~veniente que 
a administração corresse pela Fazenda Real. 

>> I 3 - c. R. mandando resolver sobre a representação da 
Camarada Capitania de Nossa Senhora da Conceição 
relativamente á administração dos Indios da Aldêa de 
São João. 

» 26 -c. R. mandando informar sobre a ordinaria, que 
pediam os Conventos das Villas de São Paulo e Mogi. 

NovEMBRO 3-c. R. approvando ter sido José Correia Ximenes 
deposto e pri vado do P osto de Alferes de infantaria, 
que occupava. 

>> >> -c. R. agradecendo o· zelo com que o governador se 
empregava no serviço do Reino. 

>> 8- c. R. mandando reprehender severamente na pre-
sença das pessoas principaes da cidade aos Officiaes da 
Camara da Capitania do Rio de Janeiro, por terem 
desobedecido ao Governador, não comparecendo para 
tratar -se dos meios de contribuição para o sustemo 
da Nova Colonia do Sacramento e obra das Fortalezas 
desta Capitania. 

10 
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NovEMBRO 2 0 - Prov isão declarando que a provisão de 12 de Janeiro~ 
prorogando por mais seis annos o privilegio dos mora-
dores da Capitania do Rio de Janeiro não poderem 
ser executados nos seus Engenhos, referia- se unica-
mente ás fabricas, podendo- se fazer execução nas 
propriedades e lavouras com todas as suas fa h ricas e 
pertenças. 

DEzDIBRO 3 - Cart.a Régia dan:io nova fórma ás arrematações 
dos contratos da IFazenda Real nas Capitanias do 
Estado do Brazil. ~-

» 5 - c. R. mandando remetter para a Nova Colonia o 
maior numero de <4'vallos que podesse ser. 

» JJ -c. R. dirigida aos Officiaes da Camarada\ ílla de ·· 

]) 

S. Paulo mandandp prender a todos os soldados e 
Indios, que fugidos, da Nova colonia do' Sacrru:pento 
passassem por aquetlla Vt!Ja. ' 

\ 
»-c. R. dirigida ao Cabido da Sé do Rio de JaneiFo, 

declarando- lhe que enviasse um Clerigo para s~rv:ir de 
Parocho e \r~gario d:a vara na Nova Coloma do~~acra-

' n1ento. · 

g - C . R - mandando informar a pettçao que fazia D. 
Gabriel Garcez y ~ralha, para ser pago de soldos 
arrazados 'e se embarcar parn o Reino. 

DEZE.\IBRO J-+ - c . R. mandando informar a petição por copm 
do Padre 1\fatheu~ da Silveira A\~ Vigario da 
Igreja de Nossa Se,nbora do Loreto de Jacarép~orui, 
que pretendia um3t esmola para a obrn da mesma 
Igreja. 

\ 
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z8 - Car~ R égia declarando a fórma, por que se 
devia haver o Governador com os moradores de 
S . Paulo a respeito do ajustamento, que fizeram com 
o Padre Aiexandre de Gusmão, Provincial da Com-
panhia de Jesus, sobre os Indios. 

» » -C. R. ordenando que se informasse ácerca do proce-
dimento actual do Religioso Frei Antonio de Santa 
Clara, na Capitania do Rio de Janeiro . 

» » -c. R. ordenando que se enviassem para o Reino os 
dous Religiosos Capuchos, que tinham vindo sem 
licença; que os mais que se achassem nas Aldêas da 
costa e portos do mar, fossem transferidos para as 
do Sertão, e que apenas os Padres Capuchos francezes 
tivessem desamparado o Hospício, fosse este entregue 
ao ordinario. 

» »-c. R. mandando ao Governador que tratasse segunda 
vez com a 'lisericordia, afim de ser reduzida a quantia 
por que a mesma se obrigava a dar sepultura aos 
escra"\ os. 

» - c. R. agradecendo ao Governador do Bispado do 
Rio de Janeiro o zelo de suas obrigações; appro-
vando a fórma da administração dos Sacramentos 
e enterramento dos escravos; ·sobre se erigirem 
novas Parochias, sobre a nomeação de Parochos, 
e a respeito das Igrejas e Aldêas da Capitania do 
Sul. 

31 - c . R. ordenando que se fizessem pôr as verbas, que 
constavam de uma relação emriada, no livro novo das 
avaliações dos O.fficios. 
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FEVEREIRO z -Carta Régia ordenando que Sebastião de Castro 
e Caldas, nomeado Capitão Mór da Parahyba, passasse 
a governar interinamente a Capitania do Rio de Ja-
neiro, durante a Commissão de que fôra encarregado 
o Governador Antonio Paes de Sande. 

4- Aviso accusando recebido o desenho da Fortificação 
da P raça do Rio de Janeiro, e exigindo mais circum-
stanciadas noticias a respeito da qualidade de uma 
pedra, igualmente recebida. 

I 

)l » -A. accusando recebida a informação que d,éra o Go-
vernador sobre os Officiaes da Fazenda dos Defuntos 
e Ausentes . 

»-A. accusando recebiçla a Carta 
achar-se a Praça do Rio de 
livres das terríveis· molestias, 

I em que se part1c1pava 
Janeiro e seu districto 
que haviam grassado. 

I , 

» -A. participando que · a Corôa conservava a paz com 
os P ríncipes da Europa, cujas guerras continuav~m 
com a maior porfia; e que brevemente se esperava' o 
nascimento de mais pm Príncipe. '' 

' ~ 
» »-A. ordenando que e fizesse remetter para a Bahia a 

moeda da Capitania do Rio de_Janeiro para se reduzir 
naquella Cidade á nqva fórma. 

J> " - Carta Régia agradecendo ao Governador o zelo e 
atfecto com que desejava o augmento da Fazenda Real. 

Io -c. R. mandando averiguar si na Fazenda Real havia 
com que se podesse ~cudir á obta de uma Fortaleza 
na Praia denominada Vermelha. 
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FEVEREIRO 10- Aviso declarando ter-se resolvido fazer-se a For-
taleza da Praia Vermelha, e que pela Bahia se remet-
teriam as ordens, visto .a pressa com que havia então 
partido a Frota. 

MARço.. . 7-Cart.a Régia providenciando a respeito de ir ta-
baco por contrabando nas caixas de assucar, da Ca-. 
pitania do Rio de Janeiro para o Reino. 

JuNHo o ... 24-C. n. ordenando ao Governador que no caso de rein-
cidencia procedesse contra José Correia Homem, que 
fôra demittido do Posto de Alferes. 

OuTUBRo o . tS -c. n. declarando inadmissível a medida de v1r do 
Reino por lastro das N á os a pedra para fazer-se a cal. 

» I 9 - c. n. mandando informar a respeito do rendimento 
que Crispim da Costa queria legar para a instituição 
de uma Capel!a defronte da Cadêa para os presos ou-
virem Missa nellao 

» )) -c. n. mandando informar sobre a petição, por cópia, 
dos irmãos de Nossa Senhora do Rosario e S. Bene-
dicto da Capitania do Rio de Janeiro, para poderem 
fazer uma Igreja em que ficassem reunidas as duas 
Irmandades . 

>> zo- c. n. deClarando ser prohibido trazer-se para oBra-
zil dinheiro, prata, ou ouro; e que as denuncias sobre 
isto fossem tomadas em segredo. 

» 3o- c. R. agradecendo ao Governador o zelo com que se 
portára na diligencia das contribuições para o soccorro 
da Nova Colonia, e reparo das Fortalezas da Capi-
tania do Rio de Janeiro . 
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O uTUBRO •• 3o- Car1a Régia ordenando que se désse baixa aos 
Capitães da Ordenança, que tivessem praça de sol-
dados; que para a divisão das Companhias se exa-
minassem as distancias, em que ficavam umas das 
outras, e que se Yisse si - podia se fo rmar uma 
tropa de Cavallaria sem vexação dos povos. 

, 3 r -C. R. mandando informar sobre a importancia da 

NovEMBRO 

obra da reedi
1
ficação da Igreja de Nossa Senhora do 

Loreto de JacareFJaguá, para a qual o Vigario pedia 
algum soccorro pecuniario, por não bastarem -as 
esmolas. 

» -c. R. ordenando que se creasse uma Companhia de 
Infantaria para 9- guarnição da Praça do Rio de 1'1+-
neiro, no caso de haver mews para, acudir-se a mat~ 
essa despeza. 

\ '. 

2 - c. R. approvandq a fôrma que dera o Govern~dor aos 
exercícios dos artilheiros com assistencia do Capitão 
Engenheiro . 

,, 
., 4 - c. R. remettendo a receita e instrucção para ~e fazer o 

\ 

anil na cidade do flio de Janeiro, ao que se propt,~nha 
o Padre Clemente il\'Iartins de Mattos. ~ · \ 

\ 

» - c. R. advertindo ao Governador de ter excedido o 
objecto da inforrpação mandada dar sobre o requeri-
mento de D. G~briel Garcez e Gralha, ácerca de 
seus soldos . 

» , - c. R. mandando spspender a André João do exerctcto 
do Posto de Alferes da Companhia de cavallos na pra-
ça do Rio de Jam.~iro, por se haver abolido este posto. 

\ 

\ 
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NovEMBRO 5 - Cart-a Régia resolvendo não fazer-se a fortificação 
na Praia Vermelha, mas sim algumas cortaduras com 
parapeitos, e que na ponta da · Lage se fizesse um 
revelim . , 

» » -C. R . approvand.o o procedimento do Governador da 
Nova Colonia não permittindo que o Arcebispo de 
Samos passasse por aquella Praça para ir ao Reino, 
por o mesmo ter vindo ás Conquistas sem licença 
Régia. 

» ro -Prov i são mandando que o Provedor da Fazenda da 
Capitania do Rio de Janeiro entregasse ao Governador 
da mesma as propinas de todos os contratos que 
tivessem sido arrematados depois delle ser Governa-
dor, e o soldo sómente de l\1estre de Campo. 

» 17 - Carta Régia approvando t~r o Governador da 
Nova Colonia dado 6 perdão ao Capitão Gabriel da 
Rocha, que se ausentara para Buenos-Ayres, e quena 
voltar ao serviço portuguez. 

» 24 - c. Q. ordenando que a polvora, que se achasse nos 
armazens em bom estado, fosse recolhida em Jogar 
secco; que a incapaz se remettesse para o Reino; e que 
houvesse todo o cuidado no concerto das armas. 

» - C . R . declarando haver-se permittido o transporte das 
aguardentes para Angola, pagando cada pipa neste 
porto mil e seiscentos réis de sabida, e de entrada em 
Angola outra igual quantia ; arrematando-se por 
contrato, a quem mais désse, este novo imposto; 
e que o p~oducto resultante fosse remettido para 
o Reino. 
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N6vEMBRO 24 -Carta Régia ordenando que se guardasse invio-
lavelmente a ordem do anno de 1688, que dispunha 
que os Capitães e Officiaes das Náos dos Combois 
pagassem direitos dos vinhos, azeites e aguardentes, 
que trouxessem e levassem por sua conta. 

)) 

>> -c. R. ordenando que não se deixasse Balthazar da 
Costa exercitar o Posto de Capitão-Mór do Districto 
de Macacú, por não ter obtido a confirmação Régia da 
Patente, que lhe fOnferira o Mestre de Campo André 
Cuzaco. 

26-c. R. mandando prestar todo auxilio e favor aos. Con· 
tratadores do sal1 Francisco Garcia de Lima e A'leixo 
Nunes. \ ., ~ 

28-c. R. enviando o modelo pa~q. as relações, que se 
remettessem, da~ munições armazdnadas, da Praça. 
do Rio de Janeirq; e ordenando que se wnc.ertassem 
as armas . , . 

- \ 

3o - c. R. exigindo sr-ber si o Governo de Buenos\ Ayres 
·punira _os Indios dos Padres da Companhia Ca

1
ste-

lhanos, delinquentes pelas hostilidades e l'fiÓ'r'tes por 
el!es praticadas em soldados e Indios noss~~. 

I 

» -c. R. ordenandq que se enviasse para a Not {l Co-
' lonia um selleir.o, afim de concertar as sellas. ' 

» -c. R. declarando ter-se ordenado que todos os annos 
se ·recenseassem flS contas dos Almoxarifes da Praça 
da Nova Coloni~. 

» >> -C. R. ordenandq que a Fragata, que se estava con-
struindo em Pernambuco, servisse para, deste porto 
e dos do Rio dq Janeiro e Bahia, levar soccorros a 
Nova Colonia. 

\ 

I\\ . ,, 
\\I 
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NovEMBRo 3o.:.....:c-aN:J:a· Régia p'rovidenciándó ·a re·speito do ·pot:!co 
r · r· . .., 

• r' 'l (ze'ló .: co"m qué•OS Góver~adóres : dàs' Capi ta~ias SOCCOP 
riam a Nova Colonia do· · Sacrainento, conforme o 
Governador della havia representado . 

~~ { - ~- ~ - · .. 'l ~ ·' : 

·: ~c. R.. ~ élirigidà ;o go'\T<Irnad.ór d·a .Nova Colonia ap -
., prilv~rid~(e · ri1ai1da~do ·~G-~ervar a medida tomada 
pelo mesm.o Governad~r p~ni · ~ fiscali7ação dos Di-
r~iros -Reaes .. 

r( ·- ~· t ~· 

- ' . ' . 
DEZEM:BRO .. 2 ;-;- q.: R . .. regulando o . mocj.o d e pagar-se os cem nül 
' ' 

)) 

· ··. reis po~- que .tinha-se _ajustadq .un1 Parocho que assis· 
' . . ' tis se na . N ~v a Colonia . -

· 6 - ~. ll,. · ordenando que nao ~e Í!'~:.p edisse aos Cabos 
qu_e pr~ndes_sem os,soldados e. artilheiros dos Combois 

r :r · ; das Frot'as, _que se· ausentas·s~m ·do serv-iço. 

- » g-"C. lR. rflan_dando informar uma .peuçao, por cópia, 

· r , i 

de Jorge .Pinto. para ter · praça de soldado na~· Ca-
pitania do Rio de Janeiro. 
' -

1 o - Aivará. -providenéiaúdo ~Mercâ · dos descaminhos 
dos q~irí-tos do -'o mo das 1i1i~as do Sul. 

. ' ,' ' ' I ' ,-. .,. 

1 2 __:, Ca~t,a Régia . mándai1d~ que. não fossem provi.:. 
.. das-nos póstos da Capità'nia do Rio de Janeiro 

· r r, , r· · · · ~ 

pessoas; que não tivessem sido examinadas em lVla-
thematic?. . 

•. 11 

( ::: • • • .> 

» f5 .....:..... :ü. ~· : mandando · que . se ·fizesse m c a negar os na vi os 
·. das ;·F rot(;l.S com-. brevidade t al, que os mesmos po-

d essem . seh1pre chegar~ ao Reino no verão . 
11 
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DEZEMBRo r 5- Carta Régia ordenan1o que as caixas de assucar 
não tivessem maior pe5o do que o de trinta e cinco 
arrobas . 

» 17 - c . R . declaran1o haver- se ordenado que as moedas 
de ourD da Fabrica do Reino não corressem em 
Capitania aiõuma do Brazil, e danio providencias 
para este effeíto . 

» 22- c . R . od~naod.o q
1
ue, depois da morte do Capellão 

do Prezidio, ho~vesse dous Capellães, um da Praça 
do Rio de Janeiro com obrigação de dizer, i\'li3sa no 
Fórte da barra, e qutro no de Santa Cruz, com re-
sid.encia nelle . 

» - c . R. ordenando que os _ 'lestre~ de naYios mercan-
tes, que aceitassem a seu bordo marinheiros das 
Náos dos Combois foss:m multadm na q•:Jantia de 
cem mil r~is e tres mezes de prisão, ' ~ qu~\es:es 
servissem dous aDDros na Junta do CoiD.II)ercio,'fOID \ 
metade de seu vencimento. 

» 

J> - c . R . approvando a resolução do Govema~ol', to-
mada a respeito díl moeja reduzivel para kr re- ' 
mettda á Casa da :iNioeda da Bahia. 

z3 - Aviso declarando gue os navios dos Combois tra-
ziam cada um tre~ mil patacas para na caso de 
arribarem 'a algum outro porto servi:em-se dellas. 

2 7 - Carta Régia recommen:lan:lo que se formassem 
povoa. óes dos momdores espalhados pelos sertões 
fazenjo - lh<> regimen:os para o eu bom governo 
na fôrma por que já se determiná.ra em Ordem de 
'!] de Dezembro di!! ·~f. 

\ 
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JANEIRO •• • 7 - Carta Régia mandando informar sobre orequeri-
mento de .José da Silva da Motta, que pedia confir-
mação do Posto de Capi~ão de Odenanças em que 
havia sido provido. 

13 -c. R . ápprovando as providencias dadas para re-
colher - s ~ a moeda menos necessaria nesta Capitania, 
e declaraúdo que este Governo bem obrára em não 
admittir o protesto do recebedor do azeite de -peixe, 
por se presumir doloso o manifesto dos dinheiros 
que se achavam em seu poder. 

r8 - c . R . approvando e mandando cumprir o contrato 
celebrado com à Santa Casa da Misericodia desta 
Cilade sobre os ení.erros dos Escravos . 

)> )) - c . n . exiginio que se declarasse quaes os Con-
ventos que se não prestavam ás Missõ _s, a maneira 
por que exercitavam os actos de caridade, e si havia 
.Junta das Missões ; e comrpunicando haver o Go-
vernador e Capitão Geral deste Estado maniado para 
a Mis>ão do ri-o de Caravellas o Paire da Com-
panhia Amaro Rodrigues, tornando -se desnecessario 
que se empregasse naquelle minis;erio o Padre Frei 
Francisco da Porciuncula que para alli se offere-
cera Ir. 

19 - c . R . mandando executar a sentença dada contra o 
Alferes D. José Garcez y Gralha, por não ter obtido 
provim_nto no Con:;.elho Ultramarino. 

» n - C . R . approvando as nomeações dos dous Capellães 
para as Fortalezas da barra desta Cilade . 



16.QP 
~ . 

J ANEIRO . •. ~ r 9 - Ca••·ta lt.egia apprgvando haver o Governador 
enviado par~. o Reinb os Padr~s .Gapuchos Francezes 
que, sem licença, vieram para e.>ta Capitania, e quedo 
mesmo modo procedesse para com outros que se apre-
sentassem sem licença; permittindo que o Padre Frei 
Ma~he~s e os seus donatos estivesse_ffi: no Hospício 
desta Cidade; recommendando ·as Aldêas de que s::: 
achavam encarregados os Padres Capuchos de Santo 

r:. Antonio para sab~r-se da sua administração, do cui-
dado pai-a com1 os Ipdios, e da conservação de suas 
liberdades. 

>> z3- c . R . mandando \nformar o requerimento de Do-
mingos Marques, morador na Nova Colonia, que 
pedia licença para r·etirar - s~ com sua mulher e filhos ~ 

-_..J) \ 

». » - Alvará marcandq a fórma da divisão das prezas 

}}, 

_n~s Campanhas da _ Iova Colonia do Sacramento. 

24 .:......· càrt.a Régia mf1ndando informar o requerimento 
de. Domingos Alvares, Patrão ~lór e Mest;re dos \Ca-
·lafates deitá Cidade, pedindo que se lhe mandasse 
consignar ·uma licita propina .. 

'I 

» 26 - C. R . louvando o zelo e cuidado que o Go,·ernador 

}} 

da Capitania do Rio de Janeir.o empregára na gerencia 
dos negocios . 

27 - C. R . mandando jnformar sobre requerimento dos 
escraYos, . Irmãos qa Confraria de N ossa Senhora 
do Rozario desta Capitania, no qual pediam licença 
para fundar um Cemirerio. 

FE\.EREIRO 7 - c. R. estabelecendo penas para os soLiados, mari -
nherros e artilheiros que desertassem das ='!áos em 
que v1essem do Rr: jno. 

I 
\ 

I I 
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F EVEREIRO 20- Cart.a Rêgta_ pr0hlpíndp ·q li! e~ as· escJ:avas ·UJ;a:sse_m 
de vestidos de seda~ ou de qualquer obj~cto de luxo. 

NL"-RÇO ... . 2 - c. R.. estranha-ndo ao Governador _ por ter mandado 
soltar o soldado~ preso á ordem do Capitão An-
tonio Dias Rego~ cabo da Fróta~ por exceder sua 
juri~dicção e por contrario ás tepetidas recommen- · 
dações · Régias para que ·não ficassem soldados em 
terra . . 

>> ~l-c. R . exigindo informações sobre a congrua que 
devia ter o segundo Coadjutor~ creado na Igreja 
Matriz da Villa . de São Paulo. 

MAIO . ..•. 3 - c. R . mandando informar sobre as Instrucções e. 
Regimentos que se remettiam, e que se tinham de 
executar, não havendo inconveniente, nas Fortalezas 

· da :.:Barra desta Cidade . 

Ju~ Ho . . . 27 - c . R. ordenando que .se desse cumprimento ás con-
dições do contrato das cartas de Jogar~ como re-
queria o respectivo c.ontratador . , 

SETE~l B:'O 7 -c. R • . dcclarand0 que os soccorros necessarios ·para 
a Nova· Colonia fossem mandados em navios parti-
culares . 

NoYE;~m ao 3 -c. R. declarando que~ sem embargo das razões 
apresentadas pelo ante~ior Governador, se cum-
prissem inviolavelmente as ordens expedidas sobre as 
prisões dos soldados, marinheiros e artilheiros~ que 
se ausentassem das Náos, c que para as suas 
captüras se prestasse todo o auxilio aos Cabos da 
F rota . 
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NovEMBRO 3- Carta Régii~ determinando que se moderassem as 
penas imposta3 e publicadas em Bando, que não haja 
a de açoutes, e que se comprehende3se naquellas as 
pessoas, que encobrissem escravos e não as que 
vendessem mantimentos aos ditos e:;cra:vos. 

» - c. R. ordenando remetter-se para a Capitania de 
Cabo Frio as munições necessarias para a sua de-
fensa : e bem assim que s.e niío dessem salvas por 
occas1ão da Proci~são de Corpus Christi. 

» » - C. R.. decla··andp que se não consentissem os 

]) 

jogos prohibidos , pem que este Governo se intro-
mettesse nos p:eitos, que sobre elles se ·movesse\n, 
por pertencer o seu conheci,J;nento ao Ouvidb:r 
Geral. \ 

11 - C. R. declarando remetterem-se esping~rdas e, pelou-
ros, afim de venderem-se ás ordenança~ pelos'.preços 
declarados na relação junta. \ 

' \ 
11 - C. R.. reccmmendando que se désse irh truccão mi-, ,, 

litar ás ordena nca~>; que se reformassem 'os Ca-, ,, 
pi:ães de Companhias que não fossem capazes, 
nomeanJo OutrOS; C exigindo uma lista geral ·da 

\ 

gente ap ta a tomar armas, e do numero da de que 
s :; compoem as orden~nças. 

5 - c. R. ordenando que se conservassem até segunda 
ordem as peças de !lrtilharia compradas aos francezes, 
e que se procedess~ a seques1ro em bens de Sebastião 
de Castro Caldas, Ex-Governador desta Capitania, 
até que se averigqasse si haviam sido bem ou mal 
compradas . 

\ 
\ ... \ 
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NovEMBRO 5- Cart-a Régia ordenando que, sempre que se fi~ 

zessem obras p::>r conta da Fazenia Real, se proce-
des3e á arrematação, em hasta publica, dessas obras. 

» » - c . R . acompanhanio copias de ordens expedidas a 
este Governo em 1688, em qu-e se determinava que 
os gen':!ros, vinios do Reino nas Náos de Guerra, 
pagassem os direitos e mais contribuições . 

, » - c . R . ordenanio que se comultasse o Engenheiro 
sobre o melhor Jogar para a factura de armazens, 
ond.e se recolhessem as munições de guerra. 

» » - c . R.. man:lanio informar sobre a creação de uma 
Companhia para a guarnição desta Praça . 

6- c. R . declarando que mal proceiera Sebastião de 
Castro Caldas em consentir que entrasse neste 
porto maior numero de navios francezes, do que o 
determinad.o nos capítulos de pazes ; e que d'ahi em 
diante não se a:lmittissem no porto mais de tres na-
vios das naÇões confederad.as . 

» » - c . R.. mandanio continuar, si não es·ivessem con-
cluídas, as obras da Fortaleza de Santa Cruz. 

)) - C. R. approvando o meio empregado para estabe-
lecerem-se povoações em Macacú, e recommenianio 
que o mesmo se praticasse em Agoassú, São Gonçalo, 
Campo Granie e na Pidaie; e que se edificassem 
cásas onde os Juizes fizessem aud.iencias. 

7 - c. n. deterrninaado que se remettessem . todos os 
annos ao . Comelho Ultramarino, em letra segura, 
as sobras dos rend.imentos dos contratos das Bal3as. 



·NovEMBRO 7 - ca:rt.a:'Régia or&;nãndo que; consultand'd-se oCa-
·. pitão.'Eriienhéiro a respeito de uma carta do Governa-

,. I dor anterior, Sebastião de Castro Caldas, se fizessem as 
obras convenientespara a defensa da Praia Vermelha. 

·, ' I. : .. 
» >> .....:.... c. :~- ,mandançio infqnpar; ouvidos os Irmãos da 

)) 

r • Mi.ser.ieordia, si aos ·solçlados dest~,t Praça que adoe-
. - ; · ·; ci;,\m, .e se tratavam · fóra do Hospital, se lhes deviam 

dar os medicamentos necessarios. 
I • ;:. 0 0 ' ' - ,. • • - A , T 

8 - ·.c .. ~~ . ~r~enando a . fiel obs'ervaÍ1cià do Regimento 
d?~ ·tFovedor7s da Fa9e1;~a, que aos Almoxarifes se 
recenceassem annualmente as suas contas, e no fim 

. ,dEJs, · !rie~nio.s ·se ~~s . te~ass.em as mesmas. 

)) - d. · R.~ exigindo annualmente uma relação das armas 
. e munições de guerra, que existissem nesta Praça, 

• , .. • .. - ' . . I . 
· · com declaração do nec~s.sario para o seu provimento. 

. I 

>> -_C.; R:- recommendando ·a conservação Ma Campa-
. . nhia de Çavallaria com o numero de ·soldados até 

então existentes. 

» >> - c. R. • . decl~rando qu~ , havendo o antecessor d'o 
Governador: provido nos Postos de Officiaes de lVIili-
c'i.as; nest~ Pr~Çá á i lgttns dos seus criados, sem que . 
ti~essem ~s annos do Regimento, ordenava se lhes 
désse , baixa, e se fizesse a /estituição dos soldos á 

. · Faz'enda Real' p~los bens do aÍ1twissor deste Gov=erno, 
- I t ' · 

~ebasti,ão ,de .Castro C9-ldas . 
. \, .... . ·- -- -

D >> -c. ~ R-' ni.andando exap'linar e contin:Bár as obras das 
duàs-haterias feítás .uma em Villegaignon e outra na 
ponta do Gravatá; e que não bastando os oito mil 
cruzados· com ' que o povo concorrêra, este Governo 
proc'tdesse a orçamento das despezas para a cotr-
clusão das mésn1à.s opr~as . 

\ 
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OVEC\tBtto 9 - Carta Régia recommendando que este Governo 
empregasse toda a diligencia em evitar o descaminho 
que se dava, em vista da grande diminuição, no rendi-
mento dos quintos do ouro das Officinas de Para-
naguá e Iguape. 

- JO - c. R. orden~ndo que ao Governador da Nova Co-
lonia se remertessem mastros e tambem offidaes de 
carpinteiro e Calafates, afim de proceder- se aos 
concertos das embaro:ações ancoradas naquelle porto. 

• »> - C. R. dirigida ao Governador da Nova Colonía, 
approvando as medidas preventivas que tomára por 
occasíáo da chegada das Náos francezas. 

•- c. R- ordenando que ao Procurador de André Cu-
saco -se entregasse a quantia de 6oo$ooo, da propina do 
contrato dos dízimos, que assígnara, quando Gover-
nador desta Capitania. 

)) - C. R. approvando as ordens expedidas pelo ante-
cessor do Governador sobre a arrecadação e despeza. 
da Fazenda Real. 

Jl\ - c. R. dirigida ao Governador da Coloma dedarnl!D.-
do- lhe que a Relação da Bahia tiDba. ju~o para 
dispensar nos autos quaesquer faltas· e que ao Ou-
vidor Geral só incumbia julgar pdo merecimel!D.1to. 

· • 12 - C- R. mandando restituir ao exercício .do seu postro 
na LF ortaleza de Sanm Cruz ao AH"eres que, sem 
causa bas:ante, fôra suspenso pelo antecessor do 
Governador. 

12 
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l'NQV::EMB)W 12 -Cart;a Régia mandando ,f,or;neeer ao Capitão de· 
Cabo Frio c~m ou duzentas armas e polvora, para 
de.fensa daquelle log?-r .. 

» -c. n. mandando proceder á dev:assa contra o Pro-
vedor da Fazenda e seu Escrivão, por existirem pre-
sumpçúes. de conluio entre elles e os contratadores 
das Balêas . 

• , I'3- t::: • .R.. ordenan'do qpe se não consentissem jogos pro-

BEZEMBRO 

hibidos, e nem que este Governo tomasse conheci--
mento de pleitos qpe. sobre elles se movessem,, por 
perten(!er. es.s:a jurisd

1
icção ao Ouvidor. 

\ 

» -c. n. mandando n.~ stituir ao Jogar de Secretario desti\ 
Capitania a João Pereira.da Silv,a, 1 flUe fôra suspenso . , 
pelo, antecessor do Governador. ' 

22-c. R. exigindo ~ rel aLcão annual d0s Officiaes I , 

dados que serviram nesta Capitania. 

24 -c~ n. ma.ndando informar sobre a confirmação, que 
pedia Diogo Rangel 1:le Sande, do Posto de Capitão da 
Fortaleza de S. Domingos de Gravatá, em que fôra 
provido. 

1 2-c. n ·. ordenando que se pozesse em .liberdade a 
Ignacio da Silveira Yilla Lobos e á. seu filho Custodio 
da Silveira, presos á ordem do antecessor do Gover~ 
nador, e bem assim ao Mestre Pedreiro Manoel dos 
Reis Couto, ,os quae ~> poderiam proceder contra o Go-
vernador pelas perdl,ls .e damnos . causados pelas su~s 
prisões. 



bEzEMBRO 24- Cart.a Régia communican::lo a nomea·ção de 
]\'lartim Correia Vasques para. o Posto de Mestre de 
Campo ad lz01wrem, cominuando, todavia, no exercido 
do posto de Sargento Mór desta praça. 

» '27 -C . . R. communicando a nü'meação de Martim <::arreia 
Vasques para o Governo interino desta Capitania, du-
rante a viagem do Governador ás Capitanias do sul, 
em descobrimento das minas, como fôra ordenado. 

)) 29-C. R. remettendo para informar o requerimento. do 
Padre Luiz Gago Machado, · Vigario da Igreja de 
Santo Antonio de ·Casarabú, em que pedia auxilio 
para a conclusão das obras da mesma Igreja . 

1697 

JANEIRO. . . 1 o - Cart.a Régia acompanhan1o uma relação dos 
geQ.eros remettidos .para p;ovimento da Nova Colonia 
do Sacramento. · 

, 14 ._ c. R. ordenan::lo que se compietasse a guarmçao da 
Praça da Nova Colonia do Sacramento. 

23- c. R- estabelecendo o modo de arbitrar-se o preço 
dos assucares. 

» » - c. R. declarando que a moeda desta Capitania se 
mandaria reduzir á Casa da Moeda da Cidade da 
Bahia, ou que se abriria outra casa da Moeda nesta 
Cidade, corren19.r~ ~.ua despeza p:)r conta dos seus 
moradores. 
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JANEIRO ... . z3- Carta Régia ·mandando pagar ao Alfer:~s - da 
Fortaleza de Santa Cruz, Pedro Dias Collaço, os seus 
soldos, desde que fôra susp,endido pelo antecessor 
do Goyernador até o dia de sua reintegração. 

- " 3 r - A viso exigindo saber o numero de Religiosos estran-
geiros existentes nesta Capitania. 

FEVEREIRO I -A. mandando que se prendesse e se remettesse para o 
Reino a João EstaBleton, de nação ingleza. 

· ,, D - A. exigindo . annualmente conta do estado sanitario 
desta Capitania. 

" » - A. mandando ave;riguar si dó Reino vinham pa~a 

)) 

)) 

1! 

esta Capitania moepas de prata e ouro. 

» - A. exigindo que em todas as Frotas se remettesse 
certidão dos navio~, que chegassem SÇ!m Capellães, 
e dos que os trouxel)sem, e bem assim a declara~ão dos 
nomes delles, dos Mestres e dos Senhorios ,dos na\ ios. 

2 - Cart.a Régia declarando que os ge'neros remet-I , , , 
tidos para provim1~nto da Nova Colonia do\ Sàcra-

\ mento se deviam d~r aos soldados daquella Pra'ça pelo . 
preço, por que se Vf'!ndessem nesta Cidade de S ) Se-
bastião a dinheiro qe contado. 

r o - -~viso prohibindp expressamente dar-se nos Quar-
teis desta Capitania alojamento a pessoas, tanto do 
paiz, como estrang~iro. 

·MARÇO.... 5 --·Carta Régia ordenando que os escravos, que 
viessem para os p9rtos desta • Capitania, fos sem in-
struidos na doutrina ch_ristã c baptisados . 

\ 

\ 

' I 

\ 
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. NlAR.ço. . . . 9 - Cart,a Ré~ia declàrando haver ainda -por muito 
recommendadas as Missões. 

>> I 5 - c. R. recommendando que, si a esta Capitania 
viessem esquadras estrangeiras, este Governo se hou-
vesse com cautela; e quando ella fosse numerosa 
melhor fôra não lhe dar entrada. 

SETEMBRO 2- c. R. ordenando ao· Governador que, tendo elte de 
examinar as minas de S. Paulo, como se lhe havia 
encarregado, examinasse tambem as de Taubaté. 

» 3 - c. R. declarando convir que as embarcações, que 
conduzissem os soccorros para a Nova Colonia doSa· 
cramento, sahissem deste porto em tempo proprio . 

. I I - c. n. concedendo ás ordenanças desta Capitania os 
, mesmos privilegios de que gozavam os Auxiliares do 

Reino . 

-~ 26 - c. R. mandando agradecer ao Capitão João de Castro 
o zelo empregado no descobrimento de cunhos falsos. 

OuTU BRO 26 - c. R. mandando subsistir a restricção, que publicára 
o antecessor do Governador, sobre as condemnações 
impostas aos que occultassem escravos ou lhes ven-
dessem mantimentos ; e que quando não éhegasse 
para as despezas das obras dos quarteis o dinheiro 
daquel!as condemnações ~ a Fazenda Real supprisse o . 
que necessario fos se. 

~ >> - c. R. mandaqdo formar mais uma Companhia para o 
Presídio desta Praça, e preench~r o numero de 
soldados nas outras. 



!))urusRo ... 26.....;...Car-ta Régia declarando que na conducção dos 
quintos do ·ouro da villa de Santos se ~eguüsea pratica 
até então observada, p::>r não ser conveniente o meio 
apontado pelo respectivo Provédor da Fazenda. 

» ll -c. R.. approvan::lo a obra da cisterna da Fortaleza de 

') 

Santa Cruz e declarardo êsp~rar d:nelo deste Governo 
que se adiantassem as obras das Fortificações desta 
Praça. 

;> -c. R.. declarando qpe na averiguação das minas 1la5 

Capitanias do Sul, a ~ue e:>te Governo tinhadeprocedfr., 
usaria de tola jurisdiFção a bem de sua adminhtraçã?, 
e que depois de se n;colher ao Rio de Janeiro, perten-
ceria a direcção de1lal,> ao Provedot( da Fazenda. 

· » -C. R. declaran::lo qt.Ie os soliados: para a guarnição 
da Nova Colonia d ::> Sacramento nio deyiam exceder 
ao numero marcado 1e para o qual bastasse a ~<?nsi-
gnação e.>tabelecida. \ 

~ 
» - c. R. exib!rin::lo com ,urgencia além do or~mento dàs 

~ '\·\ 

obras da F ortaleza projectada na Praia Verm~llia a 
\ 

p lanta dessa Fortific,ação. ' \ 
- \ 

» -c. R- determinan::lo a execução da ordem anteri~r
mente expedda ~o~re Hodrigo de So~ que fôm. 
provido no ·Posto de Alferes sem que tivesse os mnos 
precisos. 

) -c .. R. ordenando que as armas que se haviam remet-
tido para as Ordemuwas~ se lhes vendess~ pclo preço 
por que foram carreJpadas na rclaçã:o ~tnviada a esre 
Governo. ·· . 
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Ourrtmao ... 26-Carta Régia declamndo• que se .· eonservasse· da . 
maneira em que e3tav-a: a O>mpanhia dos mercadores 
nesta Capit(lnÍa>. 

» >> - c. R. recommendan:io todo o cuidado, para que os 
Irrmão·s da IVliset'Ícor.dia prestassem todos os wccorros 
aos soldado·s que, se. nã~· au'l!a:ndo no hospital, se 
tratassem nas. casas de seus. prauentes. 

, . » - -c:.. R. exigindo' conta. da úeforrr.ra. o.r.denada: nas Orde-
. nanças e· Ca·vallar.ia da Cap:itania do Rio de Janeiro. 

» » -c. R. exigindo saber si foram cobrados os oito mil 
cruzados:, promett<idos pelos- moradores desta Cidade 
para a facturadas Fortal ~zas. d:e Villegaign:m e Gravâtá; 

. e q.ue não· bastàndo essa quantia parta as mesmas obras 
se as fizes·sem com o rendimento d<DJ contrato das Balêas. 

>> ·zg- c. R. mandando louvar a Luiz Lopes Pegado, Pro~ 
vedor da Real Fazenda, o zelo man~festad0 no exercício 
de seu ca~r'gG, 

• » -c. R. declarando que ao Capitão da Fortaleza de-
S. Sebastião Ignacio Francisco de Araujo se conti-
nuasse a dar praça de soldado, quando pelo seu Pos1:o 
rtão .percebesse solJo. 

•· » -c. R. declaranio que mal procedera Sebastião de 
Castro Caldas, . antecessor do Governádor, creando 
novos Postos, e que, achanio-se provido no Posto de 
Forriel-Mór o soldado que valoro3amente defendêFa o . 
seu pqsto na occasiáo, em que.os francezes pretenderam 
tira-r presos da cad~a, . havia por be·m promovei-o ao 
posto de Alferes de infantaria paga . . 
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OuTUBRO 29 - Cart.a Régia declarando ha.vet sido notificado 
para vir exercer o seu Posto o Capitão Manoel de 
Aguiar, que se achava com licença no Reino; e, quando 
o deixasse de fazer, se provesse outro no mesmo Posto. 

" " -c. R.. creando dous Jogares de Ajudantes desta Praça, 
vencendo repartidamente o soldo, que percebia o 
Ajudante de numero . 

» 

» -c. R.. declarando quf, á vista do disposto no Regimento 
do Secretario desta ~apitania, se lhe devia tirar resi-_ 
dencia, findo o trienp.io, do exercício do mesp10 cargo. 

\ 

» -c. R.. declarando que o arbítrio lembrado para q~e 
os Governadores podessem co~ecer dos casos de 
força, praticados p~;los Ministroslde Justiça, não era\ 
admissivel por occprrer inconvenientes,; subsistindo, \ 
pois, a pratica observada. 

\ \ 
\ 

31- C. a. para inform2
1
Lr sobre a petição de .!osepl\Pi-

nheiro I\11achado que pretendia os privJegios de mqe-
deiro com o Officio <,ie T hesoureiro dos quintos reaes 
do ouro da Villa de Santos. \ ''' 

\\ 
~ 

» -c. R. para inform11r sobre a necessidade de ~urila 
Fortaleza e solda4os para a defensa da Vill~ de 
Santos ; e bem a1>sim sobre os descaminhos dos 
quintos do ouro, q:omo representára Pedro Rodri-
gues Sanches, morador daquella Villa. 

NovEMBRo 4-c. a. para informar sobre a representação do Senado 
da Camara desta jCapitania, em que pedia a Igrejá 
de Nossa Senhora da Conceição para H ospital dos 
Lazaros. 

\ 
\ 

,, ,\, 
'I \ \ 
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NoVEMBRO 4-Cart.a Régia mandando dar posse do Posto dê 
Capitão do Forte de Santiago a Thomaz Gomes 
Cabral; e que vagando outro Posto nas novas 
Fortificações se provesse nelle a Manoel Pinto 
Duarte . 

· » » - c. R. para informar a representação da Camara de 
Cabo Frio, ouvido o Ouvidor Geral, sobre os meios 
que se offereciam para proceder-se á defeza daquella 
Praça a bem dos seus moradores e dos interesses 
da Fazenda Real. 

>> » ,......., c. R . exigindo declaração do rendimento da Fazenda 
Real, dos contratos e imposições, . cuja administração 
pertencia á Camara desta Capitania, e bem assim da 
fórma por que se despendia e se applicava semelhante 
receita. 

» » - c . R. declarando que o Governador não devêra ter 
commettido ao Provedor da Fazenda o conhecimento 
da prisão. do francez Luiz Garçon, remettido da 
Nova Colonia, e sim ao Ouvidor Geral; e re.:om-
mendando que os navios, que levavam os soccorros 
para a Nova Colonia, não fossem estrangeiros . 

» 5 - c . R. mandando declarar ao Ouvidor Geral que exce-
dera . de jurisdicção, exigindo que os Capitães de 
Infantaria desta Praça procedessem a prisões ; e que 
quando julgasse necessario, a bem da justiça, fazer-se 
alguma diligencia, recorresse ao Governador. 

>> » - c . R. ordenando que se remettessem ao Capitão de 
Cabo Frio mais tres peças de artilharia para a defeza 
daquella Praça. 

13 



NovÊJ\lBRO ·7- Carta Régia declarando não ter sido deferido 
o requerimento, em que Antonío de Souza Coutinho 
pedia a confirmação do Posto de Capitão da Orde-
na;nça ·do distticto dé São João e Jacotinga, para o qual 
fora nomeado pelo antecessor do Governador, em vir-
tude da reforma de Francisco de Azevedo Coutinho, 
podendo este, ~i quizesse, reqHerer -à -sua -reintegração. 

-, g.,___ c. R. ·determinando -que não ·se admíttissem a 

)j 

}) 

lançar em contrato pessoas devedoras á Fazenda 
Real. 1 

)) ~c. a. :para informar sobre o que representara Gaspar 
Teixeira de Azevedo, .P rovedor das minas de Para-
·naguá, :ácerca do qt1e lhe occonrera por motivo da 
devassa a que procc:;dera pelos ·descaminhos, que se 
davam nos quintos do ouro. 

1 3 ~ c. R. exigindo rel~ção das ar.mas e fuunições de 
guer-ra existentes n~ Armazens desta Capitania, _ na 
fôrma do modelo :annexo. 

\ 

» ~c. ft., declarando qpe as sobras do contratO I 'das 
' Ba·lêas fossem applic,adas á despeza das Fortificações 

desta Capitania. 

JS - c. R. mandando daf inteira execução ao Alvará de 
1 o de Dezembro de r6gS., que contem providencias 
sobre os deScaminho~.> dos quintos do ouro. 

~ 19 - c. R. ordenanlo qm,! se provesse a García Rodrigues 
.Paes em algumas d~s administrações das minas de 
esmeraldas ou de ouro em -attenção ao zelo com que 
se houverã nas averiguações dessas minas. 

I 

' \ 

,, 
\ 

\ I . \ 
\ I 
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NovEMBRO 26- Cart,a Régia declarando não. poder ser destitujdo 
do seu Posto, sem sentença, o Capitão Engenheiro Gre-
gorio Gomes de Mattos, preso na cadêa desta cidade, 
podendo entretanto este Governo continÚar a empre~ 
gal-o nos trabalhos das F ortificações com guarda e 
cautelas convenientes. 

J 28- c. R.. mandando informar o requerimento de Luiz 
Godinho Correia, em que pedia a propriedade do 
Officio de Procurador dos Indios desta Capitanill.. 

DEZEMBRO 4- c. R.. ordenando que se aceitassem as fazendas que 
se haviam remettido para provimento da Nova Co~ 
lonia, e que foram regeitadas pelo respectivo Gover-
nador, em razão de sua má qualidade. 

» 5 --: c. ft. ordenando que o Governador chamasse á sua 
presença os officiaes da Camàra desta Cidade, e, com 
assistencia do Desembargador Syndicante, lhes pas-
sasse severissima reprehensão, por haverem tido .con~ 
tenda com o Governador Sebastião de Castro Caldas, 
a respeito da consignação de cinco mil cruzados com 
que esta Cidade devia todos os annos concorrer para 
os soccorros da Nova Colonia.. 

» 7- c. R. mandando informar o requerimento do Capitão 
Onofre Cordeiro de Sampaio, em que pedia o Posto de 
Capitão Mór da Villa de Santo Antonio de Cassarabú. 

» » - c. R.. ordenando que sómente se concedessem ses-
marias de tres legoas de comprido e uma dP. largo. 

J 9- c. R.. ordenando que aos administradores da Junta do 
Comrriercio se prestasse todo o auxilio para melhor 
poderem aprestar os Comb0is e navios mercantes. 
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DEZEMBRO 9 - Cart,a Régia ordenando que, sendo verdadeit·a 
a representação dos Indios da Aldêa de São Lourenço, 
se restituísse o domínio e posse das terras que lhes 
tinham sido usurpadas pelos moradores confinantes. 

12- c. R. declarando que o cargo de Juiz de Orphãos não 
estava comprehendido entre os que, pelo Regimento, 
tem o Governador o direito de nomear. 

~ n - c. R. marcando o modo de arrecadarem~se as fintas 
I 

que se mandassem executar. 

' l> 17- c. R. mandando d:~r execução á sentença obtida p~los 
moradores desta Üj.pitania para não pagarem dizift:la 
dos objectos que despachassem. 

I 

27 - c. R. encarregandq a este Governo . do exame das \ 
minas nas CapitaniílS do Sul, para o que se lqe con-

' ~edia amplissima jurisdicção, sem outrà depen~encia 
mais que a da Real Pessoa. 

\ 

3o - c. R. determinando que as pnsoes, que ~zessem\ os 
Officiaes de guerra · ou ronda, fossem feitas á · ·ordem 
do Governador des~:a Capitania, a quem dariarrl· parte . . 

JANEIRO... 7 - Cart,a Régia ~eci.arando que continuassem as 
Missões nesta Cidade ; e bem assim que se estabe-
lecessem outras 9os lagares onde houvesse neces-
sidade. · 

' \ 



101 

1698 

JANEIRO • . . 12 - Cart.a Régia ordenando que este Governo pre-
stasse todo o auxilio ao Capitão de Mar e Guerra Lopo 
Sardinha para com brevidade carregar o Comboi e 
partir para o seu destino. 

» » - c . R.. ordenando que inteiramente se guardassem os 
privilegios da Cruzada. 

» » - c . R.. estabelecendo Casa da Moeda nesta Cidade, e 

» 

» 

declarando quaes os empregados que nella serviriam. 

I 3 -A viso communicando ao Governador ter Sua Ma-
gestade concedido o estabelecimento de Casa da 
Moeda nesta Capitania. 

» - Cart.a Rég ia participando o nascimento de um 
Infante. 

» - A viso declarando que, logo que se encontrasse Mi-
• I 

neiro, se remetteria a este Governo um para o exame 
das minas . 

» - A. communicando que na seguinte Frota se remetteria 
ao Governador as botijas vidradas com linhaça . 

» - A . accusando o recebimento de · dous caixotes com 
pedras preciosas1 que, examinadas por Mineiros da 
India, declararam elles não serem esmeraldas . 

. » - A. declarando ficar inteirado dos preços .dos assucares, 
e da maneira por que se dava execução ás ordens 
sobre este particular . 

» - ~- declarando ficar inteirado de que não existia nesta 
Capitania mais do que um capuchinho francez. 
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JANEIRO ••.• 15 - Cart,a Régia resolvendo que o ouro na Casa da 
Moeda desta Capitania tivess ~ o mesmo valor que nas 
mais deste Estado. 

• 1 7 -- c. R. declarando não ser da jurisdicção do Gover-
nador alterar o regimento que determina v a o tempo 
da partida da Frota. 

·~ » - c. R.. declarando ter resolvido que se fizesse nova 
Lotação das caixas ~e assucar q~e podessem carregar 
os navios do Coni,boi; e ordenando que se procu~ 
rasse carga, conforme as suas lotações. 

\ 
~ 18 - c. R.. declarando clue, á vista da representação da 

Camara desta Cidacle, se resolvera que os assentos de 
recursos contra os excessos dos\ Ministros e Eccle-\ 
siasticos se tomassep1 na Relação da Bahia. \ 

FEVEREIRO 7 ~ c. R. mandando f,azer publiéo -por Editaes ~ue as \ 
caixas de assucar deviam ter de peso até tr~nta e 'c~nco \ 
arrobas, entrando a tára. 

:. :. - c. R.. ordenando qpe o Governador evitasse, \empre-
gando meios efficaz~:s e prudentes, que 03 Senhores de 
escravos os castiga~sem rigorosamente, por ser, e8te 
procedimento inhurnano e offensivo á natureza ê ás 
Leis. 

27- c. It• prohibindo q,ue os degradados, que ainda não 
tivessem completado o . tempo, voltassem ao Reino. 

MARÇO.. • 6 - c. R. mandando ir
1
tformar sobre a conveniencia da 

creação do logar de Juiz de Fóra para esta Capi~ 
tanta. 

\• . \ 
' I \ \ 
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S ·r-:TEMB110 z6- Carta Régia mandando agradecer ao Capitão 
João de Crasto os serviços que prestára no descobri~ 
mento dos cunhos falsos. 

» » - c. R. ordenando que Manoel Pinto Duarte ser-
visse no Posto de Capitão do Forte de Santiago, 
em que havia sido provido pelo anterior Go-
vernador. 

2í- C. R. providenciando sobre o fretamento das em-
ba~cações que le vassem os ·sóccorros para a Nova 
Colonia. 

OuTUBRO •• 3 - c. R. mandando informar o requerimento do Padre 
Matheus Jacques Maciel, Vigario da Igreja de São 
João, do districto desta Capitania, em que pedia 
quantia para ajuda das despezas com as obras da 
mesma Igreja. 

6 - c. R. mandando informar qual dos Letrados exis-
tentes nesta Cidade era o mais capaz para occupar o 
Offido de Procurador dos lnjios desta Capitania, 
que ordenado sem emolumentos teria, e por que parte 
se deveria fazer o pagamento. 

» >> -c. R. ordenando que, achando -se vendidas as armas 
remettidas, se env1asse o producto dellas em letra 
segura. 

)) -20- c. a. ·<l!PPl"OVando .as nomeações de . Domingos 
da Silva Bueno e Domingos de Amores para 
O:fficiaes dos Terços ultimamen~e creados em São 
Paulo. 
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OuTUBRO .. zo- Cart.a Régia m;:tndando que se castigassem os 
culpados na devassa a que se procedera pelos des~ 
caminhos dos quintos do ouro, e por haverem pri-
vado do Posto de Capitão~Mór a Gaspar Teixeira de 
Azevedo, Provedor das mirias de Paranaguá. 

» » -c. R. extinguindo o Posto de Fo~rriel que o ante-
cessor do Governador havia creado sem ordem 
Régia. 

>> »-c. R. mandando agradecer ás pessoas que em São 
Paulo se empregaram com zelo no desempenhq das 
ordens expedidas por este Governo a bem do Real 
serviço. 

» »-c. R. mandando que não se podesse,m reformar .. 
os Capitães de ordenanças providos, em razão de 
donativos, pelo p.overnador Sebasti~o de . Castro · 
Caldas, e sim aquf!lles que, não concorrendo aquella 
circumstancia: fossem julgados incapazes de coni,inuar 
no exercício dos seus Postos. 

>> - c. R. ordenando saber dos Officiaes da Cam'ar'a d~sta 
Cidade, que pret,endiam a Fundação de um Hos-
pital para os laz1lros, qual a renda para a sua s'us-
tentação e a fórr\1a por que se obrigavam a fàzel-a 
certa. 

» » -C. R. ordenando que se não reformassem os Offi-
ciaes de ordenan<!as que concorreram com donativos 

l 
para as obras dqs Quarteis da Infantaria. 

» " - c. R. approvanqo a obra do Hospital na Igreja da 
Conceição para os laza.t;os. . 
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O uTUBRO 21 - C art.a R égia declarando que em caso algum e sob 
nenhum pretexto se poderia dispensar ao Ouvidor 
Geral·de tomar conhecimento de qualquer diligencia 
de sua competencia, como acontecera na devassa 
commettida ao Provedor da Fazenda sobre as culpas 
do francez Luiz Garçon, que viera da Colonia do 
Sacramento. 

» »-c. R . ordenando que sobre a averiguação das minas 
de Taubaté se praticasse o que se havia determinado, 
e se désse conta do que occorresse. 

» »-c. R. ácerca das minas de Taubaté;descobertas por 
Se bastião de Casti-o Caldas . 

>> 2z - c . R.- approvando o que praticára este Governo 
na Villa de São Paulo e nas mais daquella Capi-
tania, sobre a alteração da moeda, e execução ás 
Ordens expedidas ácerca deste objecto . 

» >> - c . R.. ordenando que se remettessem ao Capitão de 
Cabo - Frio duas peças de Artilharia. 

>> >> - c . I-l.. accusando a remessa de munições de guerra 
para esta Capitania, constantes da relação que as 
acompanhava. 

» >> - c . R . approvando a medida tomada pelo Governador 
de estabelecer a visita de saude para os Navios pro-
cedentes do Porto de Angola e da Costa da 
Nlina. 

» >> - c . R . ordenando que o Governador sempre soccorresse 
a Praça da Nova Colonia, como lhe fosse possível. 

14 
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OuTUBRO .• 22- Cart.a Régia ordenando que s·e lançasse um bando 
para que todos apresentassem em termo as suas sesma-
rias, sob pena de as perderem, incorrendo tambem nesta 
pena os que no prazo de dous annos não procurassem 
cultivar ou vender as que lhes tivessem sido doadas. 

» -c. R. ordenando que, em falta das consignações da 
Bahia e Pernambuco, applicadas para os soccorros da 
Nova Oolonia, este Governo adiantasse os necessarios 
supprimentos :até que aquellas Capitanias satisfizessem 
a importancia das cimsignaçõés. _ 

» • -c. R. declarando que, quando o Engenheiro que se 
nomeasse em substituição do Capitão Gregorio Gomes, 
que se achava preso,, não tivesse a precisa habilitaçã9 
para o ensino do usq e manejo da\Artilharia, se pro- . 
veria nesse Posto il outro, podendo no emtanto o 
mesmo Capitão Gregorio Gomes dar n~ cadeia ores-
pectivo ensino_ 

» -c. R. agradecendo ao Governador o serviço e zelo 
empregado na ab(frtura de novo caminho para as 
minas dos Goitacazes . 

»-c. R. ordenando que das Capitanias do Sul se man-
dassem para a No v~ Colonia,, afim de que se formasse 
ahi uma Aldêa, algyns casaes de Indios não só para 
o serviço Real, COfllO para o de quem lhes satisfizesse 
estipendio: 

2 3 - c. R. accusando a remessa de munições de guerra, 
constantes das relaçpes que as acompanhavam. 

,. »-·C. R.. mandando qpe se pre-enchesse o numero das 
praças das Companhias de Infantaria desta Praça. 

\ 

\ \ 

\ 



1:07 

1698 

ÜU'J'UBRO 24- Cart.a Régia declarando, para que o Governt;tdqr 
o fizesse publico, que se concederia liberdade e privi~ 

legios aos que estabelecessem Engenhos. 

29 - c. R. agradecendo o zelo do Governador na repressão 
dos descaminhos dos quintos reaes do ouro, e estabe-
lecendo as penas em que. íncorreriam os delin-
quentes. 

» -c. a. determinando a forma da arrecadação das 
fintas·. 

:. • -C~ R. declarando que nesta occasião se recommen-
dava ao Bispo para proceder contra o Padre Antonio 
Gomes pelo seu procedimento irregular. 

» -c. R. ordenando que o contrato dos dízimos da Capi-
tania de Sani:os fosse posto em prégão naquella 
mesma Capitania, e arrematado na Bahia. 

3I -c. R. ordenando que o Ouvidor Geral se dirigisse a 
Cabo Frio para tirar residencia ao Capitão Mór 

Christovão d'Almeida de Gambôa, do tempo que alli 
exerceu o seu Posto. 

NOVEMBRO 3-c. R. mandando informar sobre a representação dol! 
Officiaes da Camara desta Capitania a respeito das 
despezas que faziam. 

• »-c. R; ordenando que o Ouvidor Geral se dirigisse em 
correição ás Villas do Sul para proceder á cobrança 
d os d-i reitos novos e Chancellaria.; a cujo pagamento 
:se· oppunham os Officiaes da Camara e os Capitães 
Móres. 
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NovEMBRO 5 -Cart-a Régia mandando informar sobreapretenção 
dos Officiaes da Camara da Villa de Santo Antonio de 
Sá, de lançarem tributo nas aguardentes da terra, afim 
de occorrerem ás despezas das obras de que carecia a 
mesma Villa. 

» 8 -c. R.. agradecendo o zêlo do Governador na fundação 
da Villa de Santo Antonio de Sá; e declarando que se 
confirmara no Posto de Capitão Mór da mesma "\1-illa 
a Balthazar da Gostai que se ~ompromettera á factura 
da Çasa da Çamara e Cadêa á sua custa. 

I 

. » 1 3 -:- c. R. declarando que1 á vista do diminuto saldo existen-
te dos rendimentos da Fazenda Real nesta Capitania,, 
não se podiam crear putras Companhias de Infantaria. 

- 1 \ 

» 1 ~ -c. R. accusando o re,cebimento do ouro .que se remet-
tera proveniente dos quintos. 

. . 
» » - C. R. communicandQ ao Governador o augmento, da 

gratificação que lhe fpra concedida . \ 

» 20 - c. R . mandando informar o requerimento de lnnacio iõ'"·' · 
de Madureira Mach~Ldo, que pretendia fundar Forta-
leza na- Ilhas de San,t Anna. 

' 
» 22 - c. R. resolvendo qm; na falta de sal, os Officiaes da 

Camara e entendess~m com o Administrador do con-
trato do sal para tirar o necessario das marinhas de 
Cabo Frio~ median\e preço razoavel, assim pam os 
povos como para ps Senhores das marinhas. 

)) - c. R .. ordenando qu,e na arrematação do contrnto das 
Balea 'e declarasse ter toda a liberdade os oontra-
tadores para o fabrico do azeit~. 
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NovEMBRO 22- Carta I~égia resolvendo qu t: a Capitania de 
S. Paulo ficasse sujeita á jurisdicção da do Rio de Ja-
neiro, porém que as causas que se movessem entre 
aquelles moradores fossem por appellação para a Bahia. 

)I )) -c. a. declarando que para evitarem-se OS descaminhos 
dos quintos do ouro se observasse o que apontara e 
praticara o Provedor da Fazenda. 

23- c. R. ordenando a este Governo o cumprimento das 
Ordens expedidas sobre sesmarias, e que a concessão 
dellas dependesse de confirmação Régia. 

>> 24 - c. R .. ordenando que as caixas de assucar não tivessem 
mais de quarenta arrobas de peso, entrando a tara, em 
conformidade ao disposto no Alvará que se remettia 
para conhecimento e execução . 

)I _)) - C. R. ordenando que se observassem in viola velmente as 
ordens expedidas sobre o arbitramento dos preços dos 
assucares ; e que aos transgressores se applicassem as 
penas determinadas, o que se faria publico por Editaes. 

>> z6 - c. R.. declarando ao Governador que aos descobri-
dores de !Tiinas de estanho, cobre ou salitre se agra -
ciaria com tenças ou mercês de Habitos de Aviz ou 
Santiago ; e com o de Christo aos de conhecida . no-
breza e tratamento. 

)J 27-c. R. ordenando que se fizesse a Fortificação da Praia 
Vermelha, na fórma da planta que se remettia. 

)) )) - ordenando que as moedas de ouro, que se lavrassem 
nesta Capitania, tivessem o mesmo valor intrínseco e 
extrínseco, que as lavradas na Casa da Moeda da Ci--
dade da Bahia . 
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NovEMBRO 27 - Cart,a Régia determinando que o lavor na Casa 
da Moeda desta Capitania durasse por tempo de um 
anno, e, findo elle, se fechasse, passando os officiaes 
da Casa da Moeda para a da Capitania de Pernam~· 

buco. 

j ' 28 - c. R. ordenando que nesta Cidade não podesse haver 
mais do que dous a tres ourives, que fossem de maior 
verdade e melhor procedimento ; e que, constando que 
elles desfaziam moeda para lavrarem, se procedesse 

I 
contra elles. 

« » - c. R. enviando instrucções afim de evitar~se o contra~ 
bando dos quintos de ouro. 

, 29- c. R. nomeando a Isidoro Tinoco de Sá para o Jogar . 

, 
de Procurador geral dos lndios. 

» -c. R. ordenando que fossem restituídos á liberdade 
os Indios que foram tirados das suas Aldêas pelos 
moradores de S. Paulo. 

, » -c. R. ordenando que se agradecesse a Isidoro Tinoco 

) 

da Sá e outros p1.0radores em S. Paulo o · zelo 
e cuidado com que se empregavam no Real Ser~ 
VlÇO. 

3o -C. R. approvando as me::iidas tomadas por este 
Governo a bem das Missões desta Capitania, da 
de S. Paulo e ·das mais annexas, e providenciando 
sobre os Indios. ald~ados. 

DEz~MsRo 2 -c. R. ordenando qpe este Governo conferenciasse de 
novo com ·os Padr{fs Fr. Alexandre da Conceição e 
B.althazar Duarte ~~obre o modo da reforma da sua 
Ordem. 

'I 

\' 
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DEZEMBRO 2- Cart.a Régia ordenando a arrecadação dos im-
postos. que os. moradores da Villa de Santos e São 
Paulo se offereceram pagar para edificação da For-
taleza ria barra daquella Villa. 

, » -c. R. ordenando que as Irmandad7s de Nossa 
Senhora do Rosario c São Benedicto no enterramento 
dos seu.> Irmãos não pagassem tributo á casa da 
Misericordia. 

» >> -c. R. dirigida ao Abbade da Ordem de São Bento 
desta Cidade, em que agradecia e recommendava 
de novo o zelo dos religiosos da mesma Ordem no 
exercício das lVlissões. 

• »-C. R. mandando o Governador informar o requeri-
mento do Juiz e mais Irmãos de Nossa Senhora do 
Rosario dos pretos desta Cidade, em que pediam li-
cença para edificação de Igreja para as suas festivi-
dades e enterros. 

» 5 - c. R. accusando a communicação do estado da obra 
da Fortaleza de Santa Cruz, e declarando que a 
projectada obra da . Fortaleza da Lage não era por 
em quanto praticavel. 

zo·- c. R. recommendando todo zelo e cuidado na p::tr-
tida das Frótas desta Capitania, afim de que chegas-
sem ao- Reino no verão . 

, 22 - c. R. declarando que a Fazenda Real .concorresse 
com a quantia preciza para o pagamento das Con-
gruas dos Capellães ou Curas·; de que houvesse falta 
em alguma das Igrejas do reconcavo desta Capitania. 
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DEZEMBRO 23 - A viso recommendando a cultura e fabrica do linho; 
e remettendo dez alqueires de linhaça para que se 
mandasse semear. 

» 2S- Carta Régia ordenando que aos Avisos da Junta 
de Tabaco se desse execução. 

)} 

,r 

28- A viso do Marquez das lVIinas, Presidente da Junta 
do Tabaco, communicando a resolução de Sua Ma-
gestade de dar-se 

1
execução ás Ordens expedidas 

por aquella Junta, e recommendando que se não~ 

carregasse nos navios tabaco sem arreq.dação ·e 
registo. 

169~ 

JANEIRO. • 15 - Cart.a Régia r~solvendo a creação, nesta Ça-
pitania, de uma At~la para o ensino de Fortifi-
cação. 

l) 

)) 

,, 
2 r - c. .R. mandando dar cem mil réis annualmente a dous 

Religiosos da Compilnhía de Jesus, empregados ~ nas 
Missões das CapitarVas do Sul. 

28- c. R. orden~ndo quei vista a representação da ~>i.adre 

Soror Maria de Santp Agostinho, que por cópia se re-
mettia, o Governador providenciasse, afim de ultimar-se 
o pleito sem mais defongas. 

» 3o- A viso mandando que se prestasse auxilio na des-
carga da Náo «Arabta». 

\ 

\ . \ 

~ 
I 

\ I 

' I 
\ 
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MARço. . . . 7 - Cart.a Régia mandando informar o requerimento 
de Ricardo Ley, inglez, que pedia isenção do pagamento 
da finta pela Capitulação das pazes. 

A aos To. . 3 1 - c. R.. exigindo informação do rendimento dos officios 
de Ouvidor Geral e Procurador das Fazendas dos de-
funtos e ausentes, Capellas e Resíduos da Capitania de 
S. Paulo, em que se achava provido Antonio Luiz 
Peleja, afim de arrecadarem-se os novos direitos que 
elle devesse. 

SETEMBRO I - C. R. communicando a nomeação de Antonio Luiz 
Peleja para o lagar de Ouvidor Geral da Capitania de 
S. Paulo com o ordenado \ .. de duzentos mil réis an-
nuaes, para cujo pagamento se imporia nm tributo nas 
aguardentes da terra e de fóra e no vinho que se con-
sumisse naquella Capitania. 

» 16- c. R. ordenando que os navios, que quizessem 
navegar deste Estado para o Reino d'Angola, levariam 
na razão de cem cabeças de arqueação dous cavallos 
para o serviço da tropa do mesmo Reino. 

. » 22 - c. R.. communicando a remessa de munições de guerra, 
constantes das relações que as acompanhavam; e 
recommendando todo o cuidado no acabamento das 
Fortificações da barra desta Cidade. 

» z3 - c. R. approvando a fórma seguida por este Governo 
na remessa dos soccorros para a Nova Colonia, tanto 
de infantaria, como de provimento. 

» >> -c. R.. approvando o procedimento deste Governo em 
fazer de fachina a F ortificaçáo da Praia Vermelha em 
quanto não houvesse planta para sua factura de pedra 
e cal. 

15 



11:4 

1699 

SET EMBRO 23 - Cart.a. Régia determinando .que os soccorros para. 
a Nova Colonia fossem remettdos em dinheiros, por 
assim o requererem os soldados e Officiaes da mesma 
Praça; e bem assim que todos os annos se remettessem 
para Colonia quatro mil cruzad·os 'em fazendas, para 
que fossem vend.idas aos soldados pelos preços das 
pautas que se formulassem . 

. 
» 24 - c . R . ordenando que o fardamento da Infantaria fosse 

feito por meio de coqrrato, por assim ser de vantagem 
á Fazenda Real e aos soldados. 

» » - c . R.. declarando qual o procedimento que se teria 

)) 

para com os Capitães de Campo ou Officiaes nas dili.:, 
gencias a que se procedesse nos qiliilombos de negros, 
quando resultasse morte pela resistencia que estes em-
pregassem . 

· » - c . R . ordenando que de todos . QS couros, que en-
trassem na Alfandegfl. desta Capitania, se tirassem os 
quintos. 

'> » - c . .R. ordenando que se fizesse um armazem 
onde se guardassçm as armas e municões de , \ 

guerra. 

D 25 - c. a . declarando ficar-se certo da formação da Com-
panhia que' se tinha ordenado, e do numero de praças 
de que se compunhfl. . 

» » ·-c. R . declarando que se ordenara ao Governador da 
. Bahia que incumbisse aos Padres da Companhia da 
rem essa de Indios, para que se aldeassem na Nova 
Colonia. 

\ 



' SETEMBRO · z5 ~ Carta Régia louvando o zelo do Governador pelo 
que praticara por occasião da arrematação do contrato 
das Bâlêas, de que resultaram á Fazenda Real as 

. ll 

. . . mawres convemenc1as. 

)). - c. a . . ~eterminando que aos soldados voluntarios 
e recrutados para a Nova Colonia se pagassem 
os soldos desde o dia de ~eus assentamentos de 
praça. 

u >> - c. R.. autorisando o Governador a nomear Francisco 
da Motta para o logar Je Procurador dos Indios. 

>> >> - C. R. ordenando que se 'ptocedesse á visita da saude 
em todos os navios que chegassem a esta Capi-
tania. 

» >> - c. R.. remettendo os instrumentos e livros necessarios 
para o ensino de fortificação na aula que se mandou 
estabelecer. 

J> >> -c. R.. declarando que as armas, que se -enviaram, se 
vendessem ás ordenanças. 

>> >> - C. R. approvando a formação nesta Capitania das 
duas Companhias de privilegiados, para que servissem 
á defensa desta Conquista; como tambem ordenando 
a creação de mais outras duas companhias para o 
mesmo fim. 

>> )) - c. R. agradecendo ao Govern;:tdor o · bem, com 
que se houvera, completando a força das Com-, 
panhias dos soldados; e approvando a mudança do 
fardamento . 
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SETEMBRO z6 - C art.a R é gia approvando a ordem deste Governo 
expedida ao Escrivão da F azenda da Nova Colonia, 
para que se quintassem todos os couros . 

» >> - c. R . declarando que o preço do sal de Cabo F rio 
seria arbitrado segundo sua qualidade, e de maneira 
que os Senhores das marinhas e o Contratador tivessem 
algum lucro. 

» » -C. R . declarando que o augmento de goo$oop con-
cedido ao Govern~dor além do seu soldo lhe seria 
pago até que concluísse a Commissão, de que fôra 
incumbido, da averiguação das minas de S . Paulo. 

» » - c . R . declarando que as licenças concedidas para os 

» 

soldados da Nova Colonia seriam remettidas a este 
Governo, como superior ao d'aquella P raça. 

29 -c. R . resolvendo CJUe se fizessem para maior se-
gurança as obras nl'!cessarias nas Fortalezas da barra 
desta Capitania, havendo em cada uma dellas de guar-
nição uma Companhia de infantaria; que, sendo pe-
queno o numero qe praças pagas existentes para as 
guarnecerem, se remettiam quatrocentos h?mens 
formados em quatro Companhias com seus OfV.ciaes e 
Sargento· Mór, devendo ser elles pagos e fardados pelo 
rendimento da dizima daAlfandega e sobras da Fazen· 

' da Real ; enviando çem ela vi nas para que se vendessem 
aos soldados ou se dessem com segurança ; mandando 
reformar as duas Fortalezas do porto de Santos, e 
para a guarnição dellas se determinava a vinda de qua-
tro Companhias çie sessenta homens cada uma ; 
communicando a nomeação de Governador . com a 
patente de Mestre de Campo para a villa de Santos 
e a vinda de um Engenheiro para proceder ás obras 
das fortificações de3ta Capitania e das daquella Villa. · 

\ 
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O u T UBRO . • • 3 - C art;a R égi a mandando informar o requerimento 
de Thomé de Freitas da F onseca, Vigario da Igreja 
Paro, hial de N. Senhora da Canddaria desta Cidade, 
em que pe_dia ornamentos para a mesma Igreja . 

» » -:- C . R . ordenando que se observassem, como até 
então, as disposições sobre as consignações applicadas 
aos soccorros da Infantaria . 

» - C . R . . approvando a medida tomada pelo Governa-
dor de arrematar o novo. imposto lançado sobre os 
couros, para os soccorros da Infantaria . 

1> » - C . R . declarando que ~bre a pretenção de Ignacio 
de Madureira Machado se não podia tomar resolução, 
emquanto não houvesse decisão da mudança volun-
taria dos In:iios para as suas terras ; e ordenando que 
se examinasse si seria conveniente fazer-se uma 
F ortaleza na Ilha de Santa Maria ~ 

» 7 - C . R . exigindo cópia da devassa que se tirára contra o 
Religioso que commettera o crime de falsificar cunhas; 
e declarando que, quanto á creação das Officinas que o 
Provedor lembrára para quintar-se o ouro, o Gover-
nador providenciasse sobre tal objecto como melhor 
entendesse . 

» » - C . R. ordenando se seguisse sobre os soccorros para a 
Nova Colonia a ordem 'que se mandára pôr em pratica. 

8 - c. R. ordenando que o contrato dos Dízimos da 
Capitania de Santos alli se puzesse em leilão e bem 
assim no Rio de Janeiro, indo finalmente á Bahia para 
definitiva arrematação. 
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OuTUBRO •.•• 8 - Carta Régia approvando o que o Governador 
deliberara não só para a factura da Fortaleza da Barra 

. da Villa de Santos, como determinando a edificação de 
uma outra no Jogar em que já existira; e noticiando 
a remessa de quatro companhias formadas para a 
defeza da mesma Fortaleza ~ um Governador para 
Santos com a Patente de Mestre de Campo. 

ll » - c. R. declarando ficar -se certo da cobrança, a que 
se mandara proceder7 da dizima .das fazendas expor-
tadas das Capitania~ do Sul, e bem assim agrade- __ 
cendo ao Governador o seu zelo pelo Real., serviço, 
insinuando ás Camar~.s de Santos e S. Paulo a convirem 
no imposto de cruzaqo em cada alqueire de sal, afim 
de acudir-se ás despezas da infantaria para a guarnição \ 
da Fortaleza da barra da Capitania de Santos. 

\ 
)) 9 - c. n. declarando que o Governador da _ ova Co-

lonia do Sacramento 1~ra sujeito á jurisdicç~o do do Rio 
de Janeiro . \ 

» >J - C. R. mandando informar o requerimento de _'lanoel 
Nascentes Pinto, proprietario do Officio de l\l!,eirinho 
do mar, em que se ~ueixava do Ajudante por intr~

duzir-se nas visitaj> dos navios, levando emolu'-
mentos. 

)) D -c. n. ordenando qtle nos dias de pagamento á Infan-
taria desta Praça assfstisse a esse acto um Vereador da 
Camara desta Cidade, regalia esta de que gozavam as 
demais Camaras do Estado do Brazil. 

>J » --,- C. R. recommenda,ndo todo o zelo e cuidado nas 
obras do encanament;o da aguada Carioca. 
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OuTUBRO ..• g- Cart.a Régia declarando que ao Commissario 
Geral da Bulia se or<ienára que nomeasse novo The-
soureiro q'ue não fosse homem de negocio, afim de 
evitarern-se :abusos. 

~> 10- C. R. ord-enando que as arrematações das Rendas 
Reàes se não deviam retractar depois de feitas , ainda 
mesmo apparecendo .lanço maior ; e determinando que 
na · arrematação dos coa tratos assistissem o Provedor 
e Proourador da Fazenda Real. 

» » -:- c. R. ordenando que se remettessem para a Nova Co-
lonia todas as munições de ~erra d~ que carecia aq uella 
Praça, como tambem as madeiras para coronhas, 
conforme requisi.tára o Governador da mesma Praça. 

» » - c. R. declarando o modo por_ que se prestariam soe-
corres ás embarcações procedentes de Santos, quando 
fossem perseguidas por Piratas. 

» » - C . R . accusando o recebimento dos quintos do ouro, 
e louvando o zelo do Governador na averiguação das 
Minas. 

·» » _:_ :C . R. exigindo informação do exame a que procedesse 
o Governador no ·caminho, que se mandara abrir, desta 
Cidade para os Campos Geraes. 

· » I3 - 1C. 'R. exigindo.:as plantas de todas as Fortalezas nas 
Praças desta Capitania, com declaração das que fossem 
juntas ao mar, e das distancias de umas ás -outras. 

· » » - ·C . R. -exigindo a pfanta desta Cidade e das Fortalezas 
com todas as observações cenvenientes. 
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OuTUBRO I 4 - Cart.a Régia declarando, á VISta de representação 
do Contra tador dos dízimos, que os Religiosos dos 
Conventos do Carmo e de S. Bento só estavam iseniptos 
de pagar os dízimos pelas fazendas e engenhos, que 
possuíssem até o tempo da contenda levantada e que 
fossem administrados por elles mesmos, não gozando, 
porém, desse privilegio os que tivessem arrendado 
aquellas . propriedades aos referidos Religiosos; e 
que as fazendas adquiridas depois por compra ou 
herança estavam tanllbem sujeitas ao mesmo paga-
mento. 

» 16- c. R. mandando informar o requerimento de Fran-
cisco de Siqueira Machado, Medico da Infantaria e . 
Presídio desta Pra1a, em que I pedia vencimento 
de gratificação como Medico do , Senado da Ca-

l mara. 

» - c. R. censurando e mandando suspender a licença 
concedida pelo Governador a Antonio Moreir~ da Cruz 
para mandar uma sumaca até Castilhos fazer caçada 
de gado. 

»-c. R. ordenando que se suspendesse a licença 
concedida a Antonio Moreira da Cruz para mandar 
uma sumaca a Castilhos em busca de gado 
vaccum, e ·da exploração das minas de prata, de 
cuja diligencia poderia resultar maiOr nsco do que 
proveito. 

~ -C. R. declarando q1,1e a cobrança dos impostos das 
aguas ardentes do R~ino e do azeite se devia fazer na 
fórma por que se or4enára. 
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OuTUBRO 17- Carta Régia ordenando que corressem pelos Offi-
ciaes da Camara ou pelos da Fazenda Real os contratos 
respectivamente administrados, reunindo-se ambos os 
effeitos nas mãos do Almoxarife para pagamento da 
Infantaria, o qual devia ser feito pelos Officiaes da 
Fazenda na presença do Procurador da Camara e de 
um Vereador pelo menos; que as sobras dos effeitos 
destinados ao soldo do Governador se applicassem 
ao soccorro da Nova Colonia. 

» >> - C. R. declarando que se exigisse do Governador da 
Nova Colonia relação das pessoas que venciam soldos, 
para assim se remetterem os soccorros; que se 
cobrassem os quintos do~cou~os devendo elles ser 
trazidos ao porto do Rio de Janeiro, e, quando levados 
a outro porto, apprehendidos; e ordenando que se 
reprehendesse o Escrivão da Fazenda daquella praça_ 
por não haver executado o que lhe ordenara o Provedor 
da Fazenda desta Capitania. 

» r8- c. R. mandando cobrar a dizima sobre todas as 
fazendas que entrassem na Alfandega desta Cidade 
com applicação ao pagamento da Infantaria de que 
necessitava esta Praça, conforme a offerta que volun-
tariamente haviam feito os Officiaes da Camara. 

l) >> - C-. R. resolvendo que se provesse de novo a bem do 
serviço real os Postos de Capitães das Fortalezas de 
S. João da Barra e Santa Cruz; e que em attenç:1o aos 
seus serviços, se desse como ajuda de custo aos Capitães 
que os exerciam, os entretenimentos que percebiam. 

» >> -c. R. approvando o novo imposto lançado nos couros de 
Buenos Ayres, e agradecendo a este Governo e aos Offi-
ciaes da Camara o zelo que mostraram neste particular. 

. 16 
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OuTUBRO 19- Carta Régia mandando informar o requerimento 
do Vigario Geral deste Bispado, em que pedia se 
ordenasse o cumprimento do despacho do Gover-
nador sobre o que se lhe ;:trbitrára pelo dispendio, que 
fizera, por occasião da visita ás Villas do Sul. 

» :r> - c. a. declarando ter-se ordenado ao Governador da 
Nova Colonia que se fizesse naquella Praça uma Igreja 
de pedra e cal; e determinando ao Governador do Rio 
de Janeiro remettess

1
e os materiaes necessarios para 

a mesma obra. 
I 

» -C. R. declarando fic;:ar-se certo de que nas minas dos 
Goitacazes se iam descobrindo varios ribeiros de ouro; 
e que em occasião opportuna se remetteria Mineiro 
para proceder aos ~xames necess1arios. 

>> -c. R. agradecendo o zelo e cuidado do G6vernador em 
evitar os descaminhos dos quintos de ou'ro ; e d~cla
rando que se manqára tirar devassa no Reino sobre 
os mesmos descamiqhos, como-se pr.ocedera :pa Baftia. 

» 22 - ·C. R. deixando ao arbítrio do Governador providen-
ciar sobr.e os descaminhos dos quintos de ouro .. 

NovEMBRO 8 -c. R. ordenando que, não havendo inconveniente,' se 
concedesse licença a Carlos Pedroso da Silveira, 
Provedor ~os quintos .reaes da villa de Taubaté, para 
passar-se á Côrte. 

]) I o -C. R. ordenando q11e no terço pago, que se mandava 
formar nesta Cap+tania, se incorporassem as duas 
Companhias da guarnição das Fortalezas de S. João 
e Santa Cruz, 

\ 

I 
I I 

\ 
\ 
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NovEMBRO r o-- Carta Régia declarando que aos E:apitães das d'uas 
Companhias da guarnição das Fortalezas de Santa Cruz 
e S. João da Barra Manoel da Costa Cabral e Agos-
tinho de Barros, se lhes desse por ajuda de custo 
annualmente a importancia dos seus entretenimentos, 
vencendo aquelle mais o importe dos emolumentos 
que lhe competiam no exercício do seu Posto na For-
taleza de Santa: Cruz. 

» - C. R. declarando que os privilegias dos moedeiros 
se acabariam com o lavor da Casa da Moeda desta 
Capitania, como acontecera: na· Bahia. 

» »J- <J~ ft. declarando a Franci~co de Castro de Moraes, 
Mestre de Campo, que nas ausencias do Governador 
desta Capitania Arthur de Sá e. Menezes, entrasse no 
exercício db mesmo Gover.noL 

» I 3 - C. R. exigindo informação dos saldos da Casa da 
Moeda, afim de que se de:terminasse; a sua applicação. 

:., 19 -c ... a. declarando ter sido provido· Gregorio de Castro 
1\{oraes,. no Posto de Sargento Mór do terço pago 
desta Capitania, que se mandara formar; e ordenando 
que na falta, ou em accesso a outro Posto, do seu 
ihnão Francisco de: ~astro Moraes, MestRe de Campo, 
entJrasse elle no exercício. deste p0.sto. 

», >>l -c. R .. mandando informar, ouvidos os Officiaes da 
Camara da Villa de Santo Ant_onio de Sá, o quanto 
se poderia lançar de tributo em cada bar:ril de agua-
ardente; e quanto se precisaria. pa:ra as des-pezas das 
obras sobre que representaram aq_.uelles mesmos Offi-
Ciaes. 
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NovEMBRO z3- Carta Régia ordenando que se informasse sobre 
a pratica que se seguia na remessa· dos soldados para a 
Nova Colonia, afim de providenciar-se a respeito 
como parecesse mais conveniente. 

» - c. R. ordenando que o Governador examinasse si no 
fornecimento dos cavallos para a Nova Colonia se 
procedia convenientemente, e tomasse as medidas 
que lhe parecessem necessarias a bem desse serviço. 

I 

» » -C. R. declarando gue, não bastando os vinte mil-
cruzados applicadoll para o pagamento da guarnição 
da praça da Nova Colonia, este Governo forn.ecesse 
pela Fazenda Real o que fosse necessario. ' 

\ 
I 

» 27 -c. R. ordenando que a NiÓ Nossa Senhora da 
\ 

» 

Ajuda e o Navio Bom Jesus da Trindade tivessem 
preferencia no carr~gamento. 

z8 - c. R. acompanhattdo cópia de um escripto ·que 
tratava -dos meios para a boa arrecadação dos 
quintos do ouro, e ordenando ao 'Governador 
praticasse o que fosse mais conveniente á F·~zenda 
Real. 

» - c. R. declarando a r omeação de Francisco de Ca~'tro·
Moraes para o posto de Mestre de Campo do Terço 
desta Praça, e que, ,tendo elle a necessaria intelligencia 
de artilharia e fortificações, fosse encarregado dos 
trabalhos que lhe erfi m relativos. 

DEZEMBRO I - A viso recommen4ando toda _ a cautela nos portos 
desta Capitania com os navios estrangeiros que a elles 
chegassem. 

\ 
\ 

\I 

\ 



DEZEMBRO 

)) 

)) 

» 

125 

'1699 

5 - Carta Régia ordenando que o Governador, em 
suas ausencias para o exame das minas nas Capitanias .' 
do Sul, entregasse o Governo desta Capitania a Fran-
cisco de Castro Moraes, Mestre de Campo desta Praça, 
com todas as ceremonias costumadas. 

>>-c. R. ordenando que á Náo Santa Cru:{ se desse pre-
ferencia no seu carregamento·. 

7- c. R. declarando que se indemnizasse a Junta do 
Commercio dos prejuízos que tivera na obra a que 
se procedera no seu armazem para ahi abrir~se a Casa 
da Moeda. 

I 5 - c. R. isentando do lança~nto das fintas as caixas de 
assucar, que se carregassem na Náo N. S. da Encar-
nação, pertencentes a Domingos Pereira Souto e outros. 

>> r6 - c. R. mandando pagar aos Padres das Missões a or-
dinaria de cinco annos que se lhes devia, na impor~ 
tancia de duzentos mil réis, para o fim de reedificarem 
o convento na Villa de Santos. 

» 17- c. R. ordenando que o serviço da guarnição das du~s 
Fortalezas de Santos fosse feito alternadamente pelas 

. Companhias que se mandaram formar e pelas de 
Terço desta Capitania. 

>> » - C. R. mandando informar si nesta Capitania se po-
deria sustentar a Fragata que se fabricara em Per-
nambuco para guarda desta Costa. 

>> 19- C.~- separando do Posto de Capitão de Artilharia o 
de Engenheiro, e provendo naquelle Posto a Manoel 
Soares, e em Ajudante a Manoel Carvalho de Albu~ 
querque . 
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DEzEMBRO 20- Car-ta Régia rewlvendo·que a Fazenda Real con-
corresse a:nnualmente com duzentos mil réis para as 
obras da Igreja de S. João do districto desta Capitania. 

» 22- C. R. mandando informar o Fequerimento de André 
João, soldado da Praça da Nova Colomnia doSa-
cramento, em que pedia licença para passar-se á 
Bahia. 

I 

1700 

JANEIRO .. . 8 - Car-ta Régia declarando terem-se passado pa-
tentes dos Postos df'! Ajudante a0s dous Alferes das 
Fortalezas da Barra de S. João e Santa Cruz. 

)) I3 -c. R. accusando a recepção de seis tóros d~ páo 
Brazil, e ordenando que se fizesse diligencia para se 
descobrir mais . 

r6- c. R. ordenando ao Governador que informasse, s1 se 
poderia fazer a despeza necessari'a coq1 a Fragata 
Guarda-costa. ' 

» » - c. R. ácerca da informação de Bento Correia , de 
Souza Coutinho para que se fizesse uma Fortaleza na 
Tiha Grande. 

» 18 - c. R. agradecendo lt Frei Alexandre da Conceição os 
servi~os que tinha vrestado como Missionario. 

20- c. R. ordenando que o Provedor ~a Fazenda Real to-
masse as contas á Casa da Moeda do Rio de Janeiro, 
e as remettesse ao Conselho Ultramarino. 

\ 



127 

JANEIRo .... 20 -Carta Régia declarando o .que se devia praticar 
quando houvesse navios de piratas na Costa. 

» » - c. R. mandando informar o requerimento da Madre 
Maria de Santo Agostinho, em que tratava. da demora 
de umpleito que trazia na Capitania do Rio de Janeiro. 

» 21 -c.-a. ácerca do requerimento de Luiz Martins e 
Francisco André, que pretendiam ter preferencia em 
tomar carregamento para o navio ·'Rainha dos Anjos, 
de que era Capitão Manoel Fernandes. 

>> » - c. R.. que se levasse em conta ·as despezas feitas por 
·José Ribeiro Rangel na Ca a da Moeda do Rio de Ja-
neiro. 

» »-c. R. ordenando que as patacas ·corressem na Capi-
tania do Rio de Janeiro, como na da Bahia, por sete~ 

·centos e cincoenta réis. 

·>> 22·- 'C. ·a. ordenando que se restituíssem ás suas Aldêas 
os Indios que tinham sido transferidos paraS. Paulo. 

» >> __, ·C . . R. recommenda.ndo .que houvesse todo o cuidado 
em que os Missionarios continuassem no seu exer-
.cicio·.todos os annos. 

» » - c. R. ácerca do estabelecimento do Convento dos 
Religiosos do Carmo, que se.,queriam reformar sob a 
.direcção de Frei Alexandre çl.a Conceição . 

. » 2S- c . . a. ordenando que o Engenheiro José Paes Es-
teves, que se achava na Bahia, viesse para a Capi-
.tania .do Rio de Janeiro afim de.dirigir as fortificações 
que nella se fizessem, e na .Praça. de Santos. 



128 

1700 

JANEIRO. • • 2S - Cart.a Régia declarando que Bento CoFreia de 
Souza Coutinho vinha nomeado Capitão de Infantaria 
para a Praça do Rio de Janeiro . 

» 26- c. R. agradecendo o zelo e cuidado com que o . Go-
vernador se applicava aos trabalhos de defeza e ao 
descobrimento das minas de ouro. 

, ·»-c. R. declarando que vinha para a Capitania do Rio 
de Janeiro o Mineir? Antonio Borges. 

» 27 -c. n. ácerca das condições que o Contratador do 
tabaco_ Salvador Vianna exigia que se Cl!mprissem. 

» >> - c. R. recommendij.ndo que se evitassem os desca-
1 \ 

}) 

minhos do pâo Brij.zil . .... 
>> -c. R. ordenando que a vintena dos quintos de ouro, 

que se pagava cad~ anno, do rendimento das minas, 
á Casa da Rainha, continuasse da mesma fórma. 

» 28- c. R. ordenando que se remettessem para Lisboa 
cem duzias de taboado de Tapinhoã. 

, -'' -c. R. declarando que vinham para trabalhar nas 
minas tres Mineiro~> . 

» -c. R. declarando que houvesse na Praça do Rio de 
Janeiro um Terço de -Infantaria paga. 

» 29 - c. R. ordenando que Gregorio Gome~ Henriques, 
que vinha degredaqo para a Nova Colonia do Sacra-
mento, servisse na~ fortificações daquella Praça por 
ser Engenheiro . 

\ 
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JANEIRO . . . zg - Carta Régia declarando que vinham· de Lisboa 
para guarnição das Fortalezas da -Villa de Santos 
quatro Companhias de Infantaria . 

» >> - A viso á cerca da cifra de que devia usar o Gover-
nador Arthur de Sá e Menezes. 

FEVEREIRO rS - Carta Régia ácerca da nomeação de Serventuario 
do Officio de Escrivão da Alfandega, concedido a 
Francisco Gomes de Gouveia. 

MARÇO . . . . 4 - C . R . ordenando que o Auditor da Capitania do Rio 
de Janeiro desse conta ao Governador das prizões 
que se lhe mandassem Mzer por commissão, antes 
de as executar. 

ABRIL. .. . 5 - c . R . ordenando que se usasse da nova fabrica para 
azeite de baleas, não obstante a ordem que a pro -
hibia. 

OuTUBRO . . 4 - c . R. dando providencias ácerca do imposto dos quin-
tos dos couros da Nova Colonia do Sacramento. 

» 14 - c . R . ordenando que os Otliciaes da Camara não 
· levassem propinas assim dos contratos antigos, como 
dos modernos. 

» >> - c . R. mandando agradecer a Manoel Rodrigues de 
Oliveira o zelo com que tinha servido o Officio de 
Provedor da Offi.cina de S. Paulo . 

19 - C . R. approvando a fôrma gue o Governador dera 
ás Ordenanças da Villa do Sul, e agradecendo o zelo 
que mostrara nesse serviço . 

17 
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OuTUBRO 20 - Carta Régia ordenando, em solução do confl.icto 
levantado entre o Mestre de Campo e o Ouvidor Geral, 
que nas festividades publicas não houvesse assento par-
ticular mais que o do Governador ,e que nas Juntas a que 
ambos devessem comparecer, na presença do mesmo 
Governador, o Mestre de Campo precedesse aó Ou-
vidor. 

>> » - C. R.. declarando que se não concedia ao Ouvidor de 
São Paulo a mesma alçada que tinha o da Capitania 
do Rio de Janeiro. 

» >> -c. R. approvando a medida tomada pelo . Gover-

)) 

nador para que o Ou-:idor de São Paulo tiras_se devassa 
duas vezes cada anno ~obre os descaminhos dos quintos 
do ouro. 

>> - c. R.. approvando a rpedida que tomou o Governador 
ácerca da preferencia no carregamento dos navios que 
do P orto conduziram Tropa de Infantaria para a Ca-
pitania do Rio de Jaqeiro. 

11 21 - c. R.. remettendo artilharia para a Praça do Rio de 

) 

» ' 

Janeiro, e ordenandq que se vendesse o armamento 
inutilisado que existia nos armazens. 

» - c. R.. approvando o augmento dos ordenados dos 
Officiaes da Offi.cina dos quintos do ouro. 

>> -C. R.. ácerca dos des1=aminhos que podí.am haver er:p. 
enviar-se, [da Capitania do Rio de Janeiro, ouro por 
quintar para a de Pernambuco. 

>> » - c. R. approvando a ~edida adoptada pelo Governa-
dor do Rio de JanFiro de· pagar os ordenados ás 
pessoas empregadas Q.a offi.cina dos quintos do ouro, e 
as mais despezas em dinheiro, , e não em ouro em pó. 

·-

I 

I 
\ 

\I 
I 
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ÜBTUBRO 21 - Cart.a Régia mandando agradecer ao Capitão 
João de Castro o offerecimento, que fez, de dar toda a 
farinha necessaria para a Infantaria da Praça de Santos. 

>> 22 ..:.... c. R.. ácerca da fórma de se pagar á Infantaria da 
Praça do Rio de Janeiro e á de Santos. 

, 23 - c. R.. approvando tudo o que o Governador tinha jul~ 
gado conveniente para a conclusão do encanamento da 
agua da Carioca. 

:~ » -C. R• ácerca da conClusão dos quarteis que se man~ 
daram fazer na Villa d€J antos para a Infantaria. 

>> » ...:.... c. R.. ordenando que as armas que se dessem ás orde-
nanças fossem marcadas, para que se não podesse 

vendei-as 

» » - C. R.. ordenando que os Officiaes da Camara assistissem 
á mostra' da Infantaria . 

» » - c. R.. ordenando que se fizesse um armazem novo para 
accommodação do armamento. 

, >> ---'c. R..· ordenando que não havendo sobras no far-
damento da Tropa da Pra.'ça do Rio de Janeiro, não 
se o mandasse para a Nova Colonia do Sacramento. 

» - C.; R.. ordenando que se cobrasse o imposto dos barris 
de azeite do Reino, logo que findasse a arrematação 
feita pela Camara do Rio de Janeiro . 

. n »-c. R. approvando a obra da' Fortaleza da Barra de 
Santos. 
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O u TUBRO z6- Cart,a Régia ácerca da falta de ornamentos que 
havia na Igreja da Candelaria. 

11 >1 - c. R. ácerca do descobrimento, que fez Garcia Ro-
drigues Paes, de uma estrada da Capitania do Rio de 
Janeiro para a de Minas Geraes. 

» >l -c. R. remettendo para a Praça do Rio de Janeiro a 
polvora de que se necessitava. 

I 
)) 27 - c. R. ácerca das fortificações que ~e deviam fazer em -

)) 

)) 

)) 

)) 

S. Paulo, Santos, é Ilha Grande. 
' 

»-c. R. ordenando que as sobras da Casa da Moeda\ 
fossem applicadas para a obra da Çarioca. ' 

>l - c. R. ác~rca do renP.imento da dizima das fazendas 
que entraram na Alfa;ndega do Rio de Jan~iro. \ 

n -c. R. declarando ter-se recebido o ouro dos qul.nt\'s 
que se remetteu de Minas Geraes. . 

29 - ordenando que se extinguisse o Officio de Ajudarlte1 do 
Mar, creado pelo Governador do Rio de Janeiro, ' por 
não ser da jurisdicção do mesmo .Governador crear \ 
Officios . 

» 11. - c. R. approvando a divisão das Villas que deviam 
:ficar sob a jurisdicçã9 de cada mn ~dos Ouvidores, do 
Rio de Janeiro e S . Paulo . 

» 3o - c. R . ordenando que se adiantassem as fortificações 
de . Santos, e approvando o augrp~nto do soldo da 
Tropa da Praça do Rip de Janeiro e Santos . 

\ 
' \ 

,, 
\\ 
I 

\ 
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3o - Carta Régia sobre não terem chegado á Capitania 
do Rio de Janeiro os Livros, Compassos, e mats 
objectos para a Aula de Fortificação. 

3 r - c. R.. ordenando que se soubesse dos habitantes de 
São Paulo si queriam para seu Medico a · Manoel de 
Oliveira, e que salario lhe pretendiam dar. 

3 - c. R.. mandando informar o requerimento de Thomaz 
Rodrigues de Oliveira, em que pedia se lhe ·mandassem 
pagar os ordenados do tempo que servio de Provedor 
das Minas de Paranaguá . 

5 - C. R.. ordenando que se dõmeasse o Ouvidor do dis-
tricto da Capitania do Rio de Janeiro para Juiz privativo 
de todas as causas dos Indios e Tapuyos. 

>> - ç. R.. ordenando que o Capitão da Fortaleza de Santa 
Cruz Manoel da Costa Cabral fosse conservado no 
seu Posto. 

» - c. R.. recommendando que se nomeassem para 
Capitão de Ordenanças pessoas que tivessem todá a 

. nobreza e qu! mostrassem ter servido na republica. 

» - c. R. ordenalhdo que se remettessem da Capitania do 
Rio de Janeiro para a Praça da Colonia todas as cousas 
de que necessitasse a dita Praça. 

6 - c. R.. declarando que se devia seguir o que estava 
disposto no Regimento, quando se tivesse de senten~ 

cear algum soldado. 

g ....;... c. R.. dando providenCia ácerca das companhias da 
nobreza formadas pelo Governador dó Rio de Janeiro. 
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NoVEMBRO 10- Cart.a Régia mandando informar o requerimento 
da Camara da Villa de S. Paulo, em que pedia se 
dessem de Sesmarias sómente aos Paulistas as terras 
das minas de Cataguás. 

» r 3 - C. R.. ordenando que se remettesse todos os annos 
uma relação de todos os renditrrentos que tinha a Fa~ 
zenda Real na Capitania do Rio de Janeiro. 

»·-c. n. indeferindo ai proposta de Ignacio de Madureira, 
que se obrigava a f~zer á sua cus·t'a uma Fortaleza na-
Ilha de Sant'Anna. 

, » -c:. n. ácerca do provimento do Posto de Sar~ 

gento-Mór de s ·ão Vitente e Sãó Paulo na pessoa \ 
de Manoel Lopes d'!! Medeiros . 

r6- C. H. mândand'o pêlr Editaes para o provimet?-tO do 
Officío de Almoxarife das armas, creado de novo .~ 

» - c. R. approvando a applicação, q.ue fez o Gover-
nador da Capitania do Rio de Janeiro, da quantia de 
cem mil réis perteqcentes á Alfandega de Saritos, os 
quaes foram restitpidos á Fazenda Real por mão do 
Padr.e Antonio Lop~s. ', 

ll z3- Alvará concedendo _eara a sustentação de cada 
Aldeia de' Indios ~ seu Missionario, assistentes nos 
sertões· do Brazil, uma legua de terra- em quadra das 
que possuíssem. os. donatarios. 

» 24-Cart.a Régia ordenando que se executasse o que 
indicava Franciscq; Pimentel ácereà das fortificações 
de- Santos . 

\ 
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NovEMBRO 24- Carta Régia ácerca do . requerimento da Camara 
desta Cidade, em que pedia as sobras da Casa da 
Moeda para a obra dos canos da Carioca. 

» » - A viso approvando o que tinha determinado o Go-
vernador do Rio de Janeiro ácerca do pagamento 
da Infantaria. 

» 26-Carta Régia mandando informar o requerimento 
de Manoel de Almeida e Brito, em que pedia ser pro-
vido no Posto de Capitão ou Cabo da Fortaleza da 
Praia Vermelha. 

» 27, -c. R. ordenando que., emquanto se não fizes.s.em 
quarteis para se accom modarem os. soldados que vieram 
de Portugal, s~ alojassem por casas particulares . 

DEZEMBRO . . 2. - C .. R. remettendo as. plant?-s das Fortalezas da Praça 
do Rio de Janeiro, com. as. em~ndas e papel, que 
fez Francisco Pimentel. 

» 3 - A viso dando noticia de ter suc.cedido em os Reinos 
e Domínios de Castella o Duque de Anjou. 

>> 7--... Çarta Régia reme.ttendo os cadinhos de que ne-
cessitava a Casa da Moeda para a fundição do ouro. 

)) - .c. a. dando v:arias providencias. para o descobri-
mento. das minas, e approvando o salario dado ao · 
Minejro Antonio Borges . 

>> » ....,.., .c~ R. approvando . os sala.rios que se tinham dado 
aos tres homens que se enviaram para trabalharem 
nas mmas. 
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DEzEMBRO. . 7-Carta Régia ordenando que no provimento dos 
'\ 

Almoxarifes da Fazenda Real se observasse o que 
fez praticar no ·tempo do seu governo Duarte Teixeira 
Chaves. 

c)) 20 - c. R.. declarando que o perdão concedido . aos se-
culares que faziam cunhos falsos, se estendesse aos 
ecclesiasticos. 

I 
17Q1 

\ 
JANEIRO... 4- Cart.a Régia ordenando que os Capitães-Móràs 

fossem nomeados d~ tres em tres· annos, e que se lhes ·\ 

» 

)) 

)) 

tirasse residencia. 

7- c. R.. mandando informar o requerimento de\ An-
' tonio Moreira da Cruz, em que pedi~ se. lhe fi~esse 

mercê do Posto de Capitão da Fortaleza, da Praia 
Vermelha, offerecendo fazer á sua custa a obra da 
dita Forlaleza . 

18- c. R.. ordenando que a casa para se fundir e quintar 
ouro se fizesse na pFtrte que parecesse mars acc'om-

' mo dada para este e.:ffeito. 

n -c. R.. agradecendo a Izidoro Tinoco de Sá o zelo, com 
que tinha procurado que os Indios da Villa de São Paulo 
fo ssem restituídos ás Aldeias donde foram tirados. 

» » -c. lr~ . ordenando que se não admittissem oífertas 
para as obras da Fortaleza de Santos por varias · 
razões que for~m presentes a Sua Magestade. 

\ 
\ 

~ 
I, 

\' 
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JANEIRO •• rg- Carta Régia declarando que, si os C?.puchos 
Francezes largassem o Convento. em que habitavam, 
não se d~sse a outros Religiosos sem especial Ordem 
de Sua Magestade. 

» -c. R. declarando que vinha para a Capitania do Rio 
de Janeiro uma Fragata para servir de guarda-costa, 
e ordenando que se procurasse ajustar com os mora-
dores de S. Paulo alguma contribuição. para poder 
sustentar-se a dita Fragata. 

» 20 - Alvará ordenando que de todos os pretos que 
viessem de Angola para vCapitania do Rio de Janeiro 
se tirassem caia anno duzentos para os Paulistas, os 
quaes se lhes venjeriam pelo mesmo preço por que se 
vendessem os da terra. 

» » - Carta Régia agradecendo ao Provincial da Ordem 

» 

» 

do Carmo do Rio de Janeiro o zelo com que procedia 
nas Missões. 

» - c. R. ácerca do requerimento que os Officiaes da 
Villa de S. Paulo fizeram sobre a administração dos 
Indios que tinham em suas casas. 

» -c. R. agradecendo o zelo que o Governador da Capi-
tania do Rio de Janeiro tinha mostrado ácerca das 
Missões volantes e das Aldêas. 

» - c. R. agradecendo ao Provinc~al dos. Capuchos 
Fr. Miguel de S. Francisco o zelo com que tinha 
tratado do augmento das Missões. 

18 
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Ü NEl ll.o •• zo- Carta Régia ordenando que os In.dios filhos de 
.Pdro Alves náo fossem obrigados a voltar para a 
Ald.êa d'ond.e tinham vindo, mas que se estabelecessl'!n1 
em outra qualquer. 

)r » - C. R. acerca da nova fundação dos Conventos das 
Villas de Itú e da· Paranayba. 

» ~'-c. R. ordenando que os Indios da Aldêa de S. Lou~ 
I 

renço fossem restitm4os ás terras de que se achavam _ 
esbulhados. 

»-c. RG pedindo informações ácerca da fundação do 
' novo Convento da Cidade de S. Salvador, pretendida 

pelo Padre Frei Alexandre. 1 
\ 

» z5 --·c. R. agradecendo a José de Camargo Pimentel o 
zelo e cuidado que rqostrou em tudo o que pert~ncia 

ao Real serviço. 

» 27 - c. R. ordenando aq Governador que r:eme~tesse a. 
cop1a da Provisão çla concessão com que sé,deram 
á Miser~cordia para o Hospital zoo$ooo; e que 
informasse sí tinha obrigação de curar os soldaclps. 

· » 28 - C . R. ordenando qtle se provesse a Igreja da Aldêa 
dos Goi tacazes com os ordenados, e ·mais co usas per-
tencentes ao ornato da dita Igreja e necessarias para o 
Culto Divino. 

,. » ·-C. R. .. ordenando que se desse de congrua zS$ooo 
annuaes a cada Miss~onario, que !assistisse em alguma 
Ald.êa. 

~ 
\ 
\ 
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JANEIRO. • 29 - A viso ordenan.do que o Secretario do Governo do 
Rio de Janeiro fizesse uma lista da,s cartas que se escre-
vessem a Sua Magestade, numerando-as e declarando 
as materias de que constavam ; e que o mesmo se 
ordenasse aos Officiaes da Cámara, Provedores de 
Fazenda e Ouvidor Geral. 

» 3o - Carta Régia ordenando que a pessoa, a quem 
Manoel Rodrigues Arzão escolhesse para ir assistir ás 
datas das terras dos Hibeiros n!J.s minas novamente 
descobertas, se podesse valer dos dízimos; e que os 
In di os empregados ness~_ minas fossem em numero 
de cinco no maximo, tirados das aldêas, devendo ser 
substituídos annualmente. 

» » - c. n. ordenando que Anton_io Rodrigues Arzão succe-
desse na administração das d.átas dos Ribeiros das 
Minas. 

» 31 - c. R. ordenando que se . obrigasse aos Senhores de 
Engenhos a darem aos seus escravos o sustento neces-
sario, ou um dia na semana para com sua industria o 
poderem grangear. 

FEVEREIRO I -Carta Régia ácerca da reedificacão da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição da Villa da Ilha 
Grande. 

» - A viso . or.den~n::lo que se puzessem editaes para o 
provimento de dous Postos. 

4 - Carta Régia dando providencias ácerca do pro-
vimento de Postos vagos. 

\ . 
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FEVEREIRO 7 - Cart.a Régia ordenando que ás Capitanias da Bahia 
e Pernambuco não se communicassem com as Minas de 
S. Paulo pelos sertões, e que das ditas Minas não se 
podesse ir buscar gados e mantimentos ás mencionadas 
Capitanias. 

>> » - c. R. ordenando que se mandasse fazer uma 
casa para a Junta do Commercio em logar da que 
se lhe tinha toma1lo para a Officina da Casa da 
Moeda. 

» » - A viso recommendfLndo que houvesse todo o cuidaqo 

)) 

com os navios estrangeiros que viessem aos portos do 
Estado do Brazil. '1 

\ 

I o - Carta Régia ordenando que se pu:?:essem Editaes, 
declarando nell es que em Lisboa se havi'am de prover 
os novos Officios creados para a Alfandega do -Rio de 
Janeiro, afim de que as pessoas que se quize~sem 
oppor a elles recorq~ssem com os seus papeis na fórma 
do estylo. .. , 

\~ 

» I I - A viso ordenando que se desse a Antonio Rider a ." \ serventia do Officiq de Escrivão diJ. descarga e aber-
tura da Alfandega. 

» I2- Cart.a Régia ordenando que se desse ao Mestre 
de Campo Jorge Soares de Macedo a quantia de cem 
mil réis por uma vez sómente. 

" I 5 - C. R. declarando que a Luiz da Silva, que vinha 
exercer o Oiticio de Cunhador da Casa de Fundição 
em Taubaté, se d~!ssem dez tostões por dia. 
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FEVEREIRO 23- Cart.a Régia ordenando que se escolhesse 'Uma 
das pessoas indicadas nesta Carta para servir o logar 
de Escrivão da Casa de FundiÇão de Taubaté. 

MARÇO. • • 7 -c. R. dando providencias ácerca do contrato do 
tabaco. 

» 12- C. R. ordenando que a Camarada Capitania do Rio 
de Janeiro fosse obrigada a nomear tres pessoas ca-
pazes para servirem cada um dos Officios de Thesou-
reiro e Almoxarifes, afim de se fazer delles escolha na 
Junta do Commercio. 

]) 26 - c. R. ordenando que uma pessoa da família de 
Manoel Rodrigues Arzão fosse assistir ás datas das 
Minas e escolhesse o que achasse melhor das ditas 
datas por conta da Fazenda Real. 

» » -C. R.. ordenando que fossem obrigados os lavradores 
a plantar e semear mantimentos. 

ABRIL. . . 5 - c. R.. ordenando que Braz da Costa Centenno, que se· 
offereceu para ir servir de soldado na Nova Colonia 
da Sacramento, fosse com effeito para a dita Co-
lonia. 

'6- c. R.. ordenando que Aleixo da Nova, que se offe-
receu para ir servir de soldado á Nova Colonia de 
Sacramento, fosse para a dita Colonia. · 

» 8- c. R.. ordenando que se fizesse embarcar para a Nova 
Coloniâ. do Sacramento a Manoel Borges de Madu-
reira, que sentou praça para ir servir na dita Colo-
nia. 
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ABRIL. • • g - A viso ordenando que se não mostrasse desconfiança 
aos navios estrangeiros que viessem aos portos da 
Capitania do Rio de Janeiro, tendo-se com todos 
grande cautela . 

» » - A. ordenando que _as frotas das tres Capitanias do 
Estado do Brazil voltassem jun:as para Lisboa. 

OuTUBRO I I - A . communicando que se firmara um Tratado com 
El -Rei Xp.mo acetca da execução do testamento de 
Carlos II sobre a suFcessão da Hespanha; que o ,em-:: 
baixador de Franç~ já deixara a Corte de Hollanda; 
que os exercitos de Allemanha e de França na ca~
panha dà Italia -tiveram apenas pequenos choques; 
que receiava-se qu~ as fortes Esquadras da Inglaterra, 
e da Hollanda foss~m a Lisboa, posto que aquellas ' 
potencias ainda nãp tivessem declarado guerra nem 
ao Reino, nem á F rança, ou á Castella; que, et;~cami -
nhan:io-se as coUS\lS para guerra, e sendo então pro- \ 
vavel que a Inglat~rra e a Hollanda intentass~m a 'tacar 

_ as Conquistas, tornava-senecessario haver toda a pru-
dencia e vigilancia nas mesmas com os navios .proce-

. dentes daquellas n\lçÕes, devendo, todavia, ter-se com 
elles toda a boa cqrrespondencia debaixo de seguran-
ça, emquanto não fizessem hostilidades; que, em, vir-
tude do Tratado ~cima referido, El-Rei de Castella 
cedêra a Portugal p direito á Nova Colonia do Sacra-
mento, e El-Rei Xp.mo o que tinha ás terras do Estado 
do Maranhão, fiqm:io decisivo o tratado provisional 
que se havia feito; que no Tejo para a sua defensa 
ficava a Esquadra Franceza do Con:ie de Chatere-
neau; e que fosserp recebidos como amigos e confede-
rados os navios Francezes e Castelhanos que por 
algum accidente Vfessem ás Conquistas. 
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OuTUBRO I 3 - Cart,a Régia ordenando que se fizesse carregar a 
Caravella Nossa Senlzora de Na:{_areth com a carga 
de sua lotação, p~rtencendo o frete della ao Conselho 
Ultramarino. 

» 29 -C. R.. ordenando que se mandasse da Capitania do 
Rio de Janeiro tudo o que fosse necessario para a 
fortificação da Nova Colonia. 

» »-C. R. ordenando que em Montevidéo, terra da Nova 
C~lonia, se fizesse uma Fortaleza de pedra e cal, 
escolhendo-se o sitio mais ·apropriado. 

NovEMBRO 3-c. R. ordenando que á ~~ravella Nossa Senhora de 
Na'{areth, que veio d'Aviso, se lhe fizesse a carga do 
porão por conta da Fazenda Real. 

> I 5 -c. R. approvando a ordem que se deu para que nos 
caminhos dos sertões das Minas ·houvesse manti · 
mentos para os passageiros. 

' . 
» » -c. R. ordenando que se -l!sse conta do estado em que 

se achava o caminho novo que Garcia Rodrigues se 
obrigara a fazer. 

»-c. R. declarando que os quintos dos couros da Nova 
Colonia se deviam pagar desde o tempo em que o Go-
vernador do Rio de Janeiro mandou Ordem para esse 
effeito ao da Nova Colonia. 

r6-C. R. ordenando que se concluísse a obra dos quar-
. teis da Villa de Santos. 

» »-C. R. remettendo os ornamentos para o Altar-Mór. 
da Igreja da Candelaria. 
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NovEMBRO 16-Cart.a Régia remettendo :os ornamentos para· a· 
Igreja da Aliêa dos Goitacazes. 

» · » -c. R. ordenando que o Governador conferenciasse com 
o Bispo ácerca do numero de Religiosos, que fossem 

-. necessarios para irem como Missionarios para as Minas. 

» » - c. R. mandando que se désse informação ácerca do 
numero de soldados necessarios á guarnição da- For-
taleza da Praia Viermelha, e sobre o soldo do res-
pectivo Capitão Manoel de Almeida Brito. 

» »-c. R. ordenando A_Ue se fizesse observar a Lei que 
. obrigava aos Senhpres de Engenhos a darem o sus-
tento necessario aps seus escrar os, ou um dia liv~~ 
na semana para o poderem grangear. 

» 

» 

»-c. R. declarando A.Ue se não deferia a nova ~reação 
d'outro Official para a Secretaria do Governo i:lo Rio 
de Janeiro, e que um só bastava para o expediente da 
mesma ~cretaria. 

I 8 - c. R. ordenando que se castigassem os sold~dos das 
ordenanças que vendessem as armas marcadas. 

\. 

» » - c. R. ordenando que fossem entregues os Carijós ás 
pessoas a que!Jl estavam suj eitos. 

» »- C. R. approvando o procedimento que teve o Mêstre 
de Campo F rancisco de Castro Moraes com a Náo 
F ranceza que veio ao porto do Rio de Janeiro. 

~ »-c. R. remettendo munições para a Praça do Rio de 
Janeiro. 

\ 
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NovEMBRo 18- Carta Régia creando dous guardas para a Alfan-
. dega da Cidade do Rio de Janeiro, os quaes deviam 
acompanhar as fazendas, que de bordo dos navios 
entrassem para a dita Alfandega. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>i -:-C· R. ácerca do que se devia praticar na nomeação 
para os Postos de ordenanças. 

)) ~c. n. ordenando que se applicasse para a obra da 
Carioca o subsidio pequeno, si não fossem sufficientes 

),as sobras da Casa da Moeda: 

r9- c. R. declarando que a, Fragata que havia de servir 
de Guarda-costa trazia \g.dos os aprestos necessarios 
de sobresalente . 

. >> -c. R.. ordenando que se conservassem em a Náo 
Guarda-costa os Officiaes e mais pessoas que vieram 
nella, e que se lhes pagassem os seus soldos; 

>> - c. R-: estranhando severamente ao Governador por ter 
excedido o regimento na distribuição dos premias dados 
aos descobridores dos ribeiros das minas . 

» -c. R. ácerca de uma botica para a cura dos soldados 
que andavam embarcados na Fragata Guarda-costa. 

22 - C. R. ácerca das honras que deviam ter as pessoas 
que ficassem governando a praça dó Rio de Janeiro 
durante a auzencia do Governador. 

>> - c. IR. ordenando que o Mestre de Campo que ficasse 
governando na ausencia do Governador podesse passar 
patentes dos Postoo:; de Ordenanças, tanto de Capitães 
como de Sargentos Móres . 

19 
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NovEMBRO 23- Carta Régia desapprovando o provimento que 
se passou a Antonio de Oliveira- Leitão para servir o 
Officio de Juiz de Orphãos da Villa de Mugi. 

)> '' - c. a. ácerca dos cadinhos e salitre que se remetteram 
para a Casa da Fundição do Rio de Janeiro. 

28 - c. R. ordenando que se accrescentasse a Casa 
da Alfandega para melhor arrecadação das fa-
zendas. 

DEZEMBRO 9- c. R. mandando inf9rmar o requerimento d~ Camara 
da Viila de S. Paulo ácerca de se não continuarem as 
explorações das :Minas dos Cataguazes por falta d'e 

I 

In di os. 
A 
\ 

» - c. R. ordenando qu(f, logo que chegassem á Capitania 
do Rio de Janeiro Q.ous Navios da Companhia de 
Guiné, se mandassem chamar os Officiaes da Ca;nara, 
homens da governança e senhores de engenhos, e Cf m 
elles. se escolhessem os negros necessarios para a 
cultura de suas fazendas. 

» » - c. · R. mandando pagar a Antonio Borges de ·Faria 
desde o tempo que f>ahio de Portugal até o em qu·e 
chegou á Capitania dp Rio de Janeiro. 

» » - c. R. ordenando que se tivesse em boa arrecadação a 
pedra e cal que se mandou de Portugal para a Capi-
tania do Rio de Janeiro . 

" » -c. R. mandando dar to::ios os annos da Fazenda Real 
2oo$ooo, emquanto fiurasse a obra da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceiç~o de Angra dos Reis. 

\ 

'h 
\ 
\ 
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DEZEMBRO g -A viso recommendando que houvesse toda a cautela 
com os navios Francezes ; e que se empregassem todos 
os mews necessanos para o adiantamento das Minas 
e Nova Colonia. 

»· · 1 o - Cart-a Régia mandando dar das sobras da Casa 

1 

da Moeda quatro mil cruzados para se dar principio á 
edificação da Casa da Camara da Cidade do Rio de 
Janeiro, e Cadêa. 

» » -A viso ordenando que se remettessem para Lisbôa 
madeiras para reparos de Artilharia de mar e de terra. 

,, )) -Carta Régia maB-dando informar o requerimento 
do Bispo do Rio de Janeiro, em que pedia se lhe con-
cedesse haver na mesma cidade açougue do Eccle-
siastico. 

>> )) - c. R. ordenando que se acabassem os quarteis dos 
soldados de Infantaria da praça de Santos, e se tivesse 
prevenido todo O· mantimento que fosse necessario 
para elles. 

))• )) -c. R. ordenando que se fizessem cadêas nas Villas de 
Santos e S . Paulo. 

)) »-c. R. mandando informar o requerimento de D. Isabel 
Maria, em que se queixava do Governador da praça 
de Santos lhe ter tomado para · sua residencia uma 
casa de que era proprietaria,. e em que morava.· 

J> » - c. R. ordenando que se mandassem todas as mu-
nições que fossem necessarias para a Fortaleza de 
Cabo Frio. 
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DEzEMBRO 17- Cart.a Régia ordenando que o Provedor da 
Fazenda Real tomasse contas ao Recebedor e ao 
Thesoureiro da administração da mesma Fazenda. 

» 23 - C. R. mandando informar o requerimento do Ouvi-
dor Geral de S. Paulo, em que pedia urria data em 
cada ribeiro. 

170~ 

JANEIRO ... 2 Carta Régia declarando ao Governador não te~; 

» 

» 

l 

sido por elle bem provido o Posto de Capitão da Forta-\ 
leza de Nossa Senhora de Monserate1da Villa de Santos. 

L ·-

4 - c. R. enviando urna relação dos so'ldos e orde-
nados, que se deviam pagar á gente, que guarne~esse 
a Fortaleza de Montf!vidéo. 

C • . R. recommendando que não se deixasse que os 
Capitães-Móres o fossem por mais de tres annos. · 

'' \ 
» ro - C. R.. mandando qqe o Governador assentasse com 

o Bíspo em o numero de Religiosos, que se deviam 
mandar como Missionarios para as Minas. 

» r 1 - C. R. mandando dar a João Soares Ribeiro, Escri-
vão da Ouvidoria qe S. Paulo, os Indios e que 
necessitasse para o S(fU serv1ço. 

» 12 - C. ·a. mandando informar o requerimento da viuva 
Isabel de Sampaio, ~m que pedia fosse Felippe Men-
des Santiago, seu filhp unico, escusado de ser soldado. 

\ 
\ 
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JANEIRO o. 19 - Ca:a.~ta Régia mandando nomear pessoa, que 
fizesse o recebimento e de3peza das munições das . 
Fortalezas de Santa Cruz e S. João. 

» 27 - c. R. mandando informar a petição do soldado 
Gonçalo Pinto de Macedo para ter a sua baixa . 

» 3r - c. R . ordenando que os Governadores da Capita-
nia do Rio não fossem ás 1Vlinas, sem ordem Real, 
salvo em caso extraordinario. 
·' 

» » - c. Rc ordenando se conservasse a casa de taboa 
dos quintos do ouro, em quanto não se fazia outra 
adaptada; e dando insbcções a respeito das casas de 
Moeda das Capitanias. 

FEVEREIRO 4 - Co R. ordenando se facilitassem ao Bispo da Capi-
tania do Rio de Janeiro, para a sua morada, as casas 
do Capitão Mór Francisco Gomes Ribeiro. 

» 6 c. R. solvendo a duvida, que se offerecia ao Gover-
nador, ácerca da nomeação do Escrivão da officina 
dos quintos de Taubaté. 

» » - c. R. solvendo a duvida, que se offereCia ao Go-
vernador ácerca de ·mandar para a officina de Tau-
baté o engenho do cunho, que trouxera Luiz da 
Silva . 

» z5 - c. R. ordenando que todos os Navios, que vies-
sem ou fossem dos portos das Capitanias do Sul, 
dessem primeiramente entrada no Rio de Janeiro; 
e dando instrucções a respeito das respectivas des-
cargas. 
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MARÇO..... I -Carta Régia declarando ter-se arrendado a 
Manoel Lopes de Faria as cassadas dos couros da. 
Nova Colonia. 

» 

» 

» 

» 

3-c. R. ordenando se affixassem Editaes, para que os 
Sesmeiros ou Donatarios de terras apresentassem 
seus títulos dentro de 6 mezes, e, no caso de estarem 
correntes, as demarcassem judicialmente no prazo 
de z annos . 

5-c. R. declarando haver-se ordenado que viessem 
para esta Capitania João de Moraes e Ma·noel Fer-
nandes para o fabriFo da cal. 

\ 
' 

8-c. R. encarregançio o Governador de fazer ó regi- , 
mento para o Navio, que servisse de Guarda-costa \ 
da Capitania do Rto de Janeiro, e que' a respeito das 
salvas vinham uns capítulos para fazer parte do dito 
Regimento. 

\ 

14-C- R. ordenando ~ue se repartissem com jgualdade 
entre os Paulistas e os moradores do Rio de Janeiro 
·os campos geraes dos Goitacazes. 

/.. 
1 5-c. R. mandando S<f suspendessem as ordens para se 

fazer a nova povop.ção e fortaleza no sitio de Mon-
tevidéo ; e se ·emprFgassem todas as disposiçõei'\ e cui-
dado em concluir-rse a fortificação da Nova Colonia 
do Sacramento. 

» 1 7- c. R.. mandando se prestasse todo auxilio e favor 
a um Religioso, que vinha visitar e estabelecer a 

1 

boa ordem nos Conventos do Carmo. 

\ 
\ 

,, 
\ I 
' \ 
\ 
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17- Cart,a Régia declarando ter-se já providenciado a 
respeito do numero de escravos, que se podiam vender 
para as l\ifinas e São Paulo. 

18-c. R. -mandando informar sobre uma queixa, que 
fizera o Capitão Mór Diogo Pinto ·do Rego, contra o 
Governador da Fortaleza de Santos Jorge Soares de 
Macedo. 

2 r -c. R.. mandando fazer um hospital na Cidade do 
1'Rio de Janeir.o em que fossem curados os soldados; 
mas que, em quanto não se acabasse esta obra, se 
desse a quantia de 4oo$ooo mais cada anno para o 
mesmo fim. 

22 -C• R.. ácerca da mudança dos Indios, filhos de Pedro 
Alves ; da assistencia de mais Religiosos na Villa de 
Itú; e da nova fundação da Parnahyba. 

22-c. R.. ordenando se enviasse para a Nova Colonia do 
Sacramento a Infantaria, que parecesse ali preciza, 
em quanto não :se acabasse de fortificai-a. 

» -c. R.. recommendando se ordenasse aos Capitães de 
Navios não levassem a seu bordo Religioso algum 
do Carmo, que não apresentasse licerj.ça por escripto. 

» -c. a. ordenando se agradecesse a todos os Prelados 
das Religiões, cujos subditos estivessem empregados 
em o serviço das Missões. 

28 ~c. R.. enviando o que era necessario e faltava á Fra-
gata, que servia de Guarda-costa á Capitania do Rio 
de Janeiro. · 
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A BBIL. • . • . 6- Cart,a Régia ordenanjo que o Superintendente 
nomeasse a Francisco Luiz da Costa fundidor do 
Ouro da Casa da Moeda, restituída á Cidade do Rio 
de Janeiro. 

,, 1 o - c. R. encarregan::lo ao Ouvidor Geral da Capitania 
do Rio de Janeiro da superintendencia da Casa da 
Moeda. 

>> >> -c. R. creando o Posto de Ajudante de Tenente 
do Terço d3. gua1rnição da Capitania do Rio d~ 
Janeiro. 

» 

)) 

)) 

)) 

I 2 '--- c. R. mandando informar o re.querimento de Manbel 
da Silva E steves, ~m que pedia o ordenado de cem 
mil . réis pelo O fficio de Almóxârife, que servia m~· 
Villa de Santos. 

>> - c. R. mandando dar posse do Posto 'de Mes.tre çle 
Cam?o do Terço. ela guarnição da Praç~. do -Riz dé 
Janeiro a Gregono de Castro Moraes. 

r. 3 - c . R. declarahdo não se ter deferido o reque-
rimento do Govertlador~ em que pedia augmento do 
soldo. 

2 1 - c. R. ordenando não se desse a administração de 
Indios a p~ssoas p~rticulares pelo facto de terem pro-
movido a sua desFida ; que depois de praticados e 
domesticados, dev~am elles descer sem constrangi-
mento e sob a dir1=cção do Nlissionario do districto 
para as aldeias ov suas proximidades, podendo-se 
então repartil ·-os entr<:; aquelles particulares mediante 
certas cautelas. 

\ 

\ 
I 

\ 
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ABRIL. • • 2 1 - Car·ta Régia mandando dar todo auxilio e favor 
ao · procurador do Conde da Ilha do Príncipe, para 
este ser pago de todos e quaesquer direitos dominicaes, 
que lhe devessem na Capitania do Rio de Janeiro e 
em todas as mais da mesma jurisdicção. 

» 24 - c. R.. declarandó ao Governador que, apezar do cargo 

)) 

de Superintendente das Minas não ser dependente de 
seu Governo, devia comtudo o mesmo Superinten-
dente dar-lhe conta do que .fizesse e do que desco-
brisse nas Minas. 

2S - c. R.. recommendando ao Governador puzesse todo 
cuidado em fazer continua!.' e augmentar as Missões. 

\,. . 

· JJ . 26- d~ R.. mandando que no caso de servir para fa-
brica da moeda a casa da Junta do Commercio, se 
alugasse outra por conta da Fazenda Real para o 
ministerio da ni.esma Junta. 

)) )) -c. R. mandando informar ácerca do Officio de Es-
crivão da Fazenda da Nova Colonia do Sacramento, 
que pedia Miguel de Souza Barroso. 

JJ 27 - c. n. ordenando que na f~lta da pessoa nomeada para 
Superintendente das Minas de São Paulo, servisse o 
Ouvidor dessa Capitania. 

JJ ·28- c. R.. remettendo a cópia do assento e plantas das 
fortificaÇões da Praça do Rio de Janeiro, desenhadas 
por um Engenheiro Francez. 

J) ' )) - c. R. mandando povoar e fort ificar a enseiada, que 
chamavam das Garoupas, defronte da Ilha de Santa 
Catharina. 

20 

I ' 
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MAIO. . . . I - Carta Régia ordenando que, no caso de impe-
dimento de Garcia Rodrigues Paes, Guarda Mór 
das Minas de São Paulo, nomeasse o Gover-
nador pessoa que servisse esse logar · proviso-
riamente. 

JANEIRO .. 

FEVEREIRO 

)) 

3o - A viso recommendan,do todo o cuidado e prevenção 
em ter as marinhas em boa defensa e seguranç~, e no-
ticiando o estado poli~ico da Europa. 

g - Carta Régia dando licença á Náo Sa1~ta Maria 
Maior para navegar sempre independet~-temente da 
Frota. \ 

\ 

1 o - C. R. declarando vir por lastro pedra de que se fazia 
a cal, assim como que se continuaria a remetter da 
mesma. 

>> » -c. R!> communicandp a remessa de uma botica; cuja 
relação trazia o Mestre do Navío. ~ 

\ 

» » - C. R. declarando não ter sido.bem tomada ao Mestre 
da Fr::J.gata, que vier9- para Guarda-costa~ a conta dos 

.gastos que a mesma fizera; e mandando fosse ella 
examinada escrupulo;samente . . 

D l! - C. n. mandandO infÇ>rmar 0 requerimentO, que fizera 
o Bispo da Capitani~ do Rio de Janeiro, para haver 
nesta Cidade açougue do eccles~astico. 

\ 
' 

I 
\ 
\ 
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FEVEREIRO 1 o - Carta Régia mandando se informasse do Ouvidor 
da Capitania do Rio de Janeiro quaes os emolumentos 
que tinha esse logar, para se resolver sobre um reque-
rimento que fizera o de São Paulo. 

» » - c. R.. declarando que os provimentos e creação 
·~ de Postos novos não wmpetiam aos Governadores. 

» » - c. R. regulando a ordem dos logares, que deviam 
occupar em occasiões de mostras da Infantaria o 
Governador, o Mestre de Campo e o Provedor da 
Fazenda Real. 

'' 12 - C. R. declarando IIJ3e ao Governador não competia 
propor indivíduos para o preenchimento dos Postos, 
mas sim dar ·informações dos que o serviam; e que 
assim não satisfizera a ordem, que era mandar pôr 
editaes para que os pretendentes enviassem os seus 
serviços. 

'' '' - c. R. mandando se estranhasse mui severamente aos 
officiaes da Camara da Capitania do Rio de Janeiro 
a falta que tiveram, desobedecendo ás ordens do Go-
vernador. 

» 11 - c. R. approvando o ajuste que fizera o Governador 
com os Irmãos da Misericordia da Cidade do Rio de 
Janeiro, afim de aceitarem no Hospital os soldados 
doentes. 

,, '' - c. R. autorisando a despeza com a edificação de uma 
casa para Camara e Cadêas ; e dando instrucções 
ácerca da casa do segredo e da cadêa para 
mulheres. 
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FEVEREIRO r 2 - Ca~1;a Régia approvando a fórma mandada seguir 
pelo Governador nos pagamentos da gente da Náo, 
que viera para Guarda-costa. 

>> >> - c. R. declarando ter feito bem o Governador em 
não deferir o requerimento do Conde da Ilha, sobre a 
cobrança da redizima das suas terras. • 

>> >> - C. R. declarando não estar na alçada do Governador 
fazer propostas par~ os postos que vagassem, por 
só competir isso ao Governador Geral do Estado do--
Brazil. 

>> 1 7 - c. R. mandando informar ácerca da Igreja de N oss~ 

)) 

Senhora dos Remedios na Vil~ de Parati, para se' 
poder deferir a petfção, que faziam os Officiaes da 
Camara, de um Paq:>eho para a mesma~ 

>> -c. a. abolindo por p_esnecessario o oflicio de The,sou-
reiro dos Quintos R~aes da Villa de Santos. ' 

>> >> - c. R. estranhando ter o Governador provido o oflicio 

)) 

de Ajudante de mar, depois de se ter ordenado que o 
mesmo fosse extincto. ' 

\ 

>> -c. R. mandando 9-gradecer a João de Castro de Oli-
veira o serviço, que pretendia continuar a fazer, 
de dar a farinha n~cessaria para pagamento do soe-
corro do GovernaQ.or, mais ' officiaes, e soldados da 
praça de Santos. 

>' 23 - C._ R. autorisando a construcção de um armazem em 
Santos para se q:colherem as munições daquella 
Praça. 

,,~ 

\ 
\ 

\ 
I I 

\ 
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FEVEREIRO z3- Carta · Rêgia ·mandàndó informar sobre _ u·ma 
· carta do Provedor . das Minas de S. Paulo, cuja 

cópia se enViara, relativamente aos descaminhos do-
ouro. 

>> >> - c.. R. prescrevendo a fórma que se devera seguir no 

~ 

pagamento da gente, que viera para guarnição da 
Colonia de Montevidéo. · 

n n -c. R. ó'rclenando se fizessem os alardes em partes 
I . 

accommodadas e sem descommodo das ordenanças. 

>> 27 -:-" c. R. mandando que Manoel da Costa Cabral' fosse 
pelo seu máu ·esta~ de saude e avançada idade dis-
pensado do Posto cYe Capitão da Fortaleza de Santa 
Cruz, e se àffixassem editaes para o effeito de provi-
mento do mesmo Posto. 

» >> .....,.. c. R. ordenando se desse a importancia do soldo 
de uma praça ao soLdado que quizesse servir o officio 
de Alrooxarife da Fortaleza de Santa Cruz. 

MARÇO. . . I - C. R. mandando que o Governador desse a razão por 
que não tinha ido para a Nova Colonia do Sacra-
mento o Capitão Engenheiro Gregorio Gomes 
Henriques. 

•· >> >> -C. R. mandando agradecer ao Capitão Aleixo da Fon-
seca o zelo com que se houvera nos concertos dos 
quartos ,é muralhas da Fortaleza de Santa Cruz. 

~ >> - C. R. mandando que se remettesse ferro para a 
Praça de Santos e se mudassem os soldados 
della. 
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1\tlARÇO... 2- Carta Régia mandando dar cumprimento ás con-
dições do contrato das cartas de jogar, podendo o 
respectivo Administrador nomear Meirinho e Escrivão. 

~· 5 - c. Ro ordenando se repuzessem as propinas, que se 
haviam levado no contrato do tributo dos couros e sola. 

>> 6 - c. R. ordenando que não se deixasse Navio algum 
sahir dos portos da Capitania do Rio de Janeiro para a 
Costa da l\lina, selljl qué:Jfosse visitado e examinado, 
para evitar-se o contrabando do páu Brazil. 

» ~ - c. R-. ÇJ.pprovando o expediente de se ter envia:~o 
para o Reino a cedtfla que El-Rei Catholiço escrevetf-
ao Governador de ~uenos-Ayr;:._s, na qual declarava; 
ceder do direito que tinha á Nova Colonia. ' 

7 - c. R. mandando informar a petição do ' ,Provin,cial da 
Província dos Capuchos da Capitania do Ri,o de 
Janeiro, de uma ordinaria para um Convento \ que 
tinham na Villa de S. Paulo. 

» » - C~ R. mandando pagar pelo imposto dos couros a quan-

» 

tia de zoo$ooo que Manoel Pinto Duarte e Doming~s 
Ferreira emprestan~m para pagamento da Infantàrià. 

\ 

9 - c. R~ desapprovando o procedimento do Governador 
do Rio de ' Janeiro de impedir e prender o Ajudante 
Do mingues Henriques que ia ao Reino . com cartas do 
Governador da Nova Colonia do Sacramento. 

1• . 10 - c. R.,. mandando it:tformar sobre o estado em que se 
achava a Igreja Nfatrii da Villa de Santos para se 
tratar da sua reediqcação. 

\ 

·~ 

\ 

\ 
'' 
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MARço. . I 3 ·- Cart.a ·Régia mandando que fosse examinado por 
Engenheiros o sitio apontado pelo Reverendo Bispo da 
Capitania do Rio de Janeiro para a Sé nova. 

» » - c. R. declarando ser falsa a informação, que deram a 
.Arthur de Sá, ácerca do Patacho em que se mandava 
ao Governador de_ Buenos-Ayres taboado e breu. 

» » -c. R. (por cópia) providenciandq a respeito da falta de 
man timentos, que se experimentava na Capitania do 

; Rio si e Janeiro. 

» 22 - c. R. ordenando que se enviasse a lotação do Officio de 
'Provedor dos Defuntos e Auzentes, Capellas e Residuos.,_ 
para os novos direito~e Chancellaria. 

ABRIL... 3- c, n. ordenando que a Fortaleza da Praia Vermelha 
se guarnecesse da For_taleza de S. João, por estar 
muito na sua visinhança, com I 5 OU 20 soldados e um 
sargento. 

», 12.....,. c. R. ordenando que a casa, que se tinha de edificar 
para o ministerio da Junta do Commercio, fosse em 
sitio conveniente e tivesse as mesmas accommodações 
da que lhe foi tomada para a Casa da Moeda. 

» » - c. R . . remettendo munições para a Praça do Rio de 
Janeiro. 

» » -c. R. ordenando se informasse ácerca do rendimento 
e emolumentos que tinha o Officio de Meirinho do 
Campo da Ribeira da Capitania do Rio de Janeiro. 

» » - C. R.. mandando dar · inteiro cumpÍ'imento á de 7 de 
Fevereiro de r6g6, em a qual se ordenavam as penas 
aos desertore& das Náos do Com boi. 
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ABRIL . . . . r 2 - Cart,a Régia approvando as diligencias do Go-
vernador para a Elomesticação e doutrinação dos In-
dios de Magé, e animando-o a que assim prose-
gmsse . 

» » - c. R. mandando informar sobre a petição de um Fiel, 

» 

» 

» 

» 

» 

que fazia · Francisco Moreira da Costa, Almoxarife 
das Armas e Munições da Capitania do Rio de . 
Janeiro. 

I 

20- c. R. dcsapprovapd.o o procedimento do Governador 
em mandar o Gov~rnador da Nova Colon\a requerer 
ao de Buenos-Ayr~s a retirada da. guarda de 5o \Ca-
vallos, que os Captelhanos tinham no arraial de S.~o 
João, em razão d~ El-Rei ~~holico ter cedido 'qe 
todo o direito qu,e pudesse ter 'ás terr-as da . N ov~ . 
Colonia. \ 1 

» -c. R. ordenando que não se desse licença a Officiaes 
mecanicos para irem ás Minas, e que ~s pessbas ás 
quaes . fosse ella concedida não levassem "comsigo es-
cravos pertencent~s ás fazendas e engenhos ; e mesmo 
outras medidas relativas·a este assumpto. 

\ 

·z2 - c. n. fazendo constar ter sido provido Francisco · 
Leite no Posto de Alferes da Nova Colonia do Sacra-
mento. 

z3- c. R . creando qms um Officio de Escrivão de 
Orphãos na Cidade do Rio de Janeiro. 

27 -C. R. ordenando que . se prohibisse em geral a ida ás 
Minas, sem licença do Governador, não devendo ser 
ella concedida a estrangeiro. 

'· ~, 
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ABRIL. . . . 27 - Cart;a Régia mandando informar a respeito do 
inconveniente de náo haver missa para a guarniçáo da 
Fortaleza de Santa Cruz, quando havia máo tempo, 
por não poder li ir o respectivo Clerigo. 

MAIO. . . . 2 - c. R.. mandando dar posse a Francisco Leitão de 
Carvalho do Jogar de Juiz de Fóra da Cidade do Rw 
de Janeiro. 

» 3-c. R. ordénando que a pessoa, que servia o Officio d;:, 
Provedor da Fazenda da Capitania do Rio de Janeiro, 
fosse obrigada a pagar a terça parte do rendimento 
do mesmo a Francisco Ignacio de Souza. 

» 4 -C~ R. mandando informar o requerimento do Provin-
cial de Santo Ant~io , relativo a providencias sobre 
as Missões. 

>> )> -A vis() communicando que o poder marítimo de 
França se enfraquecera muito com a perda em Vigo 
da esquadra de Mr. Chaterneau ; que depois de terem 
tomado o. forte de Gruel tencionavam as tropas 
francezas fazer juncção com as do Duque de Baviera, 
que persistia em sua alliança com a França; que S. M. 
continuava na mesma neutralidade por ter El-Rei Xp . mo 

faltado ao que se obrigara pela Liga; que embaraçan-
do-se as cousas cada veZ mais, era mister haver todo o 
cuidado nas fortificações e defensa das conquistas para 
evitar-se qualquer ataque imprevisto e repentino . 

>> » - Cart;a Régia agradecendo o zelo que o Governador 
e os Religiosos mostravam no desenvolvimento das 
Missões; ordenando que se prohibisse aos particulares 
fazer a descida de Indios; e approvando o arbítrio to-
mado pelo Bispo de mandar sacerdotes para as Minas 
e a diligencia sobre os Indios, filhos de Pedro Alves. 

21 
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:MAio , .... 4 -Carta Régia agradecendo o cuidado e actividade, 
que empregara o Governador, na descarga e carga da 
Frota ; e recommendando o mesmo procedimento a 
respeito da outra que vinha. 

» » -c. n. ordenando que não se consentisse soldado . ou 

)) 

» 

pessoa alguma estar nas Mirras, sem mostrar a 
respectiva licença. 

» ---:.c. R. approvando que a Junta ±'bsse feita em a casa 
do Governador; dec'larando não ser tambem contra o 
serviço Real que a mesma fosse ·~o Collegio da Com:-
panhia ; e dando vqrias providencias a este ' respei~o. 

» -c. R. ordenando gue se fizesse neste porto da,r 
prompta expedição á descarga. dos Navios para 
poderem voltar com os do Comboy. 

\ 
» 5 - c. R. ordenando ao Governador que visse pessoa 

I 

capaz para servir o P fficio de Juiz e Ouvidor d~ Al-
fandega, separado fio de Provedor da Fazenda., 

' \ 

D » -c. R. ordenando que das cinco, companhi~s desti-
nadas a Montevidéo fossem tres para a No vá Colonia 
com o Governador Sebastião de Castro Caldll;s, e se 
mandassem as outr;:ts duas, quando· o referido Go-
vernador necessitasl>e de mais soldados ; que soo11e o 
pagamento desses soldados se observasse o que fosse 
assentado entre o p.overnador do Rio de Janeiro, o 
dito Caldas e o Provedor da Fazenda. 

>J »-c. R. approvando o que se resolvera sobre as For-
talezas, e ordenanc).o que do dinheiro e rendimento da 
Senhoreagem da Cflsa da Moeda se desse tudo quanto 
fosse necessario p~.1ra a continuação das obras das 
ditas fortificações . 
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l\iA.Io. . . . 5 -Carta Régia ordenando que se dessem da F azenda 
Real duzentos mil réis annuaes para a reedificação da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Villa de 
Angra dos Reis, e que ella se fizesse na fórma que 
apontava o Sargento-Mór Engenheiro. 

• 

i> 7 - c. n. ordenando ao Cabo de Paraty que não deixasse 

J 

passar pessoa alguma para as Minas, sem apresentar 
licença do Governador do Rio de Janeiro. 

» » -c. R. recommendando ao Governador que não désse 

)) 

)) 

)) 

licença a Official algum mecanico, principalmente 
ourives, para se passar ás Minas . 

» - c. R. mandandàv· ao Governador dar de sesmaria 
as terras desde os campos das Minas até a serra dos 
Orgãos e mais proximas do Rio de Janeiro, com a 
condição de _cada um dos donatarios pôr um curral de 
gado dentro de 2 ou 3 annos. 

» - c. R. ordenando que os ourives da Capitania do Rio 
de Janeiro que reduzissem a obras as barras de ouro, 
não quintado, pagassem, sendo livres, noveas e fossem 
degradados por 4 annos para- Angola, e sendo escra~ 
vos, os seus senhores, além de pagarem noveas, os 
perdessem em favor da Fazenda Real. 

» - C. R. providenciando a respeito do cunho do ouro 
fundido em barras, que estivesse em mãos de parti-
culares. 

» » -c. R. mandando dar ao Superintendente das Minas 
um Cirurgião e Sangrador e um Parocho, para levai-os 
comsigo. 
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MAro. . . . 7 - Carta Régia ordem-indo que as embarcações ·sa-
hidas de Santos e Paraty viessem em direitura ao Porto 
da Cidade do Rio de Janeiro, para se evitarem os 
descaminhos dos quintos do ouro descoberto nas :Minas 
de S. Paulo . 

» » - C. R . mandando aftixar editaes que declarassem 
pagar-se na Casa da Moeda o ouro em pó a doze tostões 
a oitava. 

» »- c. R. mandando quer se recommendasse aos Mestres 
de todas as embarcações, que sahissem da Capitania do -
Rio de Janeiro para todo e qualquer porto, que dessem 
busca no decurso da viagem para apprehenderem o 
ouro que porventura tivesse sido desencaminhado. 

» ll - c. R . approvando a providencia' de se conservarem 
barcas nas passagens dos rios caudalosos do caminho 
das Minas para melhor commodidade dos passageiros. 

» 8 - C . R. declarando haverem se creado uns Offic~os, 

desannexando-os de outros . 

» 9 - c. R . ordenando que a Náo Nossa Se1,zhora do • Ccmno 
fosse deixada voltar p~,Lra o Reino fóra do corpo da fróta . 

, » -c. R. creando nas Vfllas de Paraty e Santos registos 
do ouro, e mandanqo nomear pessoas idoneas pa,ra 
estes empregos . 

» zS - Avis o declarando ·,ter sido justo e assignado um 
Tratado de liga offeqsiva com o Imperador da Alie-
manha, a Inglaterr~ e a H ollanda com o fim de 
expellír de HespanhfL a Felippe V, e introduzir no 
domínio da mesma e da America ao Archiduque 
Carlos ; e recommepdando por isso mesmo grande 
cuidado na defensa d,as Fortalezas do Rio de Janeiro. 
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JuNHO .... 9- Cart,a Régia recommendando que se fizesse des-
. carregar e apparelhar os Navios com tal cuidado e 

diligencia, que podessem voltar com os do Comboi. 

>> r5- c. R.. mandando prestar todo auxilio e favor de que 
necessitasse o Thesoureiro das fazendas dos defuntos 
e ausentes Balthazar Mendes de Aguiar, para bem ex-
ecutar o seu Officio. 

>> 1 9 - c. R.. mandando prover o logar de Cirurgião Mór 
) da Cidade do Rio de Janeiro na pessoa de Manoel de 

Oliveira e Souza. 

AGOSTO ... 4- c .. R.. exigindo a avaliação do rendimento annual do 
Officio de Ouvidoi'Geral de São Paulo para o effeito 
do pagamento dos novos direitos. 

SETEMBRO ·3 - A viso comr_nunicando o occorrido, depois da disso~ 
lução da liga que se fizera com El-Rei de França e seu 
Neto Felippe· 5.0 por aquelle não haver satisfeito ás 
condições della. 

>> 7- Carta Régia declarando haver se repetido as ordens 
aos Officiaes da Camara, para que estes não duvidem 
ir aos chamados do Governador. 

>> '' - c. R.,. declarando que o Auditor Geral havia de pôr o 
-cumpra-se- nos bandos do Governador, e mandar 
registar nas partes necessarias para a execução. 

» 1 r - c. R.. agradecendo o zelo e cuidado que o Governador 
tem empregado nas fortificações da Praça do Rio de 
Janeiro. 

l> » - c. R.. approvando a nomeação, quê fizera o Gover-
nador, dos Officiaes para a Artilheria. 
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SETEMBRO I 3 - A viso recommendando ao Governador que procurasse 
fazer com qu ~ se povoasse a enseada denominada-
das Garoupas. 

» >> - Carta Régia ordenando ao Governador que visse 
si Antonio Correia da Veiga queria fazer o descobri-
mento das minas da prata e esmeraldas á sua custa, 
com a esperança de ser despachado conforme o ser· 
viço que fizesse . 

» 17 -c. R. mandando leyantar as Companhias de cavallo.,.. 
que fosse possível, Fiara a boa defensa das conquistas. 

» >> - c. R.. declarando vjr um Official de Granadeiros pa~a 

)) 

)) 

» 

ensinar e exercitar os Granadeir:os que se haviam de 
formar na Capitaniíl do Rio dê' Janeiro. \ 

20- c. R. revogando a Lei ácerca da plantação da man-
dioca na parte respectiva ás terras da Capitania do 
Rio de Janeiro. 

>> - c. R.. mandando ~ue se fizesse de novo uma .. casa para 
o lavor da moeda com as Officinas necessarias . . 

» - c. R. recommendando que se procurasse conservar e 
\ 

defender aNova C.Jloniado Sacramento, sem que pela 
nossa parte se chepasse a rompimento de hostilidades; 
que se informasse sobre o estado e meios necessarios á 

\ 

defensa daquella Braça; e si seria conveniente, no caso \ 
de ser atacada Helos Castelhanos, conservai-a ou 
abandonai-a, fazepdo retirar as famílias . 

z5 - A viso accusando o recebimento das madeiras man-
dadas ir ; e ordeqando que não se mandassem mais 
até segunda ordem .. 



16i7 

SETElvlBRO z.6- Car-ta Régia mandamdo observ.ar i:nvÍolavelmente 
a Lei, que prohibia hàver na Cidade do Rio de Janeiro 
mais de dous ourives. 

» 27 -'Alvará prohibindo absolutamente que da Capitania 
do Rio· de Janeiro, e dos portos das Capitanias do Sul 
fosse Embarcação alguma á Costa da Mina, sob pena 
de serem. confiscados tanto os. Na vi os como os seus 
carregamentos. 

NovEMBRO 7;- A viso participando ter constado que Na vi os Fran-
cezes tentavam hostilidades nas. Costas do Brazil; e 
conseguintemente se puzesse todo o cuidadn na defensa 
das Capitanias. 

~ 
» 8 - Car-ta Régia ordenando que não se impedisse a 

viagem do Navio Jesus Maria José, cujo Capitão era 
Manoel Francisco da Luz. 

1704 

JANEIRO 7- Car·ta Régia ordenando que o Engenheiro que 
fosse examinar as Fortificações. de Santos, examinasse 

· igualmente o estado da Igreja Matriz do lagar. 

» » - c. a. decla~ando que, na falta do . Sargento Mór e 
Ajudante do Tenente na Villa de Santo Antonio de 
Sá, fizesse os alardes o Capitão Mór da mesma Villa. 

» - c .. R. declarando que os Ouvidores Geraes podiam 
sa:hir para; fóra: da Cidade, sem pedirem licença 
ao Governador. 
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JANEIRO.. 8- C~rta Régia declarando que só devia continuar 
no Cargo de Cirurgião do Presídio Manoel de Oliveira. 

» »-c .. R. approvando a compt·a de escravos, que fizera 
o Governador por conta da Fazenda Real, para tra-

. balharem nos canos d'agua da Carioca. , 

» »-c .. R .. declarando não haver effeitos na -Fazenda Real 
para fazer-se um armazem em que se recolhesse a 
polvora, a qual devia continuar se a recolher no Tr;:t-
piche do Padre Franpisco da Motta, em que então se_ 
recolhia. 

» »-c .. R. exigindo que s~ declarasse de que numero cor\ -
stava, e si estava bem armada a Companhia de cavai:., 
los da Ordenança que formara:-'Antonio Dutra da \ 
Silva. 

» »-c .. R.. ordenando que: o Governador de Santos ,Jorge 
Soares de Macedo fqsse obrigado a despejar as. ~asas 
da Viuva D. Isabel :Maria e a pagar-lhe o_s alugu,eis, 
no caso de o não ter feito. 

\ 

>> r o- c .. R. declarando nãp se haver confirmado a Patente 
do Posto de Capitão do Forte de Nossa Senhora qa 
Conceição da Prainqa da Cidade do Rio de Janeiro, 
passada a Antonio Qorrêa Pimentel. - \ 

» »-C .. R. declarando qcfe o Secretario da Capitania em 
todos os actos .em qpe estivesse na presença do Go-
vernador fazendo o seu officio, devia estar sentado. 

» »- c. R .. remettendo a botica dest_inada á Nova Colonia, 
conforme a receita que mandára o respectivo Gover-
nador. 
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J ANEIRO. • 1 r -Carta Régia dando instrucções para se proceder á 
cobrança de 2oo$ooo, que offereceram os moradores da 
Ilha Grande para a reedificação da Igreja da Conceição. 

» » -C. R. exigindo informação a respeito da creação da 
Igreja de Nossa Senhora dos Remedios da Villa de 
Paraty, rendimentos dos dízimos, e por quem tinha 
sido pago o Parocho. 

>> » -:;;-c. R. declarando que para as obra.s das C~dêas das 
Villas de Santos e S. Paulo estavam obrigadas as 
rendas das respectivas Camaras, de preferencia a 
outras despezas. 

\.; . 
» »-c. It. declarando ao Governador que obrara bem em 

advertir o Escrivão dos defuntos e ausentes, por 
demorar as causas respectivas. 

» >> ~C. R. ordenando que, indo um Engenheiro a Santos, 
examinasse a Igreja Matriz da Villa e orçasse a sua 
reedificação. 

» r 2 - c. R.. declarando ter-se feito constar ao Governado,:-
de Santos ser elle immediatamente subordinado ao 
Governador do Rio de Janeiro. 

» r 8 - c. R. ordenando que fossem obrigados a sahir dos 
portos e domínios da Capitania do Rio todos os Estran-
geiros aos quaes não permittissem as Capitulações da 
paz. 

» »-c. R. declarando haver- se já avisado do que convi-
nha fazer- se a respeito da tropa de cavallos que 1a 
servir na povoação de Montevidéo. 

22 
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JANEIRO .. 19-Carta Régia mandando que se estranhasse seve-
ramente o procedimento do Capitão de Mar e Guerra 
da Náo Guarda-costa por cobrar cargas, fato e 
matalotagem de alguns soldados. 

» 

,, 2 r - c. R. ordenando que, quando fosse Engenheiro de-
linear a Fortaleza de Santos, v1sse sitio e fizesse a 
planta para Casa da Polvora. 

,, »-c. R.. acerca da Pa~ente do Capitão de Ordenanças 
Gaspar Soares da Cpsta. 

» »-c. R.. mandando informar o requerimento da Camára 
da Villa de S. Vicente a respeito de não haver na Il~a 
de· S. Sebastião recurso algum de,Justica. 

--- > 

23-

24-

» -

c. R. ordenando que se informasse que Indios 
Antonio Machado tinha feito descer, quantos tjnham 
baixado, e si continuavam a descer para as nossas 

. \ 

vizinhanças; e comrnunicando ter-se dado -:uma legua 
de terra para o susrento da Aldeia que se ~ormasse. 

c. R.. declarando haver-se avisado ao Capitão Mór 
de Paraty que não se intromettesse no pro~imento 
dos Postos da Orçlenança. 

c. R.. declarando e\n resposta ao Capitão da Capi-
tania de Cabo Frio não competir-lhe o provimento 
dos Postos da Ordenança, nem das serventias de 
Officios. 

» - c. R.. ordenando ao Capitão Mór de Itanhaem se 
abstivesse de abu~ivamente fazer provimentos dos 
Postos da Ordenança. 
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JANEIRO.. 24- Cart.a Régia ordenando que, ainda quando 
faltasse o sal do Contrato, não podessem os parti-
culares em Santos vendel-o por maior preço do que o 
do dito Contrato. 

FEVEREIRO 7 - C. R. mandando alistar nas duas Companhia~ da 
Nobreza os que tivessem servido de Juizes, Verea-
dores, e mais cargos na Camara da Capitania do 
Rio de Janeiro. 

} 

)> » - C. R. ordenando que houvesse um cunho em Paraty 
e outro em Santos, e se extinguissem os existentes em 
todas as mais officinas ; que no Rio de Janeiro se· creasse 
uma Casa de q~tos para o ouro vindo pelo novo 
caminho aberto por Garcia Rõiz Paes ; nomeando a 
Carlos Pedrozo da Silveira Provedor de Paraty; 
e providenciando acerca do ouro furtado aos 
quintos. 

» 8 - c. R. declarando que os particulares não podiam 
possuir canôas para a passagem dos Rios da Serra 
acima senão por expressa doação dependente indubita-
velmente da Real Jurisdição; revogando as concessões 
feitas a este respeito pelos Governaàores e Capitães 
Móres; e mandando que se fizesse arrematar essas 
passagens para Fazenda Real. 

» 9 - c. R. declarando haver-se ordenado ao Ouvidor que 
mandasse apenas registrar os bandos do Governador, 
e não lhes puzesse o"- Cumpra-se. 

» 10 -c. R. ordenando que a woeda de cobre corresse 
na Capitania do Rio de Janeiw, por haver muita abun-
dancia della no Reino d'Angola. 
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F r:YERElRo 2r -Carta Régia ordenando que se -informasse sob1'e 
a representação da Camara da Villa de Santos a 
respeito da fórma com que se viam na Alfandega 
as faz :ndas que tocavam aos mercadores das Capi-
tanias do Sul. 

» 24 - c. R.. ordenando que se entregassem as munições 
aos Capitães das Fortalezas, visto não apparecer quem 
quizesse servir de Almoxarife. 

I 

» 29 - C. R. ordenando que se nomeassem dous Capel~-

lães, que servissem igualmente de Parochos, para as 
Fortalezas de Sant.a Cruz e S. João da Barra, cóm 
a congrua e extraqrdinaria de 4o$ooo réis annuae's,; 
e que o provimento seria do Governador, devendo ser 
approvado pelo Bispo. 

M ARÇO .. . 3 -c. R. declarando haver-se encarregado aos Ouvi-
dores Geraes da Çapitania do Rio de Jan~~ro e \ 
S. Paulo do exame das datas de terra, que, tinharh os 
donatarios e sesmeiros das suas Comarcas. 

» 4 -C. R.. ordenando que se desse conta de quanto 
rendeu o logar de Ouvidor Geral da Capitania de 
S. Paulo. ~ 

> J3- c. R. ordenando que se dessem a Garcia Rodrigues 
Paes alguós Indios pagos por elle para traball1arem 
no caminho novo para os Canipos Geraes e minas 
do ouro de Sabar<c1bussú. 

· '' 2S - c. ·a. declarando quando devia começar a vencer 
o seu entretenimento do Posto de Capitão da For-
taleza de Santa Cruz Manoel da Costa Cabral. 
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ABR1L... 3- Carta Régia declarando que, tendo-se em conside-
ração as primeiras consequencias que podiam resultar 
de se unirem em um só tope as duas monarchias de 
Castella e de França, havia-se ajustado uma liga entre 
a Allemanha, Inglaterra, Hollanda e Portugal, com o 
fim de introduzir na posse da Corôa de Castella ao 
Archiduque Carlos, filho 2 ° do Imperador; que, sendo 
infailivel o rompimento da guerra com o Duque de 
Anjou, que se intitulava Rei de .Castella com o nome 

J de F elippe V, se devia ter toda attenção e cuidado 
na segurança e defensa das Praças desta Capitania; 
que houvesse toda a cautela com os Navios Fran-
cezes e Castelhanos, e que destes entrando algu_m 
neste porto se fi~se prezE!., dando-se todo o bom 
tratamento aos que nelle se encontrassem. . 

5- c. R. ordenando que não se impedisse que o Navio 
Santo A11tonio e Sm1tissima Tri1d.ade fizesse a sua 
viagem para a Bahia, pois tinha dado fiança de quatro 
mil cruzados para voltar em companhia de Comboi. 

>J 7 - c. R. remettend.o ao Reitor do Collegio da Compa-
nhia de Jezus um Alvará de successão do Governo da 
Capitania do Rio de Janeiro, e regulando a fórma que 
se devia seguir, quando o mesmo tivesse de ser aberto. 
(Acompa11ha o referido AltJará.) 

» 8 - A.,riso recommendando que sendo infaliivel a guerra 
contra Castella, promovesse o Governador o levanta-
mento de fortificações na Nova Colonia, e lhe enviasse 
os soccorros necessarios no caso de rec_onhecer possi-
bilidade de resistencia aos Castelhanos ; e que, no caso 
contrario, fosse abandonada aquella Pmça, apezar de 
todos os inconvenientes, por se prezar mais a vida dos 
vassallos do que quantos thesouros houvesse. 
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ABRIL. . . I 8 - Cart,a Régia declarando ter-se mandado dar a 
Agostinho Nunes 3o$ooo de ájuda de custo, e passa-
gem livre para vir trabalhar pelo officio de pedreiro 
nas obras das fortificações da Praça do Rio de Janeiro. 

SETEMBRO 3 - C. R. declarando não haver que alt~rar no estylo de se 
darem as fardas na Praça do Rio de Janeiro aos sol-
dados que iam para a de Santos. 

)) 

)) 

» 

» 

JJ - c. R. remettendo munições, e mais provimentos para 
os armazens da Pr~ça do Rio de Janeiro. 

4 - c. R. estranhando muito ao Governador não ter 
cumprido a ordem da nomeação da pessoa que havia 
de servir o Officio p.e Juiz da Alfandega; e ordenand~ 
que a executasse inviolavelmente. 

» - c. R . declarando terem-se dado todas as providencias 
necessarias sobre qs caminhos que se achavam impe-
didos para a comirJ.unicação para as :Minas. 

» - c. R. ordenando ~ue fosse um Engenheiro examinar a 
obra da trincheir::t e reducto da Villa de Paraty; e 
fossem enviadas as respostas das Villas ci~cumvi
sinhas a respeito da contribuição, a que podiam pre-
star-se . 

» ) - C. R. deClarando recebida a notlCla de que Antonio 
Corrêa da Veiga se achava encarregado do desco-
brimento das minf1s de prata e esmeraldas . 

" " - C. R. mandando, que, tirada a informação que se 
mandára buscar l!m São Paulo do quanto rendera o 
lugar de Ouvidor Geral , se desse conta para o Reino. 
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5 - Cart,a Régia declarando ter-se ordenado aos 
Officiaes da Camara que obedecessem ás ordens do 
Governador em tudo o que respeitasse ao Serviço 
Real. 

» - c . R. mandando informar sobre um requerimento de 
Manoel Dias Varreiro, Escrivão da Fazenda Real, 
Contos e Matricula da gente de guerra da Villa de 
Santos. 

» - c. R . ordenando que se declarasse em que se occupava 
Manoel André, Mestre da Ribeira, para haver-se de 
deferir sobre um ordenado que pedia . 

» - c . R . declarando\; não ter logar o pedido 'que 
fazia o Governador de 4 barcas para conducção de 
madeiras e mais materiaes para as obras das For-
talezas . 

» » - C . R . ordenando ao Governador que advertisse à 
Pedro Dias, Ajudante da Fortaleza - Santa Cruz, 
que se emendasse do vicio que tinha, sob pena de se 
mandar dar-lhe baixa·. 

» 6 - c . R. resolvendo sobre a duvida, que tivera o Super-
intendente da Casa da l\lloeda da Capitania do Rio 
de Janeiro em entregar ao Governador o dinheiro do 
rendimento de Senhoreagem da dita Casa. 

» » - c . R . mandando que se observasse, não obstante os 
embargos do Senado da Camara, a Lei que prohibia 
que sahisse da Capitania do Rio de Janeiro e dos 
portos do Sul embarcação alguma para a Costa da 
Mina . 
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6 - Carta Régia ordenando que se fizesse a Caza nova 
para o cunho da moeda com o dinheiro, que sahisse 
da Senhoreagem ·da di ta Casa . 

9 - c. R. approvando a providencia, que tomara o Go-
vernador, de mandar buscar fari~1ha para as Náos 
do Comboi onde a houvesse, afim de não haver falta. 

» - c. R.. ordenando que não fossem obrigados a servir 
nas Companhias da;s Ordenanças os moedeiros, nem os 
familiares e cavalle~ros das Ordens, salvas as occasiões · 
de guerra ou accidí!nte repentino. 

»-c. R.. declarando pão ser necessario fazer-se peti~ão · 
para os Postos d9-s Ordenanças, porque a Camàra 
devia por si fazer a proposta dos nomeandos, ficand~ 
livre ao Governador a escolha. 1 

\ r o - C. R.. dando instrucções para se formar no Rio 
de Janeiro Cavallaria da Ordenança, como havia no 

\ Reino de Portugal. 

» - c. R.. ordenando que se praticasse com os Capitães-
móres donatarios o mesmo que se observava com os 
Capitães-móres das Ordena.nças, e dando instr~1cções 
a respeito dos Capitães-móres de Cabo Frio , e de 
Santo Antonio de Sá. 

»-c. R. or'denando que o Capitão e o Ajudante da 
Artilharia da Pracça do Rio de Janeiro ensinassem, ou 
}~dustriassem as praças destinadas a Artilheiros afim· 
de que não hom:esse falta; que não se aceitasse a 
offerta que fizeratp os moradores de vestirem algumas 
fortalezas de pedra e cal; e que se trabalhasse com 
todo o calor nas fortificações. 
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SETEMBRO 1 o - Carta Régia ordenando que fosse mandado um dos' 
dous Engenheiros7 que se achavam na Cidade do Rio 
de Janeiro7 a Santos para examinar as fortificações e 
desenhar o que fosse necessario. 

» · » - c. .R. dando instrucções para se fazerem os alardes nas 

j 

partes mais commodas á gente das Companhias; e que 
as de Santo Antonio de Sá. e visinhança de 2 leguas 
se fizessem na mesma villa . 

» » - c. R. declarando que bem procedera o Gover-
nador relativamente a uma Sumaca Franceza e 
a uma Balandra tambem Franceza7 que tinham che-
gado a esta Capita~ e levavam para Buenos Ayres 
escravos pertencentes á Companhia de El-Rei Catho-
lico e do de França; mas que fôra menos advertido 
em permittir que aquelles escravos fossem no nosso 
Navio Sa1Ma~Fé pelos inconvenientes7 que apontara; e 
que pela Secretaria de Estado se mandaria a norma 
de proceder do Governador no caso de chegarem 
outros navios de Castella ou da França. 

» 12- c. R. mandando informar sobre o requerimento de 
Manoel Dias Vareiro7 em que pedia a propriedade do 
Officio de Escrivão dos Contos na Praça de Santos, 
no qual estava servindo. · 

» » -c. R. mandando informar sobre uma representação · 
dos Officiaes da Camarada Cidade do Rio deJaneiro 7 

que se queixavam de serem obrigadas as Ordenanças 
a assistir ás fachinas na cidade7 e de ir üma de suas 
Companhias de guarnição pa~a a Fortaleza- Santa · 
Cruz - de mez em mez7 p.pezar de concorrerem os 
moradores da cidade para o pagamento da Infantaria. 

' 23 
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r 2- Cart.a Régia mandando informar sobre a proposta, · 
que fazia João de Castro de Oliveira para continuar 
a fornecer farinha para a Infantaria da praça de 
Santos. 

» - c. R. mandando estranhar _ ao Governador por não 
ter prompta a Náo Guarda-costa, visto terem-se pra-
ticado pelos Piratas roubos em diversas embarcações, 
e dando instru,cções sobre tal assumpto. 

I 

T3- c. R. autorisando o Governador do Rio de Janeiro 
a soccorrer a Praç11 de Santos com o que 1fosse pos-
sível e ella precisasse. 

\ 

» r 8 - c. R. ordenando cfue o Capitãerde Engenheiros Diogo . 
da Silveira Velloso fosse mandad0 para a Capitania ·· 
de Pernambuco. 

\ 
» » - ç. R. approvando qualquer defensa que se p0desse 

fazer na Villa d'Angra dos Reis por cau'Sa dos ·~or

sanos. 

» z3 - c. R. mandando informar a petição, ql!,~ fazia 
Amador Bueno (ia Veiga, morador na Víl~a ·· de 
S. Paulo, para aprir ·novo caminho d'esta Ciçlade 
r_._ Minas. 

27 -c. R.. dando providencias e marcando castigos para 
os soldados que Íflltassem ás mostras para baixa e 
para irem para as Minas. 

OuTUBRO. . 2 -Alvará determir)ando que em todo o Estado do 
Brazil se praticassr em relação á farinha de pau a Lei 
que havia no Reinp sobre os atravessadores do pão. 

\ 
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4 - Carta Régia ordenando que se encarregasse a 
Estevão Carneiro do Registro do ouro em Santos ; e 
que do de Paraty continuasse a ser encarregado 
Manoel de Proença. 

I3-c. R. ordenando que se fizesse guardar inviolavel-
mente a Lei que marcava o numero de escravos que 
podiam passar para as Minas. 

I1- C. R. mandando que não se fizesse Junta sobre par-
tidas de frotas sem a assistencia do Administrador da 
Junta Geral do Commercio. 

22- c. R. recommene.iJ.ndo que se observasse inviolavel-
mente a Lei sobre a cultura das plantas da mandioca. 

24 - c. R. declarando haver-se considerado impraticavel 
o arbítrio que o Governador propuzera de dividir as 
frotas que viessem a este porto . em duas esquadra:s, 
por se seguir dahi prejuízo ao Commercio e exces-
sivas despezas ao Estado. 

27- C. R. ordenando que, assim que chegassem as Náos 
do Comboi, se 'mandasse notificar logo ao Trapicheiro 
para receber a polvora pertencente á Fazenda Real. 

» » - (J • . R. dando provide'ncias para que o Religioso Fr. 
João da Piedade fosse pago do soldo, que venceu do 
tempo em que foi Capellão da Tropa da Cavallaria na 
Nova Colonia. . 

NovEMBRO .6- c. R. recommendando a observ:ancia do que se 
ordenára na Carta Régia de 9 de Setembro de~te anno 
acerca dos Postos das Ordenanças. 
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NovEMBRo I3- Carta Régia mapdando informar sobre o papei 
por cópia do contrato da nova pescaria das baleas, 
apresentado pelos Capitáo-:Mór Diogo Pinto do Rego 
e Capitão Manoel Gonçalves de Aguiar. 

» 16-Aviso recommendando ao Governador que não con-
sentisse que Navio algum sahisse, especialmente da Ca-
pitania do Rio de Janeiro, sem que fosse com Comboi. 

~' 22 -Carta Régia mandando informar sobre a petição, 
por cópia, que· fizer:a Timoteo Corrêa de Góes para lhe 
ser dobrado o ordFnado de Provedor e Contador d-a 
Fazenda Real da Capitania de S. Vicente, ou se lhe 
dEtr o Posto de V eqor Geral. 

» 26- c. R. ordenandoqueseinforma~sesobreapetição,por 
cópia, que fazia M3;noel de Almeida Brito, Capitão da: 
Fortaleza da Praia Vermelha, da patente de Capitão · 
de Infantaria ad honorem. · · 

DEzEMBRO 10-c. R. ordenando que o Governador não fizesse sol-
dados pagos, mç.s ~ómente ordenanças, aos officiáes de 
officios, que trabalhassem nos Engenhos. 

» I 6- c .. R- providenciapdo a respeito da falta de gente, 
que se achava de gqarnição na Praça do Rio de Janeiro. 

17~)5 

JANEIRO.. 7 - Carta Régia mandando informar sobre a repre-
sentação, por cópia, da queixa, que fazia Luiz da Costa 
de Siqueira do procedimento que com elle tivera o 
Governador, estanpo elle embarcado para ir a Portugal 
a dar contas de negocio do serviço Real. 

\ 
I \1 

\ 



181 

1"705 

JANEIRO. • ! 7 - Cart.a Régia estranhando ao Governador ter feito 
o provimento. de um PostO da Ordenança, quando 
competia á Camara a proposta, e ao mesmo sómente 
a escolha d'entre os propostos. 

» l>-c. R.. exigindo a cópia da devassa que · se tirara do 
Capitão do Navio que tinha levado soccorros á Nova 
Colonia, e na volta não acudira a outro que vinha em 
sua companhia e o deixara ser roubado da Balandra 

.)' Franceza. 

» I 9 - c. R.. declarando não serem da j urisdicção do Gover-
nador, mas sim da Camara, as visitas de saude ás 
embarcações que vi~em a este porto com escravos da 
Costa da Mina e S. Thomé. 

» » -c. R~ julgando inadmissível o arbítrio apontadq pelo 
Governador para remediar o damno que se experimen-
tava no Terço de guarnição desta Praça com a fugida 
da maior parte dos soldados. 

>> »-C. R.. ordenando que _as pessoas a quem s ~ désse 
licença para ir negociar á Costa da Mina, prestassem 
fiança e pagassem os direitos dos escravos em qual-
quer porto a que chegassem. 

zo- c. R.. indeferindo a proposta que faz: • "", overnador 
afim de haver Tenente General de Artd1t.ria na Capi-
tania do Rio de Janeiro. 

» -c. R.. recommendando ao Governador . que désse 
conta do resultado da diligencia de que fôra encarre-
gado Antonio Corrêa de Veiga para o descobrimento 
das minas de prata e esmeraldas. 
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JANEIRO •• zr- Cart.a Régia declarando haver~se já ordenado 
o que se devia observar nos provimentos dos Postos 
de Ordenanças. 

>> z6-c. R. approvando ter o Governador ordenado aos Offi-

)) 

ciaes da Camara que não prendessem os soldados que 
trabalhavam em suas casas, pois que para isto não 
eram os mesmos obrigados a tirar licença da Camara. 

>> - C. R. dand~ instruccões a respeito do fornecimento e I , 
pagamento das soldadas da gente do Patacho Nossa 
Senhora do Soccqrro. 

\ 

D -c. R. desapprovando o ter Governador dado licença 
a algpns Navios chegados a este porto para irem á 
Bahia esperar pelqs Combois. 

\ 
\ ' 

» -c. R. declarando ha v:er-se concedido licença a :Qomingos 
Ribeiro ·para mandar o seu Navio a Santos, vindo 
primeiro a esta 01pitania pagar os respeG:;:ivos d~eitos. 

27- C. R. ordenando que se continuasse a obra dos para-
peitos da Forta~eza da Boa Viagem; e se fizesse a 
fortificação, de q11e necessita v a a Praia Vermelha pela 
parte de terra. ' 

» » -C. R. ordenando que se informasse acerca da melhor 
divisão çlos. sertõ~s entre as Diocezes da Capitania do 
Rio de Janeiro e da Bahia. 

» 3o-c. R. ordenandq que se guardassem ao Contratador 
dos couros Chrisrovão Pereira de Abreu as condições 
do seu contrato, jCOID declaração de que os tributos só 
são devidos nas -'tlfandegasdepôis que são despachadas 
as fazendas. e as partes as querem retirar. 



FEVEREIRO 6- Cart,a Rég~a estranhando o procedimento do Go-
vernador de ter negocio e contratar para as Minas. 

» >> -c. R. ordenando que se não dessem licenças para as 
Minas senão ás pessoas de que se não pudesse seguir 
damno á Republica. 

>> 16 -c. R. estranhando ao Governador por ter mandado 
retirar uma barca; ordenando que não se intromettesse 

..J com o Administrador da Junta Geral do Commercio, 
visto não ser este seu subordinado na execução das 
Ordens Reaes . 

» 26- c. R. declarando haver-se mandado estranhar ao Su-
perintendente das Minas Desembargador José Vaz 
Pinto pelo pouco respeito com que tratava ao Gover-
nador, e advertindo a este que evitasse ter encontros 

. com aquelle :Ministro. 

, >> - c. R. declarando que o Governador procedera bem 
no bando, que mandára lançar, para que ninguem 
passasse ás Minas, sem licença sua ; . e advertindo que 
se moderasse o custo das licenças. 

» >> -c. R. ordenando que se observasse a Resolução e 
Ordem sobre a independencia que o Superintendente 
das 1\'I.inas havia de ter no seu logar. 

» » - c. R.. ordenando que se pagassem os soldos aos Officiaes 
e soldados da Nova Colonia com a mesma igualdade 
com que eram pagos os do Presídio do Rio de Janeiro. 

z8- C. R. mandando que fossem entregues a D. Fernando 
Martim Mascarenhas, que vinha succeder no Governo 
da Capitania do Rio de Janeiro~ todas as cartas ~ 

papeis pertencentes ás Missões. 
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2- Cart.a Régia mandando dar todo auxilio e fav01~ 

ao Desembargador João Pereira do Valle, que vinha 
para tomar conta e pôr em boa arrecadação as fazendas 
de dous Navios de Montevidéo, arribados a este porto. 

9- c. R.. declarando haver-se nomeado o Desembar-
gador João Saraiva de Carvalho para servir na falta 
do Desembargador João Pereira do Valle, na diligencia 
de que se achava encarregado; e qu/do dinheiro mais 
pro.mpto pertence'nte á Fazenda-Real se fizesse assistir 
ao pagamento da gente e apresto das Náos que deviam 
levar as fazendas fios dous Navios de Mon'tevidéo. 

, ·-c. R.. · ordenandq que se notificasse ao Padre Frei 
Francisco Paes, Religioso da Ordem de Nossa Se~ ·_ 
nhora do Carmo~ que fosse no . primeiro Navio par~ 
Lis_boa apresentar-se no Convento d~ mesma Orded 
do Carmo. 

I 6 - c. R. sobre a boa arrecadação das fazendas que se 
achassem nos dou~ Navios de Buenos Ayres represados. 

» -c. R. recommepdando que se conservass~m e au-
gmentassem as Missões das Aldêas, se creassem outras 

\ . 
com Mis :>ionario?, e dando instrucções a est~ res- \ 
peito. 

20- C. R. àvisando achar~se a Rainha da Grã-Bretanha 
governan:io o Reino, emquanto durasse o impedi-
mento de moles tia do Rei. 

1> -C. R. 01:denando que não se alterasse a fórma da com-
pra do ouro em pó ; e se observasse na Casa da Moeda 
do R~o de Janeirq o Regimento da da Cidade de Lisboa. 



.. t85~ 

1705 

MARÇo. . . 26 - Cart,a Régia declarando que os Sargentos de 
Granadeiros Antonio João e Joseph Ribeiro vinham 
a esta Capitania para ensinar aos soldados que qui-
zessem aprender o mesmo exercicio, venc·errdo por 
inteiro o soldo· de seus Postos. 

>> 3I -c. R. avisando de que viriam Navios de força 
para comboiarem os dous de Buenos-Ayres re-
prezados neste porto, e mais a prata e effeitos dos 
mesmos. 

ABRIL.... 2 - Aviso communicando haver S. M. passado á Beira 
em companhia de El-Rei Catholico Carlos III com um 
exercito de 2S,ooo r·omens, e intentado sem resultado 
apoderar-se da praça de Ciudad Rodrigo; que em 
razão de grave enfermidade, S. M. encarregara do go· 
verno do estado a S. M. a Rainha .de Inglaterra, sua 
irmã; que seguindo o partido da França, sem em-
bargo de ser Principe do Imperio e de todo o corpo 
germanico haver abraçado os interesses da causa da 
Austria, o Duque de Baviera causara ao principio 
grandes estragos nos circulos de Suevia e Franconia, 
e occupara quasi todas as praças fortes sobre o Da-
nubio, mas que, atacado por um exercito de Allemães, 
Inglezes e Hollandezes, fôra derrotado:em duas ba- · 
talhas campaes e obrigado a fu.gir para Flandres; 
dando outras noticias sobre movimentos e com-
bates de forças navaes; ordenando toda a pre-
venção e cautela com os navios de França, ·que, 
não tendo ainda roto a guerra, já fizera algumas 
hostilidades e não deixaria de fazel-as em terra; 
e que succedendo chegar a este porto algum navio 
Castelhano vindo da lndia se fizesse nelies repre-
zalia . 

24 
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ABRIL. • • • 3 - Carta Régia ordenando que se informasse com 
todo o segredo a respeito do rendimento do OfficÍo de 
Provedor dos defuntos, ausentes, capellas e resíduos 
da Capitania do Rio de Janeiro, depois de dividido 
pelo Juiz de F óra e Ouvidor. 

>J 29- c. R.. mandando pôr em pratica as duas condições 
novas, que propunham os Contratadores do contrato 
do tabaco e que não foram admittidas por não haver 
Ordem Real. 

MAIO. . • . 9 c. R. ordenando que se prestasse todo o auxili; a 
Frei Jorge Leitão~ a Frei Luiz dos Anjos, encarregados 
de executar a reforma, que S. Santidade e o Geral da 
Religião mandara+n fazer nos Conventos do Carmo'. 

\ 

>> I 1 - c. R.. mandanqo informar u~a petição, por cópi~., 
do Dom Abbad~ e mais Religiosbs do Convento 
de S. Bento desta Cidade, ácerca da administração 
dos Indios, que assistiam nas suas Fazenda~ . 

' \ 
11 28 - A. viso dando q.oticia do estado da guerra com Cas~ 

tella, dos gloriosos successos das armas portuguezas 
e do máu estado de saude d'El-Rei. 

JIJLHO. . . . I o - Carta Régia declarando que ao Ouvidor de 
S. Paulo se oqienára que passasse á Freguezia 
de Pindamonhangaba e estranhasse aos seus mora~ 
dores a. intençãq de formarem nella nova Villa; e 
que isto mesmq fizesse, marcando~lhe termo sem 
prejuízo da de Taubaté. 

1: c. R.. recommepdando ao Governador que empre-
gasse todo o Ct)idado, afim de que os Navios, que 
vinham para comboiar a frota do Rio de Janeiro, 
sahissem do me~; mo Porto com toda a brevidade . 
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AGosTo.. 2S - Cart.a Régia dando providencias para que par-
tisse a fróta com a possível brevidade. 

)) A viso communicando que El-Rei Castelhano se 
embarcara na Armada da Liga e intentava invadir a 
Catalunha, onde se dizia haver grandes disposições a 
favor da Casa d'Austria; que S. M. passava com grande 
melhora, mas ainda não tomára a si o Governo. 

SETE~1BRO g-- Cart.a Régia ordenando que os soldados do Pre-
zidio do R io de Janeiro fossem ouvidos sobre o modo 
por que queriam receber a farinha. 

)) 1 I -c. R. mandand<\Sumprir uma sentença, que obti-
·vera a seu favor Luiza de Mattos, em que era parte 
o Procurador da Fazenda Real, sobre avaliação de· 
umas casas tomadas para vivenda dos Governadores. 

» 16 - c. R. ordenando ao Superintendente das Minas de 
S. Paulo que não consentisse que assistissem nas 
Minas Religiosos de Província alguma, por não servi-
rem de outra cousa mais do que perturbar e inquietar 
os seculares. 

» 29 - A viso recommendando a brevidade da frota, o cui-
dado de prevenção nas marinhas ; dando noticia de 
successos do Reino; e communicando haver S. M. 
assumido o governo . 

ÜuTUB'RO 3 - Cart.a R é gia mandando agradecer ao Governador 
e mais Officiaes da Nova Solonia pelo bem com que 
procederam na defensa daquella Praça, e aos O fficiaes 
da Fragata Guarda-costa o valor com que se hou-

eram na pel ja com as Náos dos Castelhano 
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. ÜUTUBRO lO - CaJ.•f,a Régia agradecendo ao Governador não 
ter dado licença aos Castelhanos das Náos reprezadas 
para se embarcarem para a Bahia, a despeito das 
offertas que estes lhe fizeram. 

» 14 - C. R. estranhando muito ao Superintendente das 
Mmas de S. Paulo, que queria exercitar a sua ju-
risdicção fóra das Minas. 

» 17 - C. R. ordenand<p que os Capitães e Sargentos-Mo-
res Engenheiros que houvesse nas Capitanias ensi-
nassem a Engeqharia _ás pessoas que qmzessem 
aprender. 

DEzEMBRO 1 o - C. R. mandando que se cumpnssem as condições 
do contrato dos ~ouros, com que fôra arrematado 
por Christovão Pereira de Abreu. 1 

17P6 

FEVEREIRO 6 - Cart,a Régi~ ordenando que não sahisse Navio 
algum da CapitaiVa do Rio de Janeiro para o Reino de 
Angola, sem levar dous ou quatro cavallos, conforme 
a sua lotação, 

» z8 - c. R. permittindo ao Contratador dos couros da 
Nova Colonia, pelo que tocava aos que iam das 
Capitanias de b f1.ixo e das vizinhanças do Rio de 
Janeiro, a esper~ de dous mezes para entrega ·dos 
quarteis. 
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lVIAro .... 3o- Carta Régia resolvendo que se escusava a obra 
de um Forte no logar da Lage, como propunha o 
Governador. 

JuNHO. . . . 5-C. R. ordenando que se desse conta do resultado da 
diligencia commettida ao Capitão-Mór da Capitania 
de Nos~a Senhora da Conceição sobre a arrematação 
das passagens dos rios para as Minas. 

» » L c. R. approvando a disposição que tomara o Gover-
nador para as Companhias da Ordenança assistirem 
nas Fortalezas e mais Postos, que devessem ser 
guarnecidos em occasião de confiictos. 

"' » » - c. R. declarando ter o Governador procedido bem 
ácerca das providencias, que dera, para evitar a fugida 
dos soldados e mais pessoas para as Minas. 

» - » - c. R. ordenando que fosse mandada pôr em prégão 
a obra da casa, que devera servir para a habitação 
do Provedor da Fazenda Real. 

» » - c. R. acompanhando os portaes e grades de ferro 
que se diziam necessarios para a obra da casa nova 
para o cunho da moeda. 

>> » - c. R. declarando remetter-se breu e lona, pedidos 
pelo Governador e constantes de relações que traziam 
os Mestres. 

>) í - c. R. declarando ao Governador do Rio de Janeir{) 
ser mais conveniente porem-se no ultimo estado de 
perfeição as Fortificações desta Cidade, acudindo-se 
depois ás da sua jurisdicção e ás da Ilha Grande. 
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JuNHO. • . . 7 - Carta Régia approva.nc!o a deliberação do Go-
vernador a respeito de alguns Francezes, com 
fillhos e netos, moradores na Villa de Angra dos 
Reis . 

,, » - c. R. declarando remetterem~e para o concerto da 
Fragata Guarda-costa os materiaes, que constavam 
da relação que traziam os Mestres. 

n »-c. R. mandando I pagar a !uma viuva, em Santos, 
dona das casas e~ que esteve o Corpo da Guardã, 
os alugueis das mesmas. 

;, » -c. R. declarando que se ficava tratando do provi-
mento do Posto de Capitão de A.rtilheria da Praça do 
Rio de Janeiro. 

,, ,, - c. n. ordenando gue o Governador remettesse a por-
taria que regulava as licenças para: se ir ás Minas; que 
tivesse todo o cuiqado em não serem ellas concedidas 
a Officiaes mecapicos e a soldados e O!ficiaes do 
T erço, para que Sf= não diminuíssem os elementos de 
defesa desta Praga; que o Governador exçedera ~ 

sua jurisdicção, concedendo licença a Officiaes, do 
T erço para irem ao Reino e dando baixa a \ lguns 
soldados. 

» - c. ft. ordenando que a Companhia de cavallos da 
Ordenança fosse ~ levada ao numero de 6o cavallos. 

» ll - c. R. mandando que se lançasse bando, para que 
não se vendesse qo Rio de Janeiro ·o sal por ma10r 
preço do que o do contrato ; e no caso de não haver 
sal do contrato, se vendesse o de Cabo- Frio. 
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JuNHO. . • • 7 - Cart,a Régia recommendando ao Governador que 
fizei'se toda a diligencia para formar outra tropa de 
cavallos, além da que havia. 

» · 8 - c. R. ordenando que a respeito das Casas da Polvora 
e da.Alfandega, que se deviam construir na Praça de 
Santos, e das obras das cadeias de S. Paulo e 
Santos, se observasse a ordem de 2 I de Janeiro 
de 1704. 

» :D - c. R. declarando ao Governador ter elle procedido 
bem em conservar a Francisco de Oliveira provido 
pelo Superintendente no Officio do Registro de 
Paraty. \r 

>> » - c. · R. ordenando que se informasse de que Freguezia 
eram os moradores, que faziam congrua ao Parocho 
da Igreja Matriz da Villa de Paraty, antes de terem 
vigario, que causas houve . para separarem~se e por 
que ordem se creou a Vigararia. 

» .. - c . .R. approvando ter o Governador pago as despezas 
das obras das Fortificações da Praça do Rio de Ja-
neiro do tempo do seu anteces·sor, com dinheiro da 
Senhoreagem da Casa da Moeda . 

» 9 -c. R. declarando que a ordem de 19 de Janeiro 
de 167S sobre os direitos dos Navios que partissem 
deste Porto e dos ~o sul para a Costa da .Mina refe-
ria-se aos que, vindos do Reino, tivessem de manda 
por sua conta e risco os direitos devidos na Ilha de 
S. Thomé ; ficando em pleno vigor a Lei para se não 
dar licença a embarcação alguma deste Porto ou dos do 
sul para ir á dita Costa . 
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JuNHO .... 9 - Carta Régia declarando que era util a promessa 
que fizera João de Castro de Oliveira para dar a 
farinha necessaria á infantaria da Praça de Santos 
por metade do seu valor, mas q Úe não convinha 
romper-se a prohibição de irem Navios do Rio e 
mais Capitanias do Sul á Costa da Mina. 

» » -c. R.. declarando que o Governador não podia 
obrigar a que todos os Sargentos estivessem á sua 
ordem ; e dando ~strucções a respeito das mudanças 
das Companhias dr s Fortalezas; e dos provimentQs 
dos postos de Sarperitos. 

» I z - c. R. ordenando que se remettesse á Bahia e Pernam-
buco uina lista dp que se tinha pago, e do que \se 
devia á contribuiç~o para as despezas, que se fizeram 
com os soccoros da Nova Colonia. 

» » - c. R. ordenando que fosse principiada a obra da 
Igreja da Conceiçãp da Villa de Angra dos Rei~, visto 
os moradores da mesma Villa prometterem concorrer 
para o seu effeito. 

» » - C. R.. ordenando que os lndios que existiam nas Fa-
zendas dos Religiqsos de S. Bento, fossem d'alli ti-
rados, e se lhes di.$tribuissem terras, para se aldearem 
e fazerem suas lavouras. ' 

'' I 4 - C. R.. rçcommenp.ando ao Governador que e:xhor-
tasse aos Offi.ciaes das Camaras da Villa de Paraty e 
Taubaté a concor\·erem para a obra da fortificação da 
mesma Villa de P flraty. 

» » -c. R.. ord~nando que se observasse o mesmo que até 
então se praticaVíl, sobre se dar aos soldados farinha 
por conta dos seus soldos ou fardas ·. 
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JuNHO ... 18- Cart.a Régia ordenando que o Governador cha-
masse á sua presença o Juiz de Fóra e lhe estranhasse 
mui severamente o modo incurial e indecente com 
que respondia aos aggravos que se interpunham 
para o Ouvidor Geral. 

» 11 - C. R. mandando completar o numero da Infantaria, 
que era necessaria para o serviço do Terço da Praça 
do Rio de Janeiro. 

» rg- c. R. providenciando a respeito da falta que havia de 
effeitos para as obras de que se necessitava, e do mais 
que convinha á defensa da Capitania do Rio de 
Janeiro. \., 

)) 26 - C. R. ordenando que se remettessem para Santos as 
munições; que pedisse o Governador. 

» 28 - c. R. estranhando ao Governador ter concedido li-
cença a Domingos da Silva Monteiro, Capitão da For-
taleza ·de I tapema. 

JuLHO... 7- c. R. ordenando, que se desse baixa immediatamente 
a Salvador de Castilho Pinto dó Posto de Sargento 
Mór do Paraty, por ter sido este Posto indevidamente 
creado. 

» 12- c. R. mandando providenciar a respeito da boa ad-
ministração da justiça e conservação das Aldeias dos 
Indios nas Minas. 

» )) - C. R. mandando que o Governador nomeasse Almo-
xarifes para as Fortalezas, Santa Cruz e S. João da 
Barra, para evitar que servissem os Sargentos Mores. 

25 
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JuLHO ... 17- Cart,a Régia recommendando ao Governador que 
executasse o seu projecto de ver terras incultas para 
accommodar os Indios. 

» » -c. R. recommendando a infallivel execução do Alvará 
que prohibia que fossem mais de 200 escravos p~ra 
as Minas. 

20-c. n. declarf!.ndo ser util o que indicava Pedro Taques 
de Almeida ácerFa das passagens dos rios para as 
1\'Iinas e que por isso se puzesse em pratica. 

» 2 1 - c. R. mandando informar ácerca do que representára 
o Governador de Santos relativamente ao Capellão 
que era nec:ssario para doutrin~r os Indios. 

» z8 - c. R. ordenando que se desse licença para ir para o 
Reino a José da Silva Estrella, Sota~Condestavel da 
Fragata Guarda-Fosta da Capitania do Rio de Janeiro. 

AGOSTO .. . 3-c. R .. ordenandq que no contrato da ,pesca das 
balêas da Villa d,: Santos, que o Capitão~Mór Diogo 
Pinto do Rego ~ o Capitão Manoel Gonsalves de 
Aguiar se offereciam tomar, se fallasse da fabrica. 

> 26 - c. R. mandando que se puzessem editaes nesta Cidade, 
e na de _Cabo F rio, para o provimento da propriedade 
dos .Officios de T abellião P ublico e Escrivão da 
Camara. 

SETEMBRO 2 - C. I~. mandando dar baixa ás pessoas que foram 
providas nos :Postos pelo Sargento ~ Mór do T erço, 
emquanto estivera preso o-Mestre de Campo Gregorio 
de Castro Mora~s . 
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S ETEMBRO 7 -Carta Régia ordenan~o que se informasse sobre 
o rendimento do contrato dos Dizimos Reaes da Capi-
tania do Rio de Janeiro. 

» IZ-Alvará ordenando que nas Conquistas Ultramarinas 

> 

se praticasse o mesmo que no Reino ácerca do numero 
dos Socios nos contratos e das penas impostas aos 
transgressores . 

» z3 - Cart.a Régia mandando dar terras a 37 Indios 
Garulhos que tinham descido, reduzidos á nossa fé, 
pelos esforços de um Missionario pertencente aos 
Capuchos de Santo Antonio. 

\, 
»-C. R. estranhando não se haver satisfeito a uma ordem 

sobre as passagens dos rios, e ordenando que se fizesse 
o arrendamento das mesmas passagens. 

» »-c. R. mandando informar sobre a licença, que 
pediam á Camara de Paranaguá os Religiosos de 
Santo Antonio para fundarem n'aquella Villa um 
Convento. 

OuT UBRO 7 - c. R. communicando ter-se ordenado aos Prelados 
dos Conventos desta Capitania que fizessem apartar 
das .i\'linas os seus subditos, empregando-se, si neces-
sario fosse, o braço secular ; e declarando haver -se 
prohibido que viessem do Reino Religiosos sem licença 
régia. 

» I I -c. R. mandando pagar ao Capitão da Capitania de 
Cabo Frio Matheus de Faria os seus soldos vencidos, 
e fazer bom o tempo que serviu. 
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NovEMBRo 4-Carta Régia mandando aggregar cinco Companhias 
de soldados que tinham vindo da Nova Colonia 
a um zo Terço, que se havia de formar. 

P 24- c. R. ordenando que se informasse a respeito do 
numero de moradores, que tinha a Ilha Grande, para o 
fim de se conceder licença a Luiz Vilhena Peixoto para 
fundar alli um Collegio de Padres da Companhia. 

DEZEMBRO 20- C. R. mandando informar sobre o arbítrio de se 
I 

arrematarem os Dit-imos da Capitania de Nossa S~-
nhora da Conceiçãq de Itanhaem e da de S. Vicente, 
separadas dos Dízimos do povoado e Minas'. 

1707 

JANEIRo. . 8 -Carta Régia qrdenando que os gatos de b:ç-onze, 
' que tinham vindo para a obra da Fortaleza da bage, 

fossem remettidos ~ Capitania de Pernambuco, afim de 
ser:em empregados na obra do molhe da mesma 
Capitania. 

» 1 r - c. R. á cerca da q u~ixa que deu o Governador dq Rio 
de Janeiro, contra p procedimento do Capitão-Mór da 
Capitania da Conceição pelos abusos de autoridade, 
fazendo 'provimentos dos Ofijcios e dos Postos da 
Ordenança. 

» 19 - c. R.!mandandoainformar a petição de Miguel Alvares 
Pereira, Sargento ,-Mór da Fortaleza de Santa Cruz 
da Barra, em que pedia se lhe mandasse dar os emolu-
mentos pertencent~s ao dito Posto. 
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JANEIRO.. 26- Cart,a. Régia mandando pagar os emolumentos 
licitos ao Capitão interino da Fortaleza de Santa Cruz 
da Barra Manoel da Costa Cabral. 

FEVEREIRO 12 - c. R.. mandando informar a petição de Luiz de Si-
queira Monclaro, em que pedia a serventia do Officio 
de Almoxarife da Fazenda Real de Santos . 

• 16 - c. R.. ordenando que se continuasse a pagar a Bar-
j tholomeu Coelho, Cirurgião da Fragata Guarda-costa, 

os soldos de quinze mil réis por mez, e que se lhe 
levantasse a fiança que deu a este respeito. 

• 23 - c. R.. ordenando qul\JS Embarcações que fossem para 
Angola não se despachassem sem que primeiro os 
Mestres dellas se obrigassem a levar cavallos para 
aquelle Reino. 

»- c. R.. ordenando que a moeda de cobre que viesse do 
Reino de Angola para o Rio de Janeiro corresse na 
mesma Praça pelo valor extrinseco, mandando-se 
lançar bandos para que ninguem recuzasse acceital-a 
pelo dito valor, com as penas que a Lei dispunha. 

26- c. R.. mandando dar ao Bispo do Rio de Janeiro oito 
mil cruzados que gastou nas casas, em que vivia, da 
Conceição. 

» z8 -C. R.. ordenando que se fizesse sahir da Capitania do 
Rio de Janeiro e embarcar para o Reino todos os Es-
trangeiros nella existentes, exceptuahdo sómente 
quatro familias de Inglezes, e outras tantas de Hol-
landezes. e que se remettessem certidões do que se 
tivesse feito nesta materia. 
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MARÇO. . • 3 -Carta Régia ordenando que se dessem informações 
sobre a arrematação do contrato dos açougues das 
Minas, remettendo cópia da dita arrematação e de suas 
condições ; que se nomeasse pessoa que servisse de Fiel 
e Corretor das compras e rendas de gados, envian-
do-se o rendimento ao Conselho Ultramarino para ap-
plical-o á Artilharia e mais munições de que necessitas-
sem as Fortalezas e Fortificações desta conquista; e 
pedindo informações acerca do estado da obra da 
Carioca. 

4 - c. R.. acerca de varfas Resoluções a respeito da firma e 
expediente que deviam ter os despachos das fazendas 
na Alfandega. 

.\ 
7 - c. R.. mandando informar o reqderimento de Manuel. 

Gonçalves que pedia a sua reforma. 

10- c. R.. ordenando que se formasse 2. 0 Terço parà 
guarnição da cidade do Rio de Janeiro que se compu-
zesse da gente que ia para Montevidéo e da que veio 
da Nova Colonia. 

r I -c. R.. ordenando que se não obrigasse a sahir de suas 
casas a Luiza de Nf.attos. 

» 12- c. R.. acerca da fqrma do provimento do Officio do 
Thesoureiro d'Alfandega_. 

» » - c. R.. approvando o procedimento do Governador que 
negara licença aq Engenheiro Gregorio Gomes para 
ir a Lisboa, por ser necessario que elle se encar-
regasse das fortificações da Ilha Grande, Paraty e 
outras. 



·,· 
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MARÇO .. 1S - Carta Régia mandando informar o requerimento 
de Manoel Corrêa Vasques, em que pedia duzentos 
mil réis de ordenado. 

» 1 6 - c. R. mandando informar o requerimento do Prior do 
Convento do Carmo Frei Miguel d'Azevedo, em que 
pedia o pagamento das casas que cedera para fun-
dação da Casa da Moeda. 

» » ....:::.. c. R. mandando informar o requerimento do Capitão 
e mais Officiaes da tropa de cavallos, em que pediam 
que se lhes accrescentassem os soldos, como se tinha 
praticado com a Infantaria. 

\; 
» - C. R. mandando dar cumprimento ás ordens que se 

passaram para se pagarem os ordenados ao ex-Gover-
nador Sebastião de Castro Caldas. 

· » 22 -'--c. R- fcommunicando ter morrido El 1\e.i Dom 
Pedro II a 9 de Dezembro de 1706. 

» »- C. R~ dando noticia da Acclamação de El Rei Dom 
João V em I 0 de Janeiro de 1707. 

» 3o - c~ a:; mandando informar a representação do Vigario 
da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em que pedia 
uma canôa com dous escravos para o serviço da 
mesma Igreja. 

ABRIL. .. 1- c. R. ordenando que a Náo S. Caetmw, que servia 
de Guarda-costa, voltasse para Portugal e fosse 
com carga, visto que, estando demolida a Nova 
Colonia, não havia necessidade que ella lhe levasse 
soccorros. 
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ABRIL. . . I - Cart,a Régia remettendo a planta feita pelo Enge~ 
nheiro Diogo da Silveira Velloso da obra que necessi~ 
tava a Villa de Santos para sua defeza. 

» »-c. R. mandando proceder contra os atravessadores do 
taboado de tapinhoã. 

» 5 - c. R. ordenando que se fizesse justiça com todo cuidado 
que se devia. 

» 6 - A viso á cerca da morte d'El Rei D. Pedro li; e de varia~ 
noticias da guerra e operações das Armas Portuguezas. 

» 8 - Cart,a Régia \!Stranhando que se tivesse manda,do 
ao descobrimentq das minas dos Cataguazes a Jo~ge 
Soares de Macedo, sem primeiro ter~se dado conta 
desse procedimento. 

JuLHo ••. 12 -c. R. ordenando que se fizesse · um pedido voluntario 
para o resgate do!> captivos de Maquines. 

:. z3 - A viso recommençiando que houvesse toda a segurança 
na Capitania do f-io de Janeiro, afim de evi~ar qual~ 
quer invasão estr\lngeira; e que se fizesse examinar a 
b ' ' eta de ouro nov11mente descoberta. , 

» - A viso communicando varios successos das Armas 
Portuguezas, e o estado em que se achava a Europa. 

AGOSTO.. 27 - Carta Régia ~cerca da queixa que fizeram os 
filhos do Reino dó procedimento do Senado da 
Camara na ~leição dos seus Officiaes, excluindo~se aos 
filhos do Reino sem outra causa que a da má vontade 
que lhe tinham os filhos desta Terra. 
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NovEMBRO .. 5- Cart.a Régia ordenando que o Governador infor-
masse si era mais conveniente arrematar-se o contrato 

. dos dízimos das Minas na Capitania do Rio de Janeiro 
ou na Praça de Santos. 

DEZEMBRO .. 9 ·-c. n. mandando informar o requerimento de Tobias 
Lage, em que pedia o pagamento de seu orde-
nado. 

1708 

IVIARÇO. . . . ? -Provisão ordenan'ao que Luiz d 'Almeida continuasse 

ABRIL ..... 

AGOSTO ... 

NovEMBRO 

· a exercer o Officio de Provedor da Fazenda Real, 
sendo obrigado a pagar os novos direitos que de-
vesse. 

4- P. ácerca da conta de Amaro José de Mendonça, Capi-
tão de Mar e Guerra da Fragata Guarda-costa, sobre 
o que praticou na occasião em que foi mandado á 
Nova Colonia. 

7 -P. ordenando que os duzentos soldados que viessem 
das Ilhas Terceiras se repartissem pelas Companhias 
dos dons Terços que serviam na Capitania do Rio de 
Janeiro, e que se mandassem tambem para Santos os 
que fossem necessarios. 

r 4- CaJ.--t.a Régia ordenando que se registrassem na 
Secretaria do Governo as fianças qi.le se dessem ás 
pessoas que . tivessem licença para ir ás Minas, afim de 
de se castigarem os transgressores. 

26 
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NovEMBRO 14-Carta Régia ordenando que se remettesse para 
Portugal uma relação das munições que se manda .. 
ram para Santos; e que se tomassem contas ao Almo .. 
xarife de Santos. 

»-c. R. ordenando que se mandasse prender ao Capi· 
tão Manoel Gonçalves Ferreira por ter desobede~ 
cido ao Governador, como se provava com doeu .. 
mentos. 

I 
19- C. R.. exigindo ittformações ácerca dos emolumentos 

que pagava cada embarcação ao Sargento~Mór da 
Fortaleza de Santfi Cruz do Rio de Janeiro. 

» » -c. R.. approvando o procedirvento do Governador 
relativamente aos Indios trazidos por Antonio Macha~ 

\ 

do, e sobre as diligencias que se deviam empregar 
para se fazer vir qo Sertão mais outros. 

»-c. R. ordenando que se conservasse a tropa de 
Cavallaria na Capitania do Rio de Janeiro; que se 
fizesse com que e15sa tropa tivesse sempre quarenta 
soldados, e que se puzessem Editaes para se fazer o 
contrato do susteJ1tO dos cavallos. 

' ~o- c. R. ordenandq que se convidassem os negociantes ·, . 
para formarem 01Jtra tropa de Cavallaria, sendo no~ 
meados Ófficiaes qellas os mais abástados em cabedaes. 

» ,. - C. R.. approvand9, apezar de não ter o Governador 
jurisdicção na norpeação destes postos, o provimento 
do Coronel da Ordenança do Porto da Ilha Grande 
na, pessoa de Man,oel Rodrigues Beirão, e o de Sar-
gento~Mór em M~noel Soares Pereira. 

\ 
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NovEMBR02o-Carta .Régia ácerca da arrematação das passagens 
dos rios para as Minas, e ordenando que se remettesse 
a relação do que se arbitrou nas taxas dellas. 

> »-c. R. approvando a baixa mandada dar ao Cirurgião 
da Fragata Guarda-costa Bartholomeu Coelho; e 
estranhando o augmento de soldo mandado dar ao 
Cirurgião-Mór Manoel de Oliveira de Souza. 

J 

» 22- c. R. estranhando o procedimento do Ouvidor Geral 
do Rio de Janeiro .T oão da Costa da Fonseca, 
nomeando Engenheiro para a medição da Casa da 
Moeda, sem que primeiro se tivesse entendido com 
o Governador. \, 

» z3 -c. R. ácerca da licença que pediu o Ouvidor Geral 
João da Costa da Fonseca para mandar escravos ás 
Minas ; ordenando que na sua residencia se lhe pergun-
tasse por este caso. 

» 24- C. R. ordenando que se continuasse a observar o 
costume de se pegar em arma quando o Ouvidor pas~ 
sasse pelos Corpos de guarda, e que tivesse sentinella 
á sua porta . 

» -c. R. ácerca do contrato das balêas da Yilla de 
Santos. 

~-c. R. ácerca da queixa dos moradores da Capitania 
do Rio de Janeiro contra o Ouvidor Geral della. 

» »-:--'-c. R. ordenando que ·se despendessem as sobras da 
. Fazenda Real. em as obras das Fortificações, Arma~ 

zens e Alfandega . 
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NovEMBRO 24 .,.- Car'ta Régia estranhando que o Governador con- · 
sentisse que désse o Santo em sua ausencia o Mestre 
de Campo ·Francisco Ribeiro, deixando de o fazer 
Gregorio de Castro Moraes, Mestre de Campo mais 
antigo. 

» z6- c. R. ácerca do abuso com que o Ouvidor Geral 
João da Costa da Fonseca se houve na assaltada que 
deu em casa, do sapateiro Manoel Simões, acuti-
lando um homem. 1 

» »-c. R. ácerca da rporte que fà Bento do Amaral, e 
das providenciás para a sua prisão. 

» » -c. R. acerca da representação que fez o Superiti ~ 

tendente da Casa da Moeda para se. mandar abrir a 
Casa dos quintos. 

» » - c. R. ordenando que se persuadisse aos p10radores de 
Taubaté e Paraty q~e concorressem para a despeza 
da fortificação da Villa de Paraty. 

» » - c. R. ordenançlo que se mandasse a planta · da 

» · 

obra dos armaz~ns da Alfandega, declarah?o-se 
si tinham sido postos em prégão e _ que lanços 
houvera. 

z8 .- c. R. declarando que nos corpos da guarda se con-
cedessem. soldados aos Ministros para as diligencias 
que lhes fossem n!!cessarias, sem se dar parte ao Go-
vernador, e, q uançl.o este quizesse saber para que foram 
pedidos .os ·soldados, lh' o deviam dizer os Ministros 
em segredo. 

\ 
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DEZEMBRO I r - Cart.a Régia ordenando ao Governador que désse 
informações do numero dos moradores da Ilha Grande? 
da·distancia della á Cidade do Rio de Janeiro? e dos 
bens com que Luiz de Vilhena dotava o collegio dos 

· Padres da Companhia? que se pretendia fundar na dita 
Ilha. 

» rg- c. R. acerca do damno que experimentavam os réos 

» 

» " 

» ' 

presos com a demora das Juntas em que se os senten-
.. J cravam. 

» - c. R. ordenando que os Almoxarifes pagassem prom-
ptamente aos Vigarios e Cóadjuctores as suas 
Congruas. 

20- C. R. ordenando que se fizessem demonstrações de 
alegria pelo Casamento d?El-Rei D. João V. 

» .- C. R.. ordenando ao Governador ·que informasse s1 
havia algum Regimento ou Alvará, permittindo se 
fizessem summarios nas Juntas que formava com os 
Ouvidores Geraes e Juizes de Terra . 

1709 

JANEIRO. • 4 ~, Cart.a Régia recommendando a fiel execução dâ 
Ordem? .que mandava remetter ao Reino uma das 
vias? que costumavam trazer os Navios da India. 

» 7 _- c. R.. mandando reformar a petição? por cópia? da 
nobreza da ,Capitania do Rio de Janeiro para se pro-
ceder a )..lma vistoria nas ·estradas e abril-as para o. 
bem .commum. 
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JANEIRO.. 7- Carta Régia mandando guardar e fazer guardar 
aos Officiaes da Camarada Cidade do Rio de Janeiro 
os privilegias, que lhes eram concedidos. 

>-c. R. ordenando que se informasse ácerca da queixa, 
por cópia, dos moradores da Cidade do Rio Janeiro, 
por causa da oppressão, que soffriam com as fachinas, 
e pediam ser desse encargo alliviados. 

I 

» 9 - C. R. ordenando R.ue além dos soldos se desse aos 
soldados do Presídio do Rio de Janeiro aquella farinha, 
que se entendesse sufficiente para o seu sustento. 

r 2 - c. R. mandando informar em que se gastaram os 
quatro mil cruzados que se mandaram applicar á 
obra da Casa da Vereação, que dinheiro havia dos . 
oitotenta e cinco mil cruzados que sobejaram da pri~ 

meira Casa da Moeda, e em que estado se achava a 
obra da Casa da 1\foeda. 

\ 
' \ 

rg - c. R. mandando restituir Rodrigo de Mendonça ao 
seu Officio de Corretor dos 200 escravos, que se 
permittira que pasl)assem para as Minas. 

21 - Alvará ordenariíio que toda a moeda que se desco· 
brisse falsa ficaSS\! perdida para a Fazenda Real'. 

F FVEREIRO 6 - Carta :t;l.égia mandando informar sobre a repre· 
sentação do Juiz da Alfandega para separar·se o 
Officio do Escrivãp da descarga do da abertura, 

" " - c. R.. declarando que ao Ouvidor Geral da Capi-
tania do Rio de Janeiro, como Superintendente da 
Casa da Moeda, tocava ser Juiz Conservador de todos 
os moedeiros e Otficiaes da mesma Casa. 



207 

1709 

FEVEREIRO 7 - Cart.a Régia ordenando que o Governador in-
formasse si havia Religiosos nas Minas, e que fizesse 
observar inviolavelmente a ordem que mandava 
retirar dellas todos os Religiosos de Santo An-
tonio. 

( ' 
» 

» - C. R.. mandando nomear pessoa capaz para admi-
nistrador das Aldêas Reaes da Villa de S. Paulo. 

r 1 _::: C. R.. dechi.rando ao Governador que . elle devia 
ouvir aos Mestres de Campo, quando tivesse de fazer 
passagem aos soldados de umas para outras Com-
panhias ou de um para outro Terço. 

» - C. R.. estranhando q';re o Governador não tivesse posto 
o- cumpra-se-na nomeação de um Forriel, feita 
em virtude da regalia, que lhe tocava, pelo Mestre 
de Campo Gregorio de Castro Moraes. 

» - c. R.~ declarando contra todo o estylo militar a no-
meação de um Tenente de Mestre de Campo General, 
que fizera o Governaàor ; e ordenando que este desse 
as ordens ao Ajudante de Tenente, pois que era 
Official de :Mar. 

16 - C. R.. mandando informar que Mineiros havia 
na Cidade do Rio de Janeiro para se poder con-
firmar a José do Souto no Posto de Capitão dos 
mesmos. 

» 18 - c. R.. mandando info rmar sobre ter doze Compa-
nhias o T erço desta Cidade, conforme dizia o Mestre 
de Campo ; e ordenando que se acudisse á edifica,ão 
de quarteis para os soldados do dito Terço. 
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FEVEREIRO 19 - Cart;a Régia declarando ao Governador ter pro-
cedido bem, dando licença para o Vigario ' da V ara 

. levar ás Minas 1S escravos, para lhe conduzirem o 
seu f a to, mantimento e livros. 

» zo -c. R.. mandando que se puzessem Editaes para se 
prover o Officio de Escrivão da Almotaçaria da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

I • -• z3 -C. R.. mandandq que se mformasse sobre quantos 
Juizes Ordinarios deviam haver e que distrieto 
devia cada um ter, para que em cada Freguezia 
houvesse um. 

z5 - c. R.. declaranqo ao GoverJ;lfi.dor não ter elle razão 
alguma de queixar-se do pred t,orio, que lhe passarfi. 
o Ouvidor Geral, em conseque'ncia' da transferencia 
de um preso da cadêa publica para o calabouço da 
Fortaleza de S. Thiago. 

» - c. n. mandanqo que se desobrigassem as fianças, 
que se deram a,. restituição do Navio 'Bom Jesus 
de Bouças,, em consequencia de ter sido reto-
mado. 

- » z6 - c. R.. declarandp ao Governador não ter procedido 
bem, não escrevendo ao Governador da Bahia que 
remettesse carga para a Náo Guarda-costa. 

MARÇO. • . 3 - A viso exigindo uma relação annual das mumçoes, 
que se achassem nos armazens desta Praça, da arti-
lharia, com qu~ se guarneciam as Fortalezas , da 
gente que tinh~m os Terços e da que servia nos 
postos. 
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MARÇo. . . 6 - Carta Régia . ordenando que fosse . exam~nada 
a queixa que dava o Mestre de Campo do Juiz 
Ignacio da Guarda por ter este soltado um preso 
viol~r~amente. 

» 

» 9 

» 

A viso dando noticias do Reino de Hespanha e de 
outras partes; de 5, Corsarios Francezes que tencio-
na~am .occupar a Úha. de Santa Catharina; e da no-
meação de Antonio d'Albuquerque Coelho de Carvalho 
para Governador do Rio de Janeiro; e recommen-
dando a execução das ordens a respeito dos Estran-

. geiros, p,ara não commerciarem n~st~ pt;liz .. 
} . - . -

~- r~iterando a o~em de 3 deste, com inclusão da 
Praça de Santqs, e rnais uma descripção geographica 
de todas as . Fortalezas e uma relação do rendimento 
de ,todos o~ contratos, e dos subsidias da Camara . 

» 18 - Carta Régia exigindo, a re~peito da queixa do 

20 

Juiz de Fóra contra o Ouvidor Geral, a razão 
por-que ~ste quando advocava ao seu Juizo as culpas 
dos soldados, o .fazia por cartas e nã~ po1· precatorios, 
como n1andava o Regimento dos Governadores. 

Aviso mandando que se demolisse uma casa em que 
foi preso um Francez, por suspeito de ser e~pia da 
sua Nação; e que este fosse feito sair da Capitania 
para alguma Aldêa. 

» 22 - Cal'·ta Régia ordenando que se executasse a 

» » -

ordem sobre a prohibição do taboado de tapinhoam. 

c. R.. mandando extinguir o contrato dos açougues da 
Capitania de lVIinas; e que se evitassem os descami-
nhos dos quintos do ouro das Minas. 

27 
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MARÇO .. 24 - Carta Régia mandando que se · observasse, a 
respeito dos Navios Estrangeiros que introduziam 
nesta Cidade fazendas e drogas da India, o que se 
havia resolvido ; e se desalojassem 5 Corsarios Fran-
cezes, vindos á Ilha de Santa Catharina. 

)) » -

>> -

» » -

» -

C~ R• declarando haver-se providenciado para que a 
Casa da Moeda da Capitania do Rio de Janeiro não 
experimentass1e a menor falta para o trabalho e fa-
brica della. r 

c. R. declarando que, estando levantadas à prohibição 
I . 

e taxa sobre o ~mmero dos escravos, podiam os 
vassallos não só navegar para esta Capitania os que 
lhes provessem, cqmo ainda fazel-os passar ás Mina~, 
em numero superior a duzentos e vendel-os em S :· 
Paulo; e que não se consentissem nas 1 ~onquistas mais 
de quatro famílias de cada Nação Estrangeira,, que os ' 
Tratados permittiam. 

c. R. ordenando, que se fizessem preencher, os Terços 
de toda a Infantaria de que se necessitasse; e que, a 
bem das Milícias pagas, se levantassem .mais os 
Regimentos das Ordenanças, que fossem conve-

' nientes . 

c. R. recommen4ando que se guardassem inviolavel-
mente os' Regime:ntos sobre a jurisdicção deste Go-
verno; e que o C,.overnador mantivesse toda a boa 
correspondencia com os Ministros deixando-os obrar 
livremente para evitarem-se as desordens levantadas 
entre os Magistq :dos e o Governador anterior; e 
declarando que se fizera aos Ministros identica recom-
mendação. 
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Carta Régia mandando proceder com todo o rigor 
contra os officiaes e soldados, que, pertencentes ás 
Náos vindas da India, não assistissem a bordo e 
fizessem descaminhos. 

c. R. mandando que se restituisse o Navio Bom Jesus 
de Bouças, que fôra aprezado por um Pirata Francez, 
e recuperado pelo Navio Guarda -costa desta Ca-
pitania . 

>-' z8 - c~ R~ renovando a ordem de não admittir-se nesta 
conquista Religioso algum, que viesse do Reino 
sem licença expressa, mandando lançar fóra a todos . 
quantos estivesset\iv has Minas; e dando providen-
cias para evitar-se que a ellas continuassem a vir e a 
estas conquistas. 

» 29 - c . . R.. ordenando que não se consentisse Estrangeiro 
algum residir e commerciar ne~ta Capitania, á excepção 
das 4 familias das Nações Ingleza, Hollandeza, que 
os Tratados permittiram. 

>> 3o - c. R. remettendo uma proposta de Fr. Alberto do 
Espirito Santo, lVlinistro Provincial da Provincia da 
Conceição dos Capuchos, sobre as queixas e in-
convenientes de seus Religiosos conservarem as mis-
sões das Aldêas, de . que estavam encarregados ; e 
recommendando que fosse esse assumpto proposto na 
Junta das Missões, dando-se conta á Côrte para se 
tomar uma ultima resolução. 

Abril.... 1 - c. R.. ordenando que se puzessem Editaes para a 
venda do Officio de Provedor da Fazenda Real desta 
Capitania . 
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A BRI L . • . 2- Carta Régia declarando haver-se avisado á Juntá 
do Çommercio a respeito da ordem para que o Navio 
Bom Jesus d'! B ouças, recuperado pelos Combois da 
Frota, fosse entregue com a sua carga a seus donos. 

» 3 -c. R. ordenando ao Governador que, quando tivesse 

» 

» 

de fazer pr:-ovimentos de serventias de Officios, con-
sultasse antes o Ministro, com que a pessoa nomeada 
tivesse de servir. 

I 

» - c. R. participando ter sido exonerado Antonio Borges 
de Faria da diligenciado descobrimento das Minas de 
Ouro; e ordenani,JO se corÍtint1as,se o pagamento dos 
' . . . . . . ' 
seus soldos, até que se ef?barcasse para o Reino , 

» -c. R. mandaridó lançar fó~a do ~x"ercicio de Substituto 
do Ouvidor Geral de S. Paulo a Bento do Amaral da' 
Silva pela sua incapacidade, e dar pro_videncias sobre 
as moedas fa~sas que alli tinham apparecido. 

» 4 -c. R.'. ordenando que não se consentisse que o preto 
liberto José Tavares se embarcasse para o Reino, d'onde 
por justos motivoS; tivera sido cxpul,s,o. 

» 5 -A viso ordenando p modo por que se havia de fazer em-
barcar todos os Estrangeiros para fóradoRio de Janeiro. 

» 1 o -Carta Régia mandando que se informasse sobre 
a capacidade e Artilharia da Fortaleza da Barra Grande 
da Villa de Santos, cujo Posto de Sargento-Mór 
pedira João Martins Claro . 

» 27 - ·C. R- ordenando que de maneira nenhuma se consen-
tisse que se fizesse Convento de novo no districto desta 
Capitania, sem lic1=nça Régia. 
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MAio ... 14- Carta Régia mandando que se fizesse a Antonio 
Antunes, Capitão de Artilharia, repor o que porven-
tura tivesse recebido de mais do se1.1 soldo. · 

» 15- C. R. mandando estranhar aos Officiaes da Camara 
desta Cidade,· por haverem representado contra o 
Governador e mais Ministros, sem ser em acto de 
Vereação, como mandava a Ordenação. 

» · 16-c. R.. ordenando que se fizesse embarcar para o Reino 
a entregai-o ao seu Prelado um Frade Franciscam> da 
Província de Portugal por nome Manoel de S. Caetano, 
que se: tornara aposta ta, 

'v 
JUNHO. • • r 4 - C~ R.. mandando pôr em prégão o rendimen.to da 

dizima que pagavam na Alfandega desta Capitania as 
Fazendas. que vinham . 

» 18- c. R. ordenando ao Governador que advertisse aos 
Capitães-Mores, mais Offici~es e pessoas a elle sujeitas 
que não tivessem a confiança de escrever ao Rei directa-
mente, mas sim por intermedio do dito Governador. 

J uLHO ... r3 -C. R. ordenando que se remettesse annualmente uma 
relação da~ munições, com que se achassem as Forta-
lezas e do que necessitassem para a sua defensa. 

» » -c. R. ordenando que se informasse sobre a Companhia 
que se creara chamada dos Mineiros, que o Mestre de 
Campo Gregorio de Castro 1\!Ioraes dizia desnecessaria. 

» 15 - c. R. recommendando ao Governador toda diligencia 
e cuidado para preencher os Terços com gente neces-
sana . 
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JuLHO. . . 23 - Cart.a Régia declarando ficar -se tratando de pro-
videncias ácerca das grandes partidas de negros, 
boiadas e ca vallos carregados que entravam nas :Minas. 

» 24 - c. R. (por cópia) declarando ao Provedor da Fazenda 
Real haver-se ordenado que todos os generos e fa-
zendas quer do Reino, quer Estrangeiros, que se 
embarcassem para o Brazil sem despacho das Alfan-
degas, se tomassem por perdidos . 

I 

>.' 2S - c. R . ordenando que se informasse a respeito da v:aga 
do Officio de Me~rinho de Campo desta Cidade. 

AGOSTO . . 4 - c . ~- mandando observar inviolavelmente a!Lei do 
anno de r687, sobre os assucares que Yinham dos 
engenhos. 

» 17 -c. R.. declarando haver-se resolvido não ser conve -
niente que se fizesse uma Fortaleza na Lage. 

» 22 - c. R - providençiando a respeito do governo das ll·iinas 
e dos vassallos Paulistas . 

» 23 - c . R.. mandando dar todo o auxilio e favor ao 
Ouvidor para o fim de sequestrar todos os bens 
e effeitos que pertencessem a Manoel de Souza da 
Costa, que servira de Caixa e Administrador da Junta 
de Guiné e Indips na Ilha do Príncipe. 

» 27 - c . R . approv~ndo a resolução do Governador de 
mandar abrir a Çasa dos quintos; e exigindo a razão 
que houve para que ella tivesse sido fechada. 

SETE~lBRO .. 3 - c. R. declarando mandar-se continuar na Bahia e 
Pernambuco a ~:onsignação applicada ás dividas das 
despezas com a Nova Colonia. 
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SETEMBRO 3 - Carta Régia mandando informar sobre a petição, 
por cópia, do soldado Antonio Rodrigues dos Santos 
para ser desobrigado do serviço Real. 

>> 11 -c. R. mandando fornecer á Praça de Santos todas as 
munições necessarias á mesma; e dando outras pro-
videncias relativas. 

OuTUBRO. . 9 -.c. R. ordenando que houvesse um livro de ponto para 
as obras das fortificações da Capitania do Rio de Janeiro. 

>> 19-c. R.; declarando haver-s'e ordenado que os Mestres 
dos Navios em que se embarcassem Missionarios fizes· 
sem termo d~ os apr~entar ao Governador, para os 
fazer partir para as suas Missões . 

>l 20- c. R. ·ordenando que se remettess·e em letra segura, 
ou em ouro nas Náos da Corôa, toda a importancia 
do rendimento pertencente aos direitos da Ilha de 
S. Thomé. 

NoVEMBRO 5 -c . . R.. mandando que se remettesse para o Reino, cóm 
declaração das suas culpas, o preso na Cadêa desta 
Cidade Francisco de Souza Rebéllo. 

>l 9 - c. R. confiando a Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho o Governo de S. Paulo e Minas; dando. 
instrucções e outras providencias sobre esse Governo ; 
e tornando-o independente da jurisdicção do Gover-
nador do Rio de Janeiro. 

)) 14 -c. n.· mandando informar a peuçao, por copia, de 
Luiz Tei:xeira de Lemos para o desobrigar de ser 
soldado pago. 



)) 
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r5 - Carta Régia exigindo informação do preço por 
que se arrematou o contrato do tabaco, e si esse preço 
era susceptivel de augmento. 

r8- c. R. ordenando que se fizesse dar do rendimento dos 
Dizimos Reaes duzentos mil réis, tomados por empres-
timo a Bernardo Alvares para o acabamento da Matriz 
da Villa Velha, chamada do Espirito Santo. 

2 I -C. R.. mandandq· assentar praça a todos OS que vies- . 
sem do Reino, qpe não fossem Commissarios ou não 
viessem fazer o ~eu negocio. 

23- c. R. declarando que o novo Regimento da Guarnição 
da Praça do Rio de Janeiro fosse denominado- Terço. 

·. 
\ ' z) - c. R. mandando que se puzesse completo o Terço de 

Infantaria da Praça do Rio de Janeiro. 

26 - c. n. impondo uma penf!. de 4oo$ooo aos Capitães ou 
Mestres dos Na vi os que trouxessem pessoas sem pas-
saportes. 

l• - c. R. mandanqo que se remettessem munições para a 
Praça de Santos e 8 peças de calibres 24 e 36. , 

27 .:__ c~ R. qeclarando ao Governador ·de S. Paulo haver sido 
nomeado o Sargento-Mór Pedro Gomes Chaves para o 
cargo de Engenpeiro d~ Governo de S. Paulo e Minas. 

29 - c. R. recommendando ao Governador que fizesse pre-
sente aos mora~ores da Capitania do Rio de Janeiro a 
obrigação de cqntribuirem com uma somma conside-
ravel para ajudar o Rei~o na 'guàra que o assolava. 

,. 
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OuTUBRO I 2- Carta Régia (cópia), . ordenando que se fizesse em-
- barcar para Portugal a Frei Francisco de 1\lenezes, 

Religioso da Santissima Trindade. 

ÜUTUBRO I 5 - c. a. (cópia) approvando o procedimento do Gover-
nador ter mandado o Capitão Leonel da Gama 
V elez em companhia do Governador Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho. 

» » - C. R. (cópia) recommendando que se fizesse tudo 

» 

o que fosse necessario para a segurança da Ilha 
Grande. 

» - c. R. r cópia) ordena'?íéio que se remettessem separadas 
as relações das armas e munições, com declaração 
das que estavam nos Armazens, e das que se man-
daram nas Frótas, e juntamente a do rendimento que 
tinha a Fazenda Real, e a das despezas que se fi-
zessem. 

» 2 I - c. R. (cópia) ordenando ao Governador que infor-
masse, ouvindo a Camara, acerca das muitas casas 
que se fabricaram na marinha da Cidade do Rio de 
Janeiro, e si se poderia fazer um estaleiro onde se 
podessem fabricar navios. 

» 27 - c. R. (cópia) acerca do pagamento dos soldos do 
Governador de S. Paulo e Mina~, do Terço, c seus 
Ofticiaes, Ministro, e mais pessoas daquelles dis-
trictos. 

» 29 - c. R. (cópia) · recommendando todo o cuidado em se 
evitarem os descaminhos do ouro. 

28 
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OuTUBRO 29 - Carta Régia (cópia) ordenando que se mandasse 
Artilharia e munições para a Praça de Santos; se 
applicasse o rendimento dos dizimos e subsídios para a 
F ortificação da rr:iesma Praça; e communicando que 
se tinha expedido ordem ao Contratador do sal para 
remetter não só o sal necessario para o Rio de Janeiro, 
mas tambem os seis mil alqueires que tinha obrigação 
de mandar para Santos. 

» » --: C. R. (cópia) ac1rca do contrato do tabaco e das 
condições com qu~ foi arrematado. 

» 3 I - c. n. (cópia) mandando agradecer ao Governador 
Francisco de Castro Moraes o cuidado e zelo com 
que procurava aperfeiçoar ás\ Fortificações nesta 
Cidade. 

» » - c. R. (cópia) acerca das espadas que se remetteram 
com os seus preços .para se descontarem . aos 
soldados. 

NoVIi:MBRO 5-c. R. (cópia) ord()nando que se nomeassem autori-
dades que tratass~m das causas que os escravos in-
tentassem contra ~eus senhores. 

» 6 - c. R. (cópia) ordenanq,_o que se guarnecesse a Praça 
de Santos com os soldados necessarios para sua de-
fensa ; e 'que se impedisse que os piratas assistissem 
naquella visinhanca. 

' 
» -c. R.. (cópia) mandando informar o requerimento da 

Camarada Villa de Santos acerca da falta de ne-
gocio, e dos despmihhos que se faziam na Alfan-
dega. 
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NovEMBRO 7- Cart,a Régia (cópia) autorisando o Governaddr 
para mandar fazer Armazens de polvora. 

» 12- c. a. rcópia) acerca das duvidas que o Ouvidor 
Geral da Capitania do Rio de Janeiro propoz sobre a 
jurisdição de que devia usar nos- feitos crimes dos 
soldados. 

>> » - C. R. (cópia) ordenando que só se desse aos Vigarios 
-' das Igrejas Parochiaes, e · lVIissionarios dos Indios 

aldeados nos sertões da Capitania do Rio de Janeiro, 
para pastaes das Igrejas, o terreno sufficiente para 
pasto de trez ou quatro cavallos e outras tantas vaccas. 

» 14- c. R. · (cópia) appr~ando a suspensão de Rodrigo de 
Mendonça do Officio de Corretor dos duzentos es-
cravos que se remettiam para Minas. 

17- c. R. (cópia) mandando augmentar mais quatro mil 
réis de soldo por meZ a Antonio Antunes por exercitar 
e ensinar os artificios de fogo; e que se lhe restituísse a 
maioria que se lhe tinha tirado. 

» » - c. R. (cópia) ordenando que se mandassem soccorros 
de artilharia, armas e munições aos moradores da 
Ilha de S. Sebastião, afim de evitarem-se os damnos 
que lhes faziam os Francezes . 

» 26- c. R.. (cópia) acerca da conta que deu o Bispo do Rio 
de Janeiro sobre o mau estado em que se achavam as 
Igrejas Matrizes de seu Bispado. 

» 29 - c. R. (cópia) acerca da queixa da C amara do Rio de 
Janeiro, sobre o grande prejuízo" que tinham os mo-
radores desta cidade com as licenças, para que 
alguns Navios que partiam de Lisboa para este Porto 
podessem ir carregar nos da Bahia e Pernambuco . 
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DEZEMBRO 5 - Carta Régia (cópia)" mandando . informar si seria 
conveniente que o Governo de São Paulo tivesse 
um porto de mar, e ordenando que se remettesse um 
mappa de toda a Costa. 

» >> -c. R. (cópia) acerca da queixa da Camara do Rio de 
Janeiro sobre a taxa que o Ouvidor Geral mandou pôr 
nos salarios do Escrivão da Camara e nos de todos os 
mais empregados. 

I 
) I z - c. R. r cópia) mandando informar o requerimento-de 

Antonio l\'loreira da Cruz, proprietario do Officio de 
Escrivão da Fazenda e Matricula. 

) 17 - c. R .. (cópia) mandando informar o requerimento ~a 
Camara da Villa de Santo Antonio de Sá, em que s,e 
queixava da grande oppressão que soffriaJ? os mora-
dores daquella Villa, em se obrigarem seu~ filhos a 
serem soldados pf!.gos. 

>> -c. R.. (cópia) cotnmunicando haver-se concedido que 
os Officiaes da Camara da Villa de Santo Antonio 
de Sá podessem, por dez annos, lançar o imposto de 
um vintem em ~ada medida de vinho, de aguardente 
da terra ou do ~eino que se vendesse atavernado 
na dita Villa e ~eu districto, e que fosse elle à.ppli-
cado á edificação da Casa da Camara e da 
Cadêa. · 

)i 18 .,_ c . R . (cópia ! ordenando que fosse remettido para 
P ortugal o Relig}oso Antonio da Annunciação . 

:. » - c . R . (cópia,) acerca da contribuição para as despezas 
da guerra . 
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DEZEMBRO 19- Cart,a Régia (cóp_za i ordenando q.ue fosse remet-
tido para Portugal João de Moraes, Mestre da Fabrica 
de cal. 

)) )) - c. n. (cópia} ordenando que fosse remettido para 
Portugal Luiz da Silva, Guarda e Cunhador de Tau -
baté. 

J ANE IRO • •• 

FEVEREIRO 

)) 

1711 

8 - Cart-a Régia f / pia} mandando informar a pe-
tição da Camara da Villa de Santos, para que 
todas as fazendas pertencentes · aos moradores fossem 
pagar o imposto de I Ó 0 / 0 na Alfandeg11 á dita 
Villa. 

I 3 - c. R. (cópia} ordenando que fosse preso e remettido 
á Bahia José Corrêa de Castro, ex- Governador da 
Ilha de São Thomé, por ter-se portado muito_ mal na 
invasão daquella Ilha pelos Piratas . 

» -C. R. (cópia} declarando haver-se ordenado que da 
Bahia e Pernambuco viessem farinha~ , de que o 
Governador da Capitania do Rio de Janeiro represen-
tára ter-se necessidade . 

» 1 :.':> - C. l1~. (cópia} mandando que o Governador fizesse 
sustentar e segurar bem o sequestJo mandado fazer 
em um Patacho, que se dizia vir carregado por conta 
de José Corrêa de Castro, quando Governador da Ilha 
de S 'lo T homé . 
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FEVEREIRO 20- Cart-a Régia (cópia) récommendando o maior zelo 
na reedificação das Casas dos Contos, da Alfandega, 
Armazem de Armas e Casa do Governo, que ficaram 
em total estado de aniquilamento pela entrada dos 
inimigos nesta Praça. 

» 2 7 - c. R. fazendo extensiva a todas as Capitanias do 

MARÇO. ~ 

Brazil a faculdade de mandar, por negocio, negros ás 
Minas, e dando outras providencias a respeito do 
commercio de esq-avos entre as Capitanias . 

28 - · c. R. mandando informar a petição do Castelhano 
Manoel da Massa para ser naturalizado portuguez. 

6 -c. R~ (cópia) mar1dando informar sobre ser restituído 
o Sacramento á Sé, conforme pedia o Cabido da 
mesma Sé, 

7 -c. R. (cópia) approvando a resolução tomada pelo 
Governador de mandar os prisioneiros F rancezes para 
os portos do Brazil, advertindo, porém, que só o 
fizesse para a Bapia e que Duclerc e o Capellão dos 
mesmos Francezes, por serem perigosos, fossem 
transportados em uma Náo de Guerra. 

, » -c. R. (cópia! mandando tirar uma informação, com 
todo o segredo de R_uem eram os negros que serviram 
de guia aos Frqncezes, quando acommetteram a 
Praça do Rio de { aneiro, e se seus senhores os tinham 
dado para aquelle fim. 

1> -C. R. tcópia) mapdando agradecer o zelo, que mos-
traram o GovernaP.or e as Camaras de S . Paulo, por 
occasião de se espalhar a noticia de que andavam 
Navios do Rei da França por aquella Costa . 
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MARÇO. . . 9 - Cart.a Régia (cópia) declarando ao Governador ter 
elle procedido bem em crear novos Postos, accres-
centar o Regimento das Ordenanças e formar um dos 
nobres e privilegiados e mais tres tropas de cavallos. 

» ·, - c. R. ordenando que se remettesse a conta da despeza 

.. .J 

que se fizera com as rações das Ordenanças da Praça 
do Rio de Janeiro . 

, 14- c. R.. (cópia) mandando que se creassem os seguintes 
Postos : um Capitão de Artilharia, um Ajudante, um 
Gentil homem, e dous Conçlestaveis para as Fortalezas 
da Praça do Rio de Janeiro. 

'v 
, I 7 - C. R. ordenando que não se fardasse soldado algum, 

sem dar fiança, para que, no caso de fuga, se podesse 
haver o prejuízo. 

» 20 -c. R. (cópia) mandando fazer na casa . da Alfandega 
a obra que fosse precisa para se recolher nella toda 
a fazenda e dar-se melhor expedição á descargà dos 
Navios. 

, » -c. R.. (cópia) communicando haver-se concedido que o· 
Contratador da dizima da Alfandega puzesse guardas 
nas marinhas, que confinam com o Mosteiro de 
S. Bento ; e mandando auxiliai-o em tudo quanto 
conviesse a bem da dizima · da mesma Alfan-
dega. 

, 23 -c. R. (cópia! declarando ter-se derogado a Reso-
lução que mandava que não fosse Embarcação al-
guma á Costa da Mina, sem tocar á Ilha de São 
Thomé. 
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NIARÇO •• · z6 - Carta Régia mandando informar sobre uma 
petição do Contratador, que foi, das dizimas Reaes, 
para se lhe levarem em conta as fardas que se quei-
maram com o incendio da casa d'Alfandega. 

» ú~· - c. R. (cópia) marcando o castigo que deviam ter os 
soldados que desertassem dos Terços para as Minas, 
e a licença que se lhes devia dar para irem a ellas. 

>> . 31 - c. R. approvandp a despeza de darem-se cavallos aos 

ABRIL •• 

» 

MAIO . • 

Ajudantes de Tettentes, e mandando se continuasse a 
praticar isto. 

27 - c. R. · mandando que o Governador informasse sobre 
a representação dp Ouvidor Geral para haver na Ca-
pitania do Rio d~ Janeiro Meirinho e Escrivão priva-
tivo da Auditoril} e Escrivão da Vara da Conceição. 

z8 - C.· R. recoinmenpando ao Governador que prestasse 
todo auxilio e favor ao Desembargador Synaicante 
para fazer prender o criminoso Bartholomeu Fernandes 
de Faria, da Villa, de Jacarahy. 

5 - c. R. recommendando ao Governador que visse si se 
podia fechar corr;t cadêa a barra do Rio de Janeiro, 
para ficar melhor defendida dos inimigos. 

1 o - Co R. (cópia) m~ndando informar sobre a duvida, que 
se offerecera ao Ouvidor Geral, de receber em Cor-
recção zo$ooo que estava em estylo a Camara dar. 

r8 - c. R. declarando que a Praça de Santos ficava sujeita 
ao Governo do Rio de Janeiro, e, como tal, fosse 
por este soccorriçla, quando h ou v esse necessidade. 
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MAIO . . . 28 -Carta R égia mandando que o Governador infor-
masse a respeito dos fortes que havia nas Praças da sua 
jurisdicção, da sua importancia, do predicamento das 
Patentes e dos soldos que se deviam dar aos Cabos . 

JUNHO. . . 5 -c. R.. mandando informar si s~ria mais conveniente 
correr a Fazenda Real" com o sustento das duas tropas 
de cavallos, ou contratal-o com particulares. 

, » - c . R. mandando informar sobre o limite e jurisdicção 
do Governo do Rio de Janeiro e o Governo Geral da 
Bahia e o das Minas . 

, '' - c. R . declarando er- se remettido cento e tantos sol-
dados para reencher- se o Terço do lVlestre de Campo 
João de Paiva. 

6 -c. R . communicando ao Governador de S. Paulo 
ter -se ordenado que, emquanto não houvesse rendi-
mento sufficiente naquelle Governo, o Governador do 
Rio de Janeiro acudisse com o que fosse necessario 
para satisfaçtío dos soldos ; que a Praça de Santos ficava 
sujeita à jurisdicç&o do Governo do Rio de Janeiro ; e 
que, acabado o tempo da arrematação dos dízimos, 
fossem estes arrematados: ·separando-se os do Rio de 
Janeiro, os de Santos e os das !li nas . 

J> 9 - C . R.. ordenando que não se descontassem dos soldo 
que vencessem os soldados do Terço de João de Paiva 
Soutomayor as fardas que trouxeram do Reino . 

r 1 - c .· R.. declamndo haver - se concedido o seus entrete-
nimentos ao Mestre de Campo Franci ·co Ribeiro e aos 
Capitães de Infantar ia André de F reira e Ambro io de 
Souza Cominho, em attencão ás suas idade · e achaques . 

. 29 
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JuNHO ... 12 -Cart.a Régia mandando que se desse execução ás 
condições do contrato do Tabaco, de que era con-
tratador Manoel Fernandes de Carvalho. 

» I 5-c. R. recommendando a infallivel execução das Ordens 
para que assentassem praça os passageiros que viessem 
sem passaporte. 

» " -c. R.. ordenando que não se concedesse a cada 
pessoa mais de U)Tia sesmaria no novo caminho para 
as Minas, não devendo ella exceder a uma legua e-m 
quadro. 

» I 7 - c. R.. mandando informar sobre querer João de Castro 
fortificar a Barra da Villa de Santos á sua custa, 
fazendo- lhe S. M. as mercês que pedia. 

» z5 -c. R.. ordenando que se fizesse embarcar para o Reino 
o Padre Frei Boaventura de Jesus, Religioso Capucho 
de Santo Antonio. 

~ » - c. R. ordenando que o Conventinho na Ilha dos 
Padres de Santo Antonio ficasse servindo de _Hospital 
para convalescençfl. delles, e os que se edificassem sem 
licença se demolissem. ' 

» 27 - c. R.. communicapdo haver-se ordenado ao Provedor 
da Fazenda Real gue fizesse citar aos Religiosos que 
possuíam terras e recusavam pagar dizimas; e 
ordenando que nas concessões e mercês de terras se 
impuzesse a condição de nellas não succederem as 
Religiões por nenhum titulo, e, si viessem a succeder, 
fosse com o encargo de pagar dizimas á Fazenda 
Real. 
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JuLHo... 2- Carta Régia declarando que Simão Carvalho havia 
se obrigado a fornecer os pannos para se fardarem os 
terços desta Praça. 

» 16-c. R .. declarando que a Fazenda da Junta do Com-
mercio Geral era Fazenda Real, como a das mais 
Repartições, e como tal fosse tratada. 

» 22 ....,.,c. R.. mandando prender e remetter logo para o Reino 
todo o Frade ou Clerigo que chegasse a esta Capitania 
sem licença Régia. 

SETEMBRO z5 -C. R.. ordenando que se remettessem ao Governo de 
Santos todas as mur%ões que se entendessem neces-
sarias. 

OuTUBRO 6 - C. R.. estranhando ao Governador o abuso de dar 
baixa aos soldados do Terço da guarnição da Cidade 
do Rio de Janeiro contra as Ordens Reaes. 

DEZEMBRO 4- c. R.. noticiando a Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, Governador de S. Paulo, o nascimento 
de uma Princeza do Reino. 

» 1 I - c. R.. ordenando que nos casos de disputas de pre-
cedencias de postos, se regulassem pela antiguidade 
das Patentes. 

1712 

MARÇO. . . I 3 - Carta Régia acerca das fortificações que se deviam 
fazer na Praça do Rio de Janeiro para sua defensa. 
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MARÇO. . . I 5 - Cart,a Régia mandando informar o requeri-
mento dos Officiaes da Camara do Cidade do Rio de 
Janeiro, que se queixavam do Ouvidor Geral fazer 
cada anno duas correcções . 

ABRIL. . . 7 - c. R.. ordenando que se communicasse aos herdeiros 
de Bento do Amaral, que ficava na Real lembrança o 
honrado procedimento com que se houve aquelle seu 
parente na occasião, em que os Francezes invadiram 
a Praça do Rio de Janeiro. 

» )) -c. R.. mandando informar o requerimento dos Offi-
ciaes da Camara da Cidade do Rio de Janeiro, sobre 
a determinação, R_ue o Ouvidor Geral tomou contra o 
que se observav9- na repartição das condemnações 'que 
o Senado fazia nas correcções. 

)) » - c. R. mandando informar o reqqerimento de Julião 
Rangel de Souza, Escrivão da Camara da Cidade do 
Rio de Janeiro, acerca do rendimento do dito 
Officio. 

r 3 - c. R. mandando informar o requerimento ~os mora-
dores da Capitania do Rio de Janeiro~ em que pediam 
se lhes concedesse não serem executados por dividas 
não só nos escravos da lavoura do assucar, como nos 
que eram empregados no serviço domestico, nem 
serem às suas fazendas vendidas para pagamento de \ 
dividas . 

)i » - c . R. mandando informar o requerimento dos mo-
radores da Capitania do Rio de Janeiro, em que 
pediam se extiqguisse o contrato da diz1ma da Al-
fandega . 
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ABRIL. . . 14 - Cart,a Régia ordenando que se desse .todo o 
auxilio ao Ouvidor Geral para o sequestro que devia 
fazer-se em todas as jurisdicções de que usou o 
Prior Duarte Teixeira Chaves, passando Patentes de 
alguns Postos, as quaes devia mandar recolher por 
serem nullas. 

>> >> - c. R. prohibindo que os Donatarios passassem Pa-
_/ tentes; e ordenando que o _ Prior Duarte Teixeira 

Chaves fosse para Lisboa. 

MAIO - . . I o - c. R- acerca da representação da Camara da Cidade 
do Rio de Janeiro para que fosse permanente a 
guarnição das F o\ :.talezas da barra da mesma 
Cidade. 

JuNHO. . . 20 - c. R. mandando suspender a formatura da cavallaria 
paga, e que se formassem de novo outras duas Com-
panhias da Ordenança. 

» >> - c. R. acerca da nomeação dos Commandantes das 
Fortalezas de Santa Cruz e S. _João da Barra do Rio 
de Janeiro . 

» » - c. R. ordenando que o ·Armeiro da Capitania do Rio 
de Janeiro tivesse sempre em bom estado todas as 
armas que existissem nos Armazens . 

» >> - c. R. declarando que se tinham creado novos Postos 
para a Capitania do Rio de Janeiro, e que, si os rendi-
mentos dos contratos não fossem sufficientes para o 
pagamento dos novos soldos, se tirasse dos rendi-
mentos dos quintos do ouro e Casa da Moeda a 
importancia dos mesmos soldos. 
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JuNHO ... 20 - Cart.a Régia ordenando que o · Mestre de Campo 
mais antigo fizesse o Officio de Brigadeiro. 

)) 

) 

JULHO ... 

» - c. n. declarando que não competia aos Governa-
dores a nom ~ação de pessoas para exercerem os 
Postos de guerra . 

>> - c. n. provendo de novo os 1ogares de Mestre de 
Campo; e · mandando suspender a João de Paiva 
Souto-mayor . e francisco Xavier de Castro, que 
exerciam estes fostos na occasião da invasão dos 
Francezes, até qve se justificassem. 

2 - Alvará declarardo que nas Conquistas de Por-
tugal aonde não ~1ouvesse Juiz 1de Fóra, mas sómente 
Ouvidor Geral,' sirva em seu logar o Juiz Ordinarip 
da Cabeça da Comarca, e. em ' logar de Juiz Ordi- , 
nario o Vereador mais velho. 

) 22 Cart.a Régi~ ordenando que se fortificasse a \ 
Ilha Grande, afitn de evitar-se qualquer invasão 
estrangeira. 

» » - c. n. ordenanqo que se mandasse á Praça de 
Santos o ~ngenheiro João Massé, afim de tazer o 
desenho da fortificação da dita Praça. 

23 - c. n. 4eclarando ter sido nomeado para o Posto de 
Sargento-Mór d9- Fortaleza de S. João da Barra 
Manoel Caljeira Cas tello Branco, e Manoel Esteves 
de Brito e Françisco de Carvalho para os de Capi-
tães de Infantaria,L que vagassem. 

» 27 - c. n. mandando preencher os Terços que serviam 
de guarnição á Praça do Rio de Janeiro. 

I 
, I 



23! 

1712 

AcosTo .. 18 - Cart,a Régia declarando que de conformidade 
com o f oral da Alfandega se arbitrassem as fazendas não 
pela carestia que comsigo levassem as Frotas, mas 
pelo estado em que achassem a terra; e ordenando que 
se remettesse ao Reino a pauta antiga por onde se 
pagavam as dizimas e a que se tinha modernamente. 

)) 22 C. R. creando mais alguns Postos militares. 

OuTUBRo r3 C. R. ordenando que se executasse a Lei de 2S de 
Fevereiro de I701, que obrigava os agricultores a 
plantarem mandioca . . 

)) c. R. dando a noticia\io Nascimento de um Principe. 

» 29 - c. R. declarando que vinha de Lisboa o Brigadeiro 
João Massé para encarregar-se da fortificação da 
Praça do Rio de Janeiro. 

» 3 I - c. R;. approvando as medidas que tomou Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, mandando cal-
locar em Cabo Frio cinco peças de artilharia para 
fazerem signaes quando apparecessem mais de dous 
Navios, e pôr Pharóes na costa que corre até o porto 
de Santos. 

NovEMBRO 3 -c. R. approvando o procedimento de Antonio d'Al-
buquerque Coelho de Carvalho, de mandar recon-
duzir os Officiaes e soldados dos Terços, sem embargo 
de reconhecer nelles alguma culpa na occasião em que 
os . Francezes invadiram a Praça do Rio de Janeiro, 
e em pagar-lhes os S!!US soldos, suppostas as razões 
que considerou nesse caso para dissimular com elles 
por então. 
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NovEMBRo ·· 3 - Carta Régia ordenando que podendo-se des-
occupar o Engenheiro Jof.o Massé das fortificações 
na Cidade do Rio de Janeiro, o fizesse passar logo 
ás Fortalezas de .Santos para que visse o que se 
podia eliminar nellas para sua maior segurança, e que 
se executasse o que elle julgasse mais conveniente. 

» 7 ...;_ c. R. mandando informar o requerimento dos 
Officiaes da Camara da Villa de Paranaguá, em que 
podiam licença para fundar um Collegio de J esuitas. 

» >> - ·c. R. ordenaqdo que se mandassem ao Governador , 
de Santos os soldados de Infantaria, Ofticiaes e 
munições, que fossem necessarios para a defeza da-
quella Praça. 

» 9 - c. R. mandando infor!!1ar o requerimento do Sàr-
gento-lVIór de Cabo .Frio acerca da conver.iencia 
de haver naqu~lla Praça uma Companhia de Infan-
taria paga e urp Forte com Artilha~ia . 

» >l - c. R. mandando pagar aos ar:ilheiros que ficaram na 
Praça do Rio do Janeiro os seus soldos e fardamentos. ' 

» » - c. R. ordenando que o Engenheiro João Massé visse 
o que represeptava o Governador de SantQs ácerca 
de um Armazerp de que se necessitava para deposito 
das armas. 

19- c. R. ordenando que do primeiro ouro do rendi-
mento dos quiptos, que se cobrasse, se remette.ssem 
para Lisboa, não só as I 666 oitavas e 4~ grãos que 
se tomaram por emprestimo para o resgate da Cidade, 
mas tambem q mais que se tivesse vencido da Con-
signação da Cftsa da Rainha. 
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NovEMBRO 19- Car~a Régia mandando remetter para a Villa de 
Santos as . munições que lhe fossem necessarias. 

» »-c. R.. ordenando que se mandasse para a Villa de 
Angra dos Reis tropa d' Infantaria p~ra lhe servir de 
guarnição, e alguma Artilharia. 

» 22 - c. R. ordenando que se permittisse voltarem para 
Lisboa as pessoas, que pelo Regimento ou ordens 
não tivessem impedimento. 

>> -c. R.. dando a razão por que se permmw que o 
Navio N. S. da Conceição fosse negociar á Ilha de 
S. Lourenço, e que\ e não o permittisse a mais al-
gum sem ordem Régia. 

» 26 - c. R. ordenando ao Governador que desse informações 
acerca da obra da Alfandega da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

DEZEMBRO 2 - c. R. ordenando que nenhuma Embarcação fosse do 
Porto do Rio de Janeiro para o de Angola sem 
levar cavallos. 

» r 7 - c. R.. ordenando que se remettesse uma relação das 

)l 

letras e effeitos e dos conhecimentos das entregas, 
que se remetteram ba dez annos. 

19 - C. R.. ordenando que 
dos contratos fossem 
Geral. 

as devassas nos conluios 
commettidas ao Ouvidor 

30 
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JANEIRO. . 17 - Cart,a Régia dando providencias afim de se evitar 
a falsificação das certidões de serviços . 

F EVEREIRO z3- c. R . ordenando ao Governador do Rio de Janeiro 
que se abstivesse de dar terrenos de sesmaria, situados 
dentro da mesma Cidade por pertencerem á Camara . 

NlARço. . . 4 - C. R. ordenando que fossem notificados os Prelados 
dos Conventos da Capitania do Rio de Janeiro para 
que não recolhe1sem homisiados, tanto por cnmes, 
como por dividas da Fazenda Real, 

>> 6 - c. R . mandando dar baixa ao soldado Antonio da 
Silva . . 

17 - c.- R· orclenandq que se remettesse toda a Artilharia, 
que se tivesse tirado do Porto da Cidade do Rio d'e 
Janeiro, pertencente á armada que se queimou. 

» 18 - C . R. ordenando que se remettesse em moedas de 
ouro a entregf:lr ao T hesoureiro do Cohselho Ultra-
mari a importancia de 1 r : 755$, valor das fardas 
que vieram para a Infantaria. 

» >> - C. R. declarando que se aceitara a encampasão do 
Contrato do sal, feita por i\1anoel Dias Filgueiras, 
e. dando providencias sobre o mesmo objecto . 

)) 3 I - A -..7 iSO ordenando que o Comman:lante da Frota não 
se detivesse no Porto do Rio de Janeiro mais de 
quarenta dias . 

)) l> - C . R. ordenando que se fizesse huma relação exacta 
de todo o Estado Ecclesiastico pertencente á Ca-
pitania do Rio qe Janeiro . 
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MARÇO .. 3I - Aviso communicando haver-se ajustado na Cidade 
Utrecht armi.>ticio, e recommendando toda a Vl-

gilancia em quanto se não fizesse a paz . 

ABRIL . . . 7 - Ca1•t,a Régia ordenando que se não permittisse que 
os Estrangeiros se estabelecessem na Capitania do 
Rio de Janeiro, á excepçáo daquelles que fossem ca-
sados com Portuguezas, e não tivessem casa de 

_./ 

negoc10 . 

JuLHO . . . 8- A viso communicando ter-se feito a paz com a França, 
e que não estava ainda ajustada a de Castella . 

» I 5 - C. R - remettendo os "tratados da paz com a França, 
e as cartas assignadas por S . 1\llagestade. 

ÜUTUBRO 3 - c~ R.o remettendo o Alvará de 24 de Julho de I7I3, 
que declarava a formalidade que se devia observar 
nos despachos dos negocies que ficavam pertencendo 
ao expediente dos Tribunaes. 

>> 23 - Provisão ácerca do que se de' ia observar com as 
fazendas que trouxessem os Officiaes das Náos de 
Comboi para o pagamento dos direitos da Alfan-
dega . 

NovEMBRO 16 - Aviso (cópia) dando varias noticias a cerca da guerra, 
e declarando não estar ainda concluida a paz com a 
Hespanha. 

>> 17 - Provi são ordenando que fossem punidos os cnmr· 
noso moradores na\ illa de S. Paul?, que tentaram 
matar o Desembargador Syndicante ntonio da Cunha 
Souto-Ma · or . 
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NOVEMBRO 20 -- A .viso ordenando que se dessem providencias para 
que Martin Correa de Sá e Benevides tomasse conta 
dos bens que se lhe mandava restituir. 

>> » - Cart.a Régia ordenando que se escolhesse um 
sitio para se fazer uma Cidadella na Cidade do Rio 
de Janeiro. 

JA?\EIRo . 1 ( -Provisão declarando ao Governador que a Ordem, 
para que não désse Sesmarias <1:pmo davam seus Ante~ 
cessares, dizia respeito sómente 1ás da Cidade, e não á.,s 
de fóra della. 

>1 r8- P. ordenando que se fizesse um mappa com o petipé 
mais exacto possível das Capitanias da jurisdicção 
do Governo do R,io de Janeiro. 

>1 » - P. ordenando se. a veriguassc si o Vigario Provincial do 
Carmo desta Capitania 1inha dado execução á ordem 
de S . lVlagestad(l, degradando os Religiosos que, com-
metteram o exce5iso de tirar das mãos da ronda um 
negro, que se leva v a preso ; e constando que a não-
tinha executado, o fizesse embarcar para o Reino. \ 

>1 23 - P. mandando que se observasse a Lei de 2 0 de Dezem-
bro do anno pa5isado, que declarava pertencentes á 
Fazenda Real todos os Navios e objectos de sua 
carga, que se perP,essem ou dessem á costa nas praias 
do Reino e Conqpistas. 
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JANEIRO .. 26-:- Provisão declarando o que se devia ob~ervar 

acerca da duvida que tiveram os Contratadores dos 
-dízimos das Minas . 

» 

)) 

FEVEREIRO 

» 

-» 

» - P. ordenando que se :fizesse embarcar infallivelmente 
para o Reino o Prior Duarte Teixeira Chaves. 

» - P. mandando que se informasse si se pagavam então 
j dizimos do Ouro, e si em algum tempo se pagaram ; 

assim como que não fossem estes dizimos comprehen-
didos nos contratos. 

,._ P. approvando a resolução do Governador de ir á 
Praça de Santos a tritar das fortificações da mesma. 

» - Carta Régia dando providencias ácerca das Obras 
das Fortalezas da Praça do Rio de Janeiro. 

»:.._ Provisão ordenando que se suspendesse com a Ca-
vallaria paga, e se conservassem as tropas das Orde-
nanças. 

» 6- P. mandando informar um requerimento de Francisco 
de Brito Peixoto, em que pedia remuneração de servi-
ços por elle e por seu pai prestados no descobrimento 
e povoação do Sitio da Laguna, intitulado Santo Anto-
nio dos Anjos. 

» 7- P. ordenando que não fossem permittidas trocas de 
Postos, pois só El-Rei podia consentir nisto. 

» » - P. declarando que o Contratador dos dizimas José 
Gomes e seus socios haviam de fardar naquelle anno 
os soldados. 



238 

1714 

FEVEREIRO 7 - Provisão exigindo saber de quanto tempo eram os 
770$200, que Garcia Ro:l.rigues Paes entregara, das 
passagens da Barca, e em quanto importavam no 
tempo em que el!e as trazia antes de se porem em 
arrematação. 

» »- P. ordenando que se desse juramento a Garcia Ro-
drigues Pa~s para , debaixo delle, fazer a declaração 
do que haviam rendiio as passagens da Barca, a fim 
de restituir á Faz~nda Real. 

» » - P. mandando que se informasse sobre a petição de 
Francisco Ro:l.rigues da Silva para ser pago do baca ... 
lháo que fornec2r4- para o sustento da Infantaria por 
occasião de invadirem os Francezes a Praça do Rio d,e 
Janeiro. 

» » - P. approvando haver o Governador mandado para 
guarnição da Ilha Grande uma Companhia e mu:Uções 
de guerra. 

» 8 - p. declarando que ó deviam pagar direitos os escravos 
que viessem de Angola e Costa da Mina, que se 
enviavam por negocio para as Minas. 

» g - P. declaran:l.o que os Padres da Companhia do 
Collegio só deviam concorrer para o resgate desta 
Cidade, ' pelo qu~ respeitava ás casas que tinham 
fóra do Collegio, e não pelo que pertencia ao Collegio 

• e sua IgreJa. 

» I I - P. mandando dar- ~e pela Fazenda R eal cem mil réis 
cada anno, por tempo de tres, para a obra da Capella-
mór da Igreja da Villa da Conceição. 



239 

1714 

FEVEREIRO rz - Provisão ordenando que fosse remettida a planta da 
obra da fortificação da Ilha das Cobras, para o effeito 
da qual se havia encarregado Francisco do Amaral. 

» I3 - P . mandando que os recrutados mostrassem documento 
por onde constasse o privilegio que allegavam ; e 
que por então só se recrutassem os do Reino, que 
viessem sem passaporte. 

;> . r 4 - P . ordenando que se informasse a petição de D . Anna 
Thereza de Jezus para ser paga dos 6oo$ooo em que 
fôra avaliado o seu Na v i o S. José, tomado para o fogo 
na cccasião em que os Francezes acommetteram esta 
P raça . 

)} » - P . ordenando que as pessoas que occultassem bens 
pertencentes ao sequestro feito ao ex- Governador 
Francisco de Castro Moraes, e aos Mestres de Campo 
João de Paiva Soutomayor e Francisco Xavier de 
Castro incorressem nas p enas que dispõe a Ordenação 
sobre os que occultam bens dos fallidos. 

» I6 - P . approvando o ajuste, que se fizera, para os morado-
res desta Cidade e deste Districto contribuírem com 
400 mil cruzados em tres annos para o resgate da 
mesma Cidade. 

» 17 - P . mandando observar a respeito do sal o que se orde-
nara na Provisão de I 8 de Março de I 7 r 3. 

» 27 - P. mandando informar si estavam providos nos Postos, 
conf.xme se tinha recommendado, Francisco Can alho 
e Manoel Esteves de Brito, para haver de se deferir a 
confirn1hção do Posto de Capitão a .Manoel de Macedo. 
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FEVEREIRO 28- Provisão mandando informar o requerimento 
de Manoel Botelho de Lacerda, Sargento-Mór da For-
taleza de S. Cruz, e Domingues Henriques, Sargento-
Mór do T erço, em que pediam a troca dos postos 
entre si. 

)) 

MARÇO 

)) 

)) 

)) 

'' -P.· ordenando que se fizesse o Mestre de Obras 
Manoel dos Reis Couto ir para o Reino viver com 
sua mulher; e 1ue, sendo necessario ao serviço de 
S. M. no Rio de Janeiro, fizesse que assisgsse 
com uma pensãp á dita sua mulher . 

2- p·~ declarando qpe sobre as fortificações, qu~ se 
deviam fazer nesta Praca, se avisaria por outra , \\ 
Provisão ; e qu,anto á démolição da Sé devia';.se 

I 

declarar si ficava padrasto contm a Fortaleza ·e 
para que parte se podia mudar o 'tulto. \ 

I ' 

'' - P. mandando informar sobre a propqsta qli[e fazia \ 
Jeronymo Carr1ello de Sampaio para o descobri-
mento das Min11s das esmeraldas. 

'' - P. mandando informar sobre o que representava Je-
ronymo Camello de Sampaio acerca de ~ ~starem 
usando de aguas ardentes os Engenhos de assucar . 
da Freguezia de N. S. da Piedade do Rio Inho- ',\ 
merim ' com d(ftrimento dos direitos e Commercio \ 
dos Navios. 

8 - P. mandando informar com que ordem havia Anto-
nio de Albuqperque Coelho creado o Posto de 
Ajudante das fortificações, que occupava Manoel 
dos Reis Coutq. 
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l\iARÇO. . . 8 - Provisão ordenando que seinformasse sobre a lota-
ção de Artilheiros, que havia sido dada a esta Praça; 
e se não creassem de novo · mais Capitães de Arti-
lharia. 

I 2 - :P. mandando informar sobre a petição da Camara 
desta Cidade para não serem executados os mora-
dores do reconcavo nas suas p ropriedades por tem-
po de ;~ annos . 

» :10 - P. mand.an:io informar sobre o requerimento do 
Conie da Ilha do Príncipe acerca do pagamento da 
redizima das cem legoas de terras de que era 
donatario . 

» 28 - Ii ... mandan:io informar acerca das rendas da Ca- · 
mara da Villa de S. Anton~o de Sá, e do salario 
do Escrivão d'ella . 

ABRIL . • . 4 - p. agradecendo ao Governador por ter mandado 
guarnecer a Ilha Gran:ie com uma Companhia de 
Infantaria pela noticia de se acharem neste porto 
Na vi os Francezes. 

)) 5 - P . ordenando que o Governador demittisse do logar 
de Secretario o seo criado que havia nomeado, e que 
nomeasse para o dito logar pessoa de toda a satis -
fação, que não tivesse sido criado e nem famil iar 
algum de sua casa. 

" G- P . ordenando que os diziinos das Minas se arrema-
tassem nas mesmas lVlit1as. 

31 
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I r - Provisão declarando qual o procedimento que 
devera ter o Governador com o Clerigo Claudio 
Gurgel do Amaral, a quem haviam mandado prender. 

6 -Carta Régia participando o nascimento de um 
Infante. 

14 - Aviso mandando ao Governador embaraçar que 
os subditos Inglezes ou de outra qualquer Nação 
se estabelecesserr} em terras do Brazil, visto ter 
um Capitão Inglez levado á Inglaterra a noticia ae 
haver um porto fia America quasi· deserto, em que 
havia ouro, e se prepararem daquella Nação 3 
F ragatas e 2 l\)'avios de carga em demanda do 
dito porto. 

20 - Provisão ord~nando que nos Trapiches houvesse 
balanças para pesar- se o assucar. 

SETEMBRO 2S - P. mandando ouvir a Camara e povo ·por escripto 
sobre a mudança da Sé com a permissão da meia 
decima . 

>> 27 - P. approvando ter o Governador ordenado que fosse 
\ 

tirada da Praça de Santos a Companhia que devia 
acompanhar ao Desembargador André Leitão de 
Mello e~ uma diligencia a S. Paulo . 

OuTUBRO 28 - P. ordenando que a Praça de Santos ficasse debaixo da 
jurisdicção do Governo do Rio de Janeiro, e que como 
tal fosse consider2fda a todos os respeitos . · 

» 29 - P. mandando que se preenchessem os Terços da Infan-
taria com soldadqs da terra . 
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OuTUBRO 29 -Provisão ordenando que a Fortaleza de Santo 
Amaro continuasse a ser guarnecida pela fórma que até 
então se fazia . 

» » - P. declarando ao Governador que não lhe tocava 
propor sujeitos para os Postos que vagassem nos 
Terços, e sómente lhe pertencia informar sobre os 
Officiaes do mesmo Terço. 

» » - P. recommendando que se continuasse a remetter 
annualmente a relação do rendimento de todos os 
contratos que tinha a Fazenda Real na Capitania do 
Rio de Janeiro. 

» » - P. approvando ter o Governador ido visitar a Praça de 
Santos, e tomar contas ao Provedor da Fazenda da 
mesma Villa. 

» 3o ·- P. mandando informar sobre um requerimento da 
Camara da Villa de Santo Antonio de Sá, para serem 
os moradores della alliviados da contribuição que lhes 
foi lançada pelo resgate desta Cidade. 

~ » -P. ordenando que se remettesse um mappa das Capi-
tanias da jurisdicção deste Governo, e que não fosse 
feito por Estrangeiro. 

NovEMBRO 3 -P. mandando restituir o Registo dos quintos da Para-
hyba ao logar em que estava no tempo do Gover-
nador Francisco de Castro Moraes. 

5 -P. ordenando que se avisasse ao Governador de S. Paulo 
e :Minas sempre que houvesse embarcação para o 
Reino, afim de que désse elle conta dos negocios 
d'aquellas Capitanias. 
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NovE~IBRO 6- Provisão remettendo o formulario que o Gover~ 
na dor da Çapitania devia seguir nas cartas que escrevia 
a El-Rei, do mesmo modo que os outros Governadores, 
e que os seus antecessores faziam. 

7 - P. declaran:io ficar -se cuidanio dos meios para a 
construcção de uma Náo Guarda-costa, vista a diffi-
culdade que os homens de negocio mostraram de 
contributr para este effeito. 

I 

9 - P. ordenando que se man.:iasse entregar a Luiz de Mello 
e Siiva, Presidente d'alçada da Capitania do Rio de 
Janeiro, não só os autos mas tambem os bens seques-
trados a Francisco de Castro Moraes, João de Paiva e 
Francisco Xavi~r. 1 

\ 

> » - P . ordenando que fosse mandad'o levantar o sequestro 
que se fizera no~ bens de Claudio Gurgel do Amaral, 
Clerigo do Hab~to de S. Pedro. 

r o - p. declaran:io que os Navios que fossem da Bahia para 
Santos não devfam pagar za vez dizima das Fazendas, 
tendo -a já pago na Bahia; e se fizesse pôr em arrema-
tação a quantia proveniente da dizima dos Navios que 
tinham ido a S::tntos . 

» r r - P . ordenando qut! o Governador suspendesse a ordem 
para f:;tzer ir para o Reino o Padre Antonio d'Annun-
ciação. 

» 12 - P . approvando fica rem correndo por admini stração os 
contratos dos subsídios do:; vinhos e aguas-ardentes ; 
e ordenando que se remettesse a conta do rendime nto, 
e que sobr~ este se fize sse a arremataçáo no anno 
seguinte . 
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NovEMBRO 17-Aviso dan::lo noticia do fallecimento de um Príncipe, 
e communicando ainda achar-se por concluir a paz com 
Castella, não obstante a morte da Rainha da Inglaterra, 
haver-lhe succedido o Eleitor do Hannover e mostrar 
este mais propensão aos interesses de Portugal; que a 
praça de Barcelona, depois de tenaz resistencia, havia-
se rendido ás tropas do Duque de Berwirk; que se 
ajustava em Baden a paz entre o Imperio e França, 
não se conhecendo ainda as condições della; que 
F elippe V. enviuvara e casara com a Princeza de 
Parma. 

» 2 r -Provisão ordenando que o Governador tratasse 
aos Officiaes de Milicia e principalmente aos Mestres 
de Campo conforme dispunha o Regimento ; e que, 
no caso dos Officiaes de Milícias por escandalisados 
se acoutarem em convento, se avisasse ao Prelado que 
os despedisse, e, quando não quizessem sahir e tornar 
aos seus Postos, fossem presos e remettidos ao Reino. 

»-P. exigin::lo saber si o Governador havia fielmente cum-
prido a Ordem. de ~ de Abril proximo passado. 

» z8- P. mandando informar o requerimento de Felix de Aze-
vedo Carneiro e Cunha, Tenente General do Governo 
de S. Paulo, e do seu Ajudante, por não querer o Pro-
vedor da Fazenda formar seus assentos na matricula 
para serem pagos de seus soUos. 

DEzEMBRO 12 - P. mandan::lo informar sobre a petição de Antonio 
Coell1o, para que fosse desobrigaio de ser soldado. 

» :!L - .P. dando a fórma da cobrança e do pagamento da 
contribuição para o resgate da Cidade. 
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DEzEMBRO 28 - Provisão ordenando que os homens que viessem 
sem passaporte, sendo casados, fossem remettidos ao 
Reino na mesma frota em que viessem, e que, sendo 
solteiros, fossem primeiro tres annos soldados. 

1715 

JA:iEIRO . . I I - Provisão man~ando informar sobre o requerim~nto 
do Alferes Agosünho de Almeida Galvão para se lhe 
continuar a pagar os seus soldos, apezar ' de achar-se 
doente e impediqo para o serviço. 

» rg - P. declarando que no proviJ:!1ento dos postos milita~;es 

deviam preferir-se os de mais merecimento, prestim0, 
e em identicas circumstancias fossed preferidos os que 
serviam na Capipnia. 

» 26 - P. mandando restituir o dinheiro dos confiscados para 
satisfação do resgate da Cidade, com tleclaração de 
que a importancia do que elles deviam cqntribuir se 
diminuiria do cor1mum, que se repartira, pois pelo 
fisco ficava cobrado ; e si algum dos réos sahisse livre, 
r estituindo- se-ll1e os seus bens, então pagaria o que 
lhe tocasse. ' 

» - P. ordenando ao Governador que puzesse em sua 
ultima 'perfeiçãq, e reparasse de tudo o que fosse 
necessario a Fortaleza de Santa Cruz, acabasse a da 
Lage e depois a da Ilha das Cobras ; que acabadas 
estas obras déss{l conta para se ll1e dizer o que mais 
devia fortifi car; e que para as despezas se arbitravam 
40 mil cruzados cada anno pelas consignações já appli-
cadas, inteirandq- se pelo dizimo da Alfandega . 
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JANEIRO .. 27 - Provisão ordenando que se mandasse um Engenheiro 
assistir á obra da Fortaleza de Santo Amaro da Praça 
de Santos, cuja despeza se offerecêra Manoel de Castro 
e Oliveira fazer á sua custa; e communicando que por 
esse motivo se lhe promettiam varias mercês . 

» » - P. ordenando ao Governador ' que, logo que chegasse 
a este Porto alguma Embarcação do Reino d'Angola, 
procurasse o despacho que trouxesse, e sendo para 
outro porto prendesse os :Mestres ou Capitães e os 
fizesse executar pela fiança que · tivessem dado para 
derrotar. 

» z8 - P. ordenando que não fosse Navio algum deste Porto 
para Angola sem levar á sua custa os cavallos que 
pudesse, até completar-se a tropa daquella Conquista . 

» zg - P . mandando que se fizesse executar a Patente dos Pa-
dres Fr. Marcos de S. Boaventura e Fr. Thomaz dos 
Santos. 

» 3o - A viso prohibindo que se mettesse na Náo do Comboy 
guarnição de Infantaria de terra. 

» 3I - Provisão declarando que não podiam então vir as 
fardas para os T erços das guarnições do Estado do 
Brazil, mas que viriam na primeira occasião. 

FEVEREÍRo 1 - P . ordenando ao Governador que, havendo duas paten-
tes do Geral de S . Francisco em sentido contrario, se 
abstivesse de dar execução a uma ou a outra, sem em-
bargo da Ordem de 29 do mez passado, por não dever 
a Corôa intrometter-se em decidir qual dellas era legi-
tima ou canonica. 
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FEVEREIRO 6- Provi~ão declarando que o Governador não tinha 
jurisJicção para man:l.ar aos Ministros da Justiça fazer 
diligencias fóra dos seus districtos, o que só as Relações 
podiam mandar. 

» 7 - P. exigindo informação do numero de Villas que havia 
de serra· abaixo e de serra acima, para haver de no-
mear-se Ouvidor para ellas. 

» 1 g - P . ordenando qtw, constando que viessem algumas 
fazendas de Pernambuco a este Porto e que tivessem 
pago á F azenda Real o dizimo na Alfan:iega d~quella 
Capitania, não se obrigasse a satisfazer outro '\nesta 
Cida.ie e que se restituíssem a seus donos as duplica-
tas desta nature;;:a. 

MARÇO .. 24 - P . ord::nan:io que os Mestres 1de Navios, que 
sahissem de Angola com destino ' a um, porto e 
mudassem de perrota para outro, fossem 'presos e '' 

~ obriga:ios a pagar a pena da fiança que tivessem pre-
stado. 

' 

» 2S - P. remettendo moeda de cobre, e decl~rando ao 
Provedor a fórma por que a mesma devia correr . ,, 

» 3I -- P . mandando çiar todo auxilio e favor ao Juiz da,, 
Alfan~ega e Offi.ciaes de Fazenda desta Capitania, \ 1 

para que podessem metter guardas nas Náos do 
Comboy e visjral-as . 

ABRIL. .. 6 - P . man:iando i;nformar sobre a queixa que fazia a Ca-
mara da Villa ele S . Vicente por o Governador de 
Santos obrigar os moradores violentamente a ser 
soldados. . 
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Provisão ordenando que si houvesse algum Clerigo 
ou Religioso que na jurisdicção do Governo do Rio de 
Janeiro officiasse, ainda com ordem do Nuncio ou da Sé 
Apostolica, sem consentimento Régio, fosse recom-
mendado ao Bispo, para este fazel-o ir para o Reino. 

» '27 - P. declarando haver-se mandado estranhar aos Pro-
vinciaes de S. Bento e Carmo o ~buso de receber 
homiziados, comminando-lhes extermínio no caso de 
reincidencia . 

Jue\'HO.. . 7 - p: estranhando ao Governador o ter mandado para a 
Bahia o Navio Francez e carga, para lá se proceder 
a sequestro no dito Navio, pelo risco a que expuzera 
o mesmo, e a perda que se seguiu com a morte de 
mais de I oo escravos, e depreciamento das fazendas. 

» 7 P~ ordenando que estivessem promptas as madeiras 
que haviam de ir para a Nova Colonia e artilharia 
necessana para a mesma praça., 

» 2S - P. mandando pôr em prégão a renda dos contratos 
para a Fazenda Real. 

,ruLHo . .. 24 - P. (cópia) declarando ao Provedor da Fazenda do 
Rio de Janeiro que a ordem de 24 de Janho de I 709 
comprehendia todas as fazendas do Remo de Portugal 
e das Nações Estrangeiras. 

SETEMBRO 20 - p. ordenando que Manoel Gomes Barbosa, Gover-
nador da Praça de Santos, fosse tomar posse da 
Nova Colonia do Sacramento; e que do Governo de 
Santos fosse encarregada a pessoa que parecesse 
ao Vice-Rei, até chegar o Governador nomeado. 

32 
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OuTUBRO 7 - Provisão remettendo as cedulas d'El-Rei Catholico 
para o Governador de Buenos Ayres, e Vice-Rei do 
Perú, e instrucções e procuração Régia para a entrega 
e posse da Nova Colonia. 

» r8 - p. ordenando que o Reitor da Companhia mandasse 
dous Religiosos para a Nova Colonia do Sacramento 
em companhia de quem fosse tomar posse della, para 
nessa praça administrarem os Sacramentos. • 

I 

» » - P. remettendo ~ instrucção do modo por que devia 
tomar posse do Governo da Nova Colonia a pessoa 
nomeada. 

NovEMBRO 5 - P. ordenando que, tendo Antonio Coelho servido na 
Praca 3 annos na fórma das Ordens Reaes, o Go-
ver~ador o maqdasse para o ReinÓ. 

» 6 - P. ordenando qve ao proprietario do Officio de Es-
crivão da Camara de Santo Antonio·de Sá não se 
pagasse mais do que a terça parte da avaliação, que 
tinha este officiq na Chancellaria. 

» 7 - P. ordenando qne o contrato dos dízimos das Minas r ,, 
fosse arrematado nas mesmas Minas. 

I 

» r4 - .P. ord~nando ~ue os contratos dos subsídios · dos ~ \ 
vinhos se arremf!.tassem, consideradas as circumstan-
cias do tempo. 

» » -P. mandando proceder na fórma do regimento contra 
Manoel Gomes de Abreu e outros contratadores, 
que por vanos contratos eram devedores á Fazenda 
Real. 
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NovEMBRO 14- Provisão declarando haver-se recebido o recensea-
mento das contas do Almoxarife da Real Fazenda; e or-
denando que se continuasse a remettel-o todos os annos. 

>> r 5 - P . ordenando que se informasse sobre a petição do 
Cabo de Esquadra José Rodrigues para se lhe passar 
Provisão, que o escusas3e do exercício de soldado. 

» 20 - P . ordenando que os privilegios de cidadãos se guardas-
sem áquelles que fossem eleitos, conforme dispunha 
a Ordenação. 

» 23 - P. ordenando que se entregasse ao Dr. Luiz de Mello 
Silva o livro e clarezas que pedisse para averiguação 
das diligencias de que veiu encarregado. 

» 2S - P . ordenando que se provesse o Posto occupado por 
Manoel Francisco Juizo, que se prendesse a este e se 
o entregasse ao Presidente da Alçada Luiz de Mello 
da Silva, para proceder contra elle conforme fosse sua 
culpa. 

» 27 - P . ordenando ao Presidente da Alçada aceitasse a de-
vassa, que o Ouvidor Geral tirara na Ilha Grande, 
dos crimes de Manoel Homem e Francisco de Oliveira 
Leitão; e mandasse tomar conta destes réos. 

» » - P . mandando informar i respeito da fórma da arremata-
ção dos contratos que a Camara administrava. 

DEZEMBRO 2 - P. ordenando que se informasse a respeito da obra da 
agua da Carioca, e que se continuasse 'com ella. 

» 3 -P. ordenando que se informasse a respeito do requeri-
mento âe Manoel da Rocha Pereira, Meirinho da 
Ouvidoria . 
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D EZDIBRO 5 _..:.. Provisão ordenando que se observasse a Ordem 
em que se mandava remetter para o Reino os homens 
casados que viessem sem passaporte, e aos solteiros 
se assentasse praça de soldado, cuja baixa só poderiam 
requerer depois de cinco annos de serviços. 

» >> - P. ordenando que, attento o estado da Fazenda Real, 
houvesse sómente nesta Praca dous Capitães de 
Artilheria. 

>> 16 - P. ordenando que se prestasse ao Bispo todo auxilio e 
favor para fazer prender e embarcar parà o Reino um 
Frade Carmelita descalço, de nome João de S. José de 
Santa Thereza, assistente nas Minas. 

I 
\ 

>l >>- P. mandando informar si o Provincial do Carmo cast'l-
gara o Frade, cujo cumplice era fall~cido, pelo crime 
que commettera em tirar das mãos d-os soldados um 
servo do seu Convento, a quem levavam preso. 

>> 23 - P. mandando sus?ender por quinze dias o J,uiz de ,Fóra 
Vital Casado; pela desobediencía de não ir ao chamado 
do Governador. 

1716 

JANEIRO. • 2 - Provisã.o mandando dar posse do Posto de Capitão 
de Cabo F rio a João Perestrelo. 

9 - P. acerca do rep~,Lro e concerto da Cadêa da Cidade do 
Rio de Janeiro. 
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JANEIRO .. r2 - Provisão mandando informar o requerimento de 
· Francisco Mendes Galvão, em que pedia se lhe 
levantasse a nota que tinha em seu assento, e o paga-
mento de soldos do dia em que se apresentou na pri-
meira mostra. 

» 17-P. declarando que a immunidade dos Conventos não só 
se não devia entender com os devedores da Fazenda 
Real, como com os devedores de dividas particulares e 
cnmmosos. 

» 20 - P. mandando informar o requerimento em que os Re-
. ligiosos Capuchos de S.anto Antonio, da Provincia de 

Nossa Senhora da Conceição do Rio de Janeiro, 
pediam uma ordinaria annual para o Convento sito na 
Villa de Santos. 

- J> 27 - P. ordenando que se désse aos Religiosos da Capitania 
do Rio de Janeir.o, que foram nomeados pelo Bispo 
para irem em Missões ás Minas, o viatico necessario, 
conforme a distancia. 

» 27 -:-P- acerca da separação do Officio d'Escrivão do Al-
moxarifado do de Escrivão d'Alfandega, e da creação 
de um Official para a V edoria, de um Meirinho e um 
Continuo. 

FEVEREIRO 3 - Cart.a Régia mandando dar toda a ajuda e favor 
aos contratadores do sal Antonio Teixeira e Gonçalo 
Pacheco, para o cumprimento das condições do respe-
ctivo contrato. 

>>-Provisão mandando pagar ao . Cabido .as suas 
Congruas. 
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FEVEREIRO 6- Provisão mandando fazer os reparos da Artilheria, 
e pranchões afim de serem remettidos para a Colonia 
do Sacramento. 

» 12 -P. declarando ter-se ordenado ao Ouvidor geral da 
Capitania do Rio de Janeiro que fosse á Villa de Santo 
Antonio de Sá tirar a residencia de Juiz de Orphãos, e 
Capitão-Mór della. 

I » 22- P. ordenando que fossem pagos e fardados -.9s 
soldados da Praça de Santos pelos effeitos da Fazenda 
Real da Capitania do Rio de Janeiro, quando .. não 
foss em sufficientes os daquella praça. 

» » - P. mandando informar o requerimento das C3..-
maras de Guaratiqguetá, Pindamonh~ngaba, etc. 

» 24- P. ordenando que o Governador do Rio de ,~aneiro 

não se intromettesse em embaracar as Ordf!ns da 
Junta do Commercio para a partida dos' seus n~vios. 

» 25-P. ordenando que se guardassem os privilegias aos 
Thesoureiros e mrtis Officiaes da Bulla. 

» 28 - P. ordenando que se dessem terras para a habitação 
dos lndios que se tinham tornado Christãos, e que, no 
caso de s~rem ella~; abandonadas, ficassem pertencendo , , 
á Corôa, por se ter noticia que alguns Religiosos 
pediam essas terras a titulo de serem para os Indios 
para ficarem de ppsse dellas depois que os mesmos 
Indios as largavarp . 

1\iA.Rço •. . 4 - P . mandando exti11guir o Posto de Commissario geral 
da Cavallaria . 
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.MARÇO . . .. 1 o- Car-ta Régia ordenando ao Governador F rancisco 
de Tavora que, si ao tempo .da sua partida para Por-
tugal no comboy não tivesse chegado o seu successor 
Antonio de Brito, se embarcasse no dito comboy, 
encarregando o Governo ao Mestre de Campo de 
Infantaria mais antigo . 

ABRIL... . 3 -Provisão mandando informar a proposta d'Agos -
tinho d'Azevedo Monteiro acerca de trabalhos mine-
ralogicos. 

MAIO... . 2 - Carta Régia acerca do nascimento deu~ Infante. 

» g - A viso dando noticia do nascimento do Serenissimo 
Infante D. Carlos. 

» . r o- Provisão ordenando que achando-se qualquer Cle-
rigo ou Religioso que exercitasse jurisdicção dada pelo 
N uncio ou Sé Apostolica, serh approvação Régia, não 
se lh'o deixasse exercitar . 

· » 2 2 - P. mandando informar o requerimento de Antonio de 
Andrade, procurador da Companhia de Jesus na 
Província do Brazil, em que pedia fos sem isentas de 
despacho na · Alfandega as embarcações que tinha a 
mesma Companhia a seu serviço. 

» 23 "- P. communicando que em Hollanda se preparavam 
tres navios com fazendas. para virem a esta Capitania 
fazer negocio ; e determinando se tivesse com elles toda 
a cautela e se observasse a Lei de 8' de Fevereiro 
de 17 I I sobre a prohibição do Commercio, fazendo-se 
todo o exame e averiguação na fórma do Alvará de 5 
de Outubro de I 7I5. 
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l\'lAm ... . z6 - Provisão declarando que . os Governadores das 
Capitanias estavam subordinados ao Governador 
Geral do Brazil, e nesta consideração se deviam 
executar as ordens que fossem por elle, excepto 
aqutllas que fossem contra . os Regimentos das ditas 
Capitanias. 

SETEMB RO r - P. ordenando ao Go_v_ernador do Rio de Janeiro que 
declarasse o numero de Villas que havia tanto de serra 
abaixo, como de ~erra acima, e o numero de moradores . 
de cada uma destas Villas . 

>> I 6 - P . ordenando ao yovernador da Capitania do R io de 
Janeiro que informasse si o Tenente de Mestre de 
Campo General Antonio Carvalho de Lucena estaya 

d d 
o o\ 

em esta o e contmuar a serv1r . \ 
\ \ 

\ 
OuTUBRO 7 - Carta Régia acerca do estabelecin;1ento das fortifi- , 

cações, povoação, etc ., da Nova Colonia . 
\ . 

>> >> -c. R. ordenandp que os cazaes vindos .de Portugal 
para povoar a Cqlonia do Sacramento fossem aquarte-
ladbs com boa commodidade e se ll1es · desse um 
tostão por dia por cabeça . 

~ 

DEzEMBRo I I -Provisão mandando informar o requerimento dé 
Manoel N ascent~s Pinto . 

>> 12 - Po exigindo uma exacta Ínformação dos bens que pos-
suíam na Capitapia do Rio de Janeiro as Corporações 
Religiosa·s, que não eram mendicantes, e a quem se pa-
gavam as ordinarias da Fazenda Real. 

24 - P. ordenando que se continuassem com toda a. dili-
gencia as obras <,ias fortificações do Rio de Janeiro. · 

, I 
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DEzEMBRO 24 - Provisão · ordenando que se conserv,!lsse . sempre 
na Ilha Grande uma Companhia: de Infantaria com um 
Official, afim de impedir o Commercio que alli faziam 
os Estrangeiros com os moradores. 

>> 2S- P. estranhando o procedimento do Governador Fran-
cisco de Tavora, em não dar ao seu successor· as 
cedulas de El-Rei Catholico para a entrega da Colonia. 

>l 26 - P. ordenando que se dessem os papeis e livros da 
Secretaria do Governo, que o Desembagador Luiz 
de Mello da Silva pedisse para as diligencias da 
alçada. 

>) • n - P. mandando arrematar-se por assento a farinha que se 
da v a aos soldados na fórma do que tinha disposto 
Francisco de Tavora, remettendo-se o traslado das 
condiçõe3 . 

;) )) - P. ordenando que se tirasse uma relação do registo 
de todas as sesmarias que havia no caminho de 
Minas · Geraes, aberto por Garcia Rodrigues Paes 
Leme. 

1717 

JANEIRO.. I 2 -Provisão mandando informar sobre as pessoas que 
eram capazes de ser providas no Posto de Capitão da 
Fortaleza de Santa Luzia. 

)) 27 - P. ordenando que, chegando a · este Porto alguma 
Náo da Companhia de lVIacáu, pelo livro de carga se 
fizesse exame das fazendas que trouxesse. 

33 
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JANEIRO. . z8- Provisão mandando remetter para o Reino os 
Artilheiros e tres cabos, que Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho tinha aqui deixado ficar em I 7 I I . 

>> zg- P. ordenando ao Governador que não impedisse de 
modo algum aos Officiaes da alçada de irem ás Forta-
lezas fazer as diligencias, que lhes mandassem os Mi-
nistro d'ella. 

FEVEREIRO 4 - P. ordenando que se informasse a respeito da petição 
de Antonio Alves1 da Silva, para ser restituído á posse 
do Officio de Correio da Cidade do Rio de Janeiro. 

» 8 - P. declarando que a prohibição de voltarem ás Minas 
não se. e,ntendia com 'aquelles Clerigos ou Estudantes 
que vinham ordenar-se e t.~am o seu domicilio, 
paes e parentes nas ditas Miru:s, ~as com os forasteiro .:; 
que vinham de fóra pela barra a dentro. ' 

» r I - P. ordenando quf! os Almoxarifes da Fazerida Real 
' não tivessem o dinheiro em suas casas ; e que\ todo o 

' . h \ que pertencesse a mesma Fazenda se recol esse a um 
cofre d~ tres cpaves, devendo estar dentro delle 
dois livros de receita e despeza. 

» » - P. ordenando qu~ todos os annos se fizesse recencea-
mento da conta ;=.to Almoxarife da Fazenda ReaJ, e se 
o remettesse para o Reino. 

» z3 - P. ordenando que se fizesse restituir infallivelmente a 
consignação applicada para a obra da aguada Carioca, 
e se continuasse a dita obra, mandando·se fazer planta 
della por algum e~enheiro ; e se declarasse o que se 
tinha despendido desde o começo da dita obra, o · 
que se cobrara pa consignação destinada para ella 
e o que faltava \:linda para lhe dar fim. 
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lVIARÇO. • • I -Provisão ordenando que se mandasse dar a 
D. Pedro de Almeida, nomeado Governador e Capitão 
Geral de S. Paulo, todos os Indios que lhe fossem ne. 
cessarias para o transporte do seu fato e família, pagan-
do-se o trabalho delles conforme o estylo da terra. 

'> !1- P. ordenando que apparecendo no districto do Governo 
do Rio de Janeiro um irmão e um sobrinho de 
João Martins Catellão com um italiano, os quaes 
vmham em uma companhia de negocio para as 
Minas, se lhes fizesse sequestro nas fazendas, e fossem 
mandados para o Reino na primeira Embarcação. 

~' 8- P. ordenando que achando-se aggravadas as partes 
interessadas em urna nomeação de Vizitador para os 
Religiosos Capuchos do Rio de Janeiro, recorressem 
ao Juizo da Corôa. 

» » - P. ordenando que se desse ajuda de braço secular ao 
Provincial dos Religiosos Capuchos da Província de 
Nossa Senhora da Conceição do Rio de Janeiro, si a 
pedisse, para o socego de algum tumulto de seus 
subditos. 

» » - P~ mandando informar o requerimento do Prov:incial e 
mais Religiosos Capuchos de Santo Antonio da Pro-
víncia de Nossa Senhora da Conceição do Rio de Ja-
neiro, em que pediam uma ordinaria annual para o 
Convento de Nossa Senhora da Conceição da Villa de 
Santos. 

» I I - P. mandando informar circumstanciadamente a res-
peito da Ilha de Santa Catharina, cuja propriedade e 
senhorio pedia Sebastião da Veiga Cabral, dizendo 
estar ella deserta e inhabitada. 
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MARÇO .. 1S- Provisão ordenando que se informasse si Francisco 
.1 Rodrigues era soldado ao tempo em que o fizeram 

Moedeiro, porque, em consequencia disto, o mesmo 
pedia ser escuso de soldado. 

ABRIL.. . 8 - P. ordenando o que devia praticar-se com uns Navios 
Inglezes , que constava virem á Ilha Grande, 
e com outros Estrangeiros, que viessem a este 
porto. 

» 9 - · P. ordenando que não se consentisse haver Vice-Consul 
nesta Capitania, porque, exercitando os· Consules os 
seus cargos sóm{lnte no Reino até as Ilhas, não tinham ,, 
o direito de nom:ear Vice-Consul para as conquistas; 
que só por nom~ação do Coti,sul e licença e appro-
vação régia passassem a esta Capitania e mais Con-
quistas os estrangeiros das nações, que pelos tratados 
de paz e de comfllercio podiam ter casas de negocio, 
não devendo gozar desse indulto os F rancezes, com os 
quaes só havia tratado de paz, e muito, menos· as na-
ções alliadas das Republicas e Príncipes Ita1ianos, 
com as quaes não se firmara tratado algum . 

» r o- P. mandando informar sobre a petição cfe Vicente 
Simões Pedroso7 solJado no Regimento da Nb,va Co-
lonia do Sacramento, para sua baixa. 

» » -:- P. exigindo informações sobre diversos particulares da 
Ilha de Santa Catharina, da Bahia, Enseada das Garou· 
pas, do Rio Tramandé. 

» rz- P. ordenando que se dessem por uma vez sómente 
I o:ooo$:)00 pelo direito da dizima da Alfandega para 
a despeza do Comboy. 



261 

1717 

ABRIL. •. r3- Cart,a Régia mandando informar o requerimento 
em que os Irmãos da Ordem 3a de S. Francisco pe-
diam licença para fundarem na Cidade um. Hospital, 
e terem nelle dons Religiosos e um Donato. 

» » - C. R. mandando que se puzessem Editaes, em os 
quaes se promettessem premicis ás pessoas que pren-
dessem, matassem, ou trouxessem as · cabeças dos 
criminosos José Pacheco e José Gurgel do Amaral. 

» »-Provisão declarando 'haver-se prorogado aos mo-
radores da Ilha de S. Thomé e suas annexas, por 
mais 4 annos, a concessão de poderem commerciar 
com os estrangeiros, com declaração de que as fa-
zendas que da dita Ilha fossem ao Brazil seriam con-
fiscadas, não sendo despachadas no Reino. 

· » r3 - P. mandando servir no impedimento do Tenente de 
Me.me de Campo General do Rio de Janeiro o Sar-
gento-Mór. 

J ur.Ho. . . 5 - Cart,a Régia noticiando o nascimento de mais um 
Infante. 

O uTUBRO. 3o- Provisão ordenando que se guardassem os pnvl-
legios ás pessoas, que pedissem esmolas para a casa 
de Santo Antonio de Lisboa Oriental. 

NoVEMBRO 4- P: mandando que se remettesse uma relação das 
rendas que tinha a Fazenda Real na Capitania do 
Rio de Janeiro. 

>> 7 - P. mandando informar si seria conveniente a mudança 
da Casa do Registo, que estava no Aguassú para a 
Parahyba . 
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NovEMBRO ro- Provisão ordenando que do capital das rendas 
Reaes da Capitania do Rio de Janeiro se tirassem todos 
os annos 6 °/0 , os quaes se remetteriam ao Conselho 
Ultramarino empregados em assucar. 

DEzEMBRO 24-P. ordenando que sómente se observassem e executas-
sem Provisões ou Ordens expedidas pela Secretaria 
de Estado, ou Conselho Ultramarino. 

\ 
JANEIRO. . 8 - Provisão ordepando que se procedesse contra o\sel~ 

lador da Alfandélga por não s~par e marcar as fazen-
das, conforme era estylo ; e que se puzessem editaes 
para que os ITjercadores levassem , á Alfandega a\ 
fazendas que tiv1-ssem sem sello, parà, se lh~,s pôr em \ 
tempo determim.Ldo, findo o qual se lhes déss'it, varejo, 

\ e as que se acha~sem sem sello ou marca se tornassem 
'~ ' ' por perdidas. 

lVIARÇO .. . r o-P. ordenando que do capital das rendas Reaes da Ca-
pitania do Rio d(~ Janeiro se tirassem todos ., os annos 

\ 

6 °/0 , que se empregariam em assucar para ser,,remet-
tido ao Conselho Ultramarino. ' \ 

ABRIL. . . . ~ -P. ordenando que a navio algum estrangeiro se per~ 
mittisse' entrar no porto do Rio de Janeiro sem urgen-
tíssima necessidade, justificada incontinente. 

r' >> - P . ordenando qLJe o Governador da Colonia do Sacra~ 
mento examinasse si os Castelhanos impediam o uso 
da campanha e s~rtão que comprehendia a margem do 
rio de S. João, qesde a sua foz até o forte S. de João. 
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ABRIL. • •• 8 - P r ovisão ordenando que se désse todo o auxilio que 
pedisse o Desembargador Antonio SancL1es Pereira 
para as diligencias da alçada de que fôra encarregado. 

» I 2 - A v i so remettendo .a lista das pessoas a quem se deram 
passaportes. 

JUNHO . . .. 20 - Prov i são ordenando que se remettesse uma lista, 
com toda a distincção e clareza, dos Regimentos das 
Ordenanças, tanto de Infantaria como Cavallaria da 
Capitania do Rio de Janeiro. 

AGosTo . . 6 - P. ordenando que houvesse dous livros, um para a 
Receita e Despeza da Fazenda Real, e outro para lem-
brança do dinheiro que houvesse ~e entrar no cofre e 
sahir delle. 

» 8 - P. á cerca do Regimento do Officio de Provedor da 
Fazenda Real. 

>> r I - P. ácerca da medida, que tomou o Governador da Ca-
pitania do Rio de Janeiro, de deixar ficar na dita Ca-
pitania os Artilheiros que serviram no tempo de Anto· 
nio d'Albuquerque Coelho de Carvallio. 

>> » - P. accusando a recepção das contas do Almoxarife que 
tinha acabado de servir, e o recenseamento das do que 
estava servindo. 

>l r3 - P . ordenando que se mandasse para a Colonia do 
Sacramento tudo o que fosse necessario para a sua 
subsistencia e defesa . 

17 - P . ~stranhando ao Governador da Capitania do Rio de 
Janeiro por consentir que .lhe dessem o tratamento de 
Excellencia. 
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AGosTo .. zS - Provisão mandando informar a representaÇão do 
Juiz da Alfandega Manoel Corrêa Vasques, em que 
mostrava serem necessarios tres guardas para o des-
pacho da mesma Alfandega. 

>> » - P- ordenando que se declarasse si os Officios de Escri-
vão da Descarga e de Escrivão- da Abertura estavam 
providos por serventia, ou por mercê; e si foram . 
dados junta ou separadamente sem dispensa de Lei em 
contrario. 

>> z6- P. ácerca da representação do Juiz da Alfandega, em 
que declarava não usar-se na mesma Alfandega de 
b l •\ a ança . 

,, 
» 27- P. ordenando que, si os soldados quizessem a faririha a 

I I 

dinheiro, accrescentando-lhes um vintem cada dia no 
soldo, se lhes désse ; quando não, se continuasse a 
fazer assento qa farinha, ou se lhes pagass~ segundo o 
estado do tempo o permittisse ; e qu,e se procedesse 
com severidad~ contra os desertores. ,, 

\ 

» 3o - P. mandando informar o requerimento de José Vieira 
Ferrete, em que pedia se mandasse dar haixa ao sol-
dado João d'Oliveira. ~ ' 

)) - .:-~. estranhando a demora que tinha havido na remessa \\ 
de casaes de g1~nte para a Colonia do Sacramento, e a .' 
licença que se fleu a tres navios para levarem soccor- \ 
ros á dita Colçmia. 

SETEMBRO 2- P. communicaqdo haver-se ordenado ao Governador 
de Minas Geraes que enviasse para a cidade do Rio de 
Janeiro o Sarg1~nto-Mór Engenheiro Pedro Gomes. 
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SETEMBRO 5 -Provisão mandando informar o requerimento 
do soldado Francisco Rodrigues, que pedia baixa. 

» r 6 - P. mandando que se extinguisse o Posto de Com-
missario de Cavallaria, que occupou Antonio de Souza 
Moreira. 

» 17 - P. ácerca da representação da Camara da Villa de 
S. Antonio de Sá, pedindo ~ creação de um novo 
terço d' Ordenanças. 

» 22 - P. ordenando que se desse conta infallivelmente das 
fazendas pertencentes a cada uma das Religiões, não 
mendicante.>, de S. Bento, do Carmo e da Com-
panhia, com individuação dos títulos, por que as 
logravam, si com licença régia ou sem ella ; que se 
informasse sobre as inconveniencias apresentadas 
pelos Officiaes da Camara de possuírem bens de 
raiz os ditos Reli6iosos, principalment ;! os da Com-
panhia, que, tendo elles só no reconcavo desta ca-
pitania mais bens do que todos os moradores, ve-
xavam-n'os com continuas demandas e com poder 
e intelligencia iam-se tornando senhores de tudo, 
e applicando os Indios como captivos, impediam 
que ell .:s prestassem serviços a morador algum 
excepto ao Governador e ás pessoas de que tinham 
grandes dependencias; e que se examinasse uma 
escriptura, pela qual se verificava que os Padres 
da Companhia, intitulando-se curadores dos Indios, 
vendiam as terras a elles dadas para seu estabe-
lecimento, e, logo que os compradores faziam nellas 
benfeitorias, tratavam. de lh'as tirar, sob o pretexto 
de que os ditos Indios não .poJiam vendei -as, com-
prando entretanto para si as que lhes faziam conta. 

34 
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OuTUBRO •• 3- Provisão estranhando que o Governador do Rio 
de Janeiro sem causa urgente e justificada tivesse man-
dado prender e feito embarcar para a Nova Colonia 
do Sacramento ao Tenente Manoel Duarte de Car-
valho, usando assim do poder absoluto de desterral~o, 
poder que não cabia na sua jurisdicção. 

» 5- P. ordenando que do Capital das rendas reaes da 
Capitania do Rio de Janeiro se tirassem todos os 
annos seis por cento que se remetteriam ao Con~ 

selho Ultramarinb, empregados em assucar, para que 
com o seu producto se supprissem as despezas das 
munições de gu~rra. 

» 5- P. mandando infprmar 
João Correa Cal?eças, 

•\ 
o requerimento do sol'\ado 
em qu\e pedia baixa. 

1 

I 

» »- P. ordenando que se desse todo o auxilio de que neces~ 
sitasse o Deser:qbargador Antonio 'Sanches Pereira 
para ir tirar devassa das mortes feitas na Igreja 
de N. S . de Cíimpo Grande. 

» 6- P. mandando informar o requerimento dos Irmãos 
da Ordem 3a de S. Francisco, em que pediam licença 
para fundarem um Hospital e Capella ria Cidade 
do Rio de J anefro. 

» 1 3 - P. declarando quç só em caso de urgente necessidade, 
estando, extinctal' as rendas reaes, se poderia tirar 
por emprestimo dinheiro da Casa da Moeda. 

» 24 - P. ordenando qu~ se désse a razão por que se tinha 
mudado a figura da planta da Fortaleza da Lage; 
e que se fizesse com toda a brevidade o terrapleno 
da Fortaleza de Santa Cruz. 
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NovEMBRO 4 - Provisão ordenando que se observasse o privilegio 
de que gozavam os Moedeiros da Casa da 
Moeda. 

» » - P . ordenando que se notificassem o Visitador e Vogaes 
dos Capuchos da Provinda de N. S. da Conceição 
desta Capitania, para que fizessem o seu capitulo 
com toda a paz ; e que se lhes não desse o auxilio 
do braço secular. 

» » - P . mandando informar o requerimento dos Capitães, 
Officiaes e soldados da Guarnição da Praça do Rio de 
Janeiro a cerca de oitocentos réis, que o Escrivão da 
matricula descontava todos os annos a cada um no 
pagamento dos soldos . 

» 9 - P. ordenando que se mandassem para a Colonia do 
Sacramento umas Indias que vieram para o R io 
de Janeiro no tempo de Sebastião da Veiga 
Cabral. 

» z3 - p ;. mandando informar o requerimento de José Car-
neiro de Mattos em que pedia ser conservado no 
Posto de Capitão Governador da Fortaleza de S . 
Amaro da Praça de Santos . 

DEZEMBRO 5 - p. mandando informar o requerimento do Padre 
João Gonçalves, em que mostrava o abuso de se 
mandarem. escravos para a Capitania de Minas Geraes 
sem serem baptisados . 

» 9 - P. mandando 
de Esquadra 
baixa. 

informar o requerimento do Cabo 
José Rodrigues em que pedia 
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DEZEMBRO 23 - Provisão ordenando que em compensação das terras 
e carradas de pedra, que se tiraram das · que eram per-
tencentes á Igreja de N. S. da Conceição, se mandasse 
fazer uma alampada para a Capella da mesma 
Senhora; e que na occaswo em que houvesse 
salvas, da Fortaleza visinha se não dessem tiros, para 
evitar-se o prejuízo qu e podiam ter as casas de vivenda 
dos Bispos. 

» » - P. ordenando q~e se remettessem os sets por cento 
do Capital das rendas reaes em assucar ou~ em 
ouro. 

» 2S-P. ordenando q\Je se concluísse a obra da Carioca 
pela planta antiga, e que se satisfizesse o qt.le a 
Fazenda Real devia á consignação do subsidio 2om 
o rendimento da passagem do Rio ~arahyba do Sul; 
e que se não div~rtisse a tal consignação. 

).) 26 - P. ordenando quç, emquanto se entender que na <:adêa 
desta Cidade qão estão com toda a' segurança os 
presos de maio:-f!S crimes, estivessem nas Fortalezas 
com a maior ca1.1tela. 

JANE IRO. . 3 - Car-ta Régi~ ordenando que o Governador da 
Capitania do Rir de Janeiro desse posse, com todas as 
ceremonias, de p overno da Capitania a Ayres de Sal-
danha de Albuquerque . 
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JANEIRO.. 1 I -Provisão prohibindo aos Governadores que dessem 
perdão por occasião de sublevação, podendo apenas 
promett~l-o e requisital-o a Sua Magestade. 

» I 2-P. approvando o procedimento que tivera o Gover-
nador com um Navio Pirata, que se achava ás Ilhas 
de Santa Anna . 

» »-P. ordenando que, si em algum Navio de Angola ou da 
Costa de Loanda viesse;n soldados, fossem remet-
tidos presos para o Reino . 

» »-P. ordenando que se averiguasse si se levavam alguns 
salarios, gages ou propinas aos Navios que vinham 
arribados a este Porto. 

» 14-P. ordenando que aos Navios estrangeiros arribados a 
este Porto se limitasse o tempo necessario para o con-
ce~to, e que, acabado elle, se os fizessem sahir dentro 
de vinte quatro horas com toda a gente com que 
entraram, e, caso necessitassem descarregar para o 
concerto, se fizesse a baldeação da carga de modo que 
se não desencaminhasse nada della. 

» r6-P. mandando informar sobre a petição de Francisco 
dos Reis para ser escuso de soldado. 

» 20 -I"• ordenando o que se devera praticar com os Navios 
vindos de Angola, quando trouxessem negros, para se 
saber si o numero delles era conforme com a arqueação. 

» z3 -P. ordenando que das fardas, que vinham para se far-
darem os soliados desta Praça de Santos e da Nova 
Colonia, fo ssem mandadas 6o para as duas com-
panhias de ca vali os das Minas. 
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JANEIRO z5- Cart.a Régia ordenando que se fizesse observar o 
Regimento e condições do contrato das cartas de 
jogar e solimão. 

» » -Provisão declarando que o Alvará para os Officiaes 
de Justiça levarem os sa1arios em dobro do que dispõe 
a Ordenação, se entendia sómente com os Officiaes, e 
não com os .Ministros. 

» » - P. ordenando qpe se recrutassem os terços desta 
Praça tanto da &ente desobrigada, como da que -vem 
do Reino sem passaporte ; que não se pagasse aos 
Mestres de Cantpo mais que meio soldo, si rio seu 
Terco não tivessem ao menos trezentos soldad~.s ·, e 

> \ 

communicando que ao Governador das Minas se tipha 
ordenado que remettesse a esta Praça os soldados q!le 
para lá tinham qesertado. 

z6 - P. mandando informar o requerimento de Vicente 
Simões Pedrosq, que pedia Provisão ' de es<:usa de 
soldado por ter ~iado por si um homem ' 

I 

» 3 1 -Carta Régia ordenando que não se puzesse impedi~ 
mento á Irmanqade da Confraria de Nossa Senhora 
do Rosario dos Pretos desta Cidade na continuação 
da edificação de sua Igreja. 

FEVEREIRO 1 - ·Provisão ordenando que se informasse que 
razão houve P9'ra se não pagarem novos direitos 
do provimento do Officio de Escrivão da Casa 
do Registo . d9- passagem dos escravos, e do 
mais que vinha, das Minas, pedido por Alexandre 
Soares. 
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FEVEREIRO I - Provisão ordenando que se informasse sobre o re-
querimento do ex soldado Francisco de Figueiredo 
Ferrão, em que pedia não ser presq para continuar 
no serviço, visto ter dado um homem por si. 

» 4 - P . mandando que não fosse Navio algum para 
Angola sem levar cavallos, visto estar alli a tropa 
muito desprovida delles. 

» 6- P. ordenando que á gente das Náos que perseguissem 
piratas, se pagassem em terra tambem mantimentos 
pela Alfandega, e igualmente por esta a despeza com 
os concertos que·as ditas Náos precisassem. 

» » - P. mandando informar sobre o requerimento dos 
Officiaes da Camara desta Cidade que pediam lhes 
fossem guardados os privilegias de infanções, que 
lhes concedera El-Rei D. João IV. 

» 8 - P . declarando que no Reino se mandara fazer se-
questro no Navio S . Francisco Xavier, e na sua 
carga. 

» r 1 - p . ordenando que se remettessem ao Governador das 
Minas os instrumentos, materiaes e O fficiaes neces-
sarios para a creação e estabelecimento de casas de 
fundição, ainda que por essa caução se faltasse á Fa-
brica e Casa da Moeda por ser conveniente que tivessem 
precedencia as casas de fundição nas Minas. 

» » - L ei mançlando estabelecer dentro do districto das 
Minas uma ou mais casas de fundição ; e prohibindo 
que se levasse para fóra ouro algum em pó ou em 
barras, que não fosse fundido em as ditas casas. 
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FEVEREIRO 12- Lei mandando pôr em execuçãoas r\'!petidasordensq1.1e 
havia sobre a expulsão dos estrangeiros. 

» r3- Carta Régia mandando notificar ao Inglez Ra~ 
phael Gluston para que se embarcasse na primeira 
frota, e, deixando de o fazer, fosse preso e remettido 
para o Reino. 

» r 5 - Provisão ordenando que se executasse com todo 

» 

» 

» 

» 

MARÇO 

rigor a Lei sobre as arribaJas dos Navios Estran-
geiros a este por

1
to, e que nelle não possam ter os Es-

trangeiros Consul ou Vice-consul. 

17 -Carta Régi~ m;_ndando observar com comminação 
a Lei, que proh~bia o commercio dos Navios Estran-
geiros nesta Capitania, sem faltar-se á hospitalidade. 

I \ 
\ 

r 8 - A viso mandando prender o Religioso Frei Custodio 
de Jesus Maria, Carmelita descalço, e remettel-o para 
o Reino. 

» -Provisão or4enando que se observasse a Dei ~obre 
a cobrança dos quintos. 

27- P. declarando que o sequestro feito nas fazendas do 
Navio S. Fra11t ::isco XaPier, que viera de Coromandel, 

\ 
se não entende3se com as do Capitão da mesma Náo 
nem do sobrecarga della. 

28 - A visQ remettendo a lista das pessoas despachadas 
para esta cidad<;: . 

r5- Carta Régia avisand.o haver-se ordenado~ que 
nas fés de Officio, certidões, cartas, alvarás, e provi-
sões, que se passassem, se declarassem os nomes dos 
paes dos despachados, e terra donde eram naturaes. 
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MARÇO . . . '23 - Provisão ordenando que todos os Coroneis e Of-
ficiaes nomeados nos districtos do sertão da Capitania 
do Rio de :aneiro fossem nelles residir, sob pena de 
se lhes dar baixa. 

» 3 r - P. ordenando que Francisco da Silveira Nunes, que 
fôra provido em Ajudante de ensaiador da Casa da 
Moeia desta cidade, passasse no mesmo logar para a 
das l\IJ.inas . 

ABRIL . . . 22 - P . mandando estranhar aos lVIestres de Campo por em- _ 
baraçarem que o Vedor Geral presidisse nas mostras. 

» 25 - P. concedendo por esta vez sómente ao Navio 
S. Fraw:;isco XaPi'er, propriedade de Manoel de Castro 
Guimarães, os mesmos privilegias concedidos á Com-
panhia de Macáu. 

» 26 - P . ordenando que , logo que chegassem os 40 soldados 
manlados para _ as tropas das Minas, fossem para 
ellas transportados. 

» l' - P. mandando dar cumprimento á reqms1toria de 
Violante Antunes para mandar seu marido da Nov a 
Colonia para o Reino. 

» 29 - P. ordenan:lo que, achando-se realmente impossibili-
tado o Tenente de Mestre de Campo General do Rio de 
Janeiro Antonio de Carvalho de Lucena, servisse em 
seu logar o Sargento- Mór. 

MAIO.. . . 2 - P . ordenando que fossem remettidas para o Reino 
a entregar na casa da India todas as 'fazendas seques-
tradas pertencentes ao Navio S. F1·a1~cisco Xavie1· 
de Manoel de Castro Guimarães. 

35 
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M ÀIO. • . z - Provisão mandando - informar sobre st houve 
alguma troca nos soldados, que se remetteram para a 
Nova Colonia. 

>> 4 - P. mandando dar aos Capitães e mais Officiaes das 
Companhias de Dragões, que ião para as Minas, al-
guns Ind.ios para o seu serviço, os quaes seriam pagos 
á custa dos mesmos Capitães e Officiaes. 

>l 5 p. mandando informar sobre a pretensão de Fran-
cisco Cordeiro pe Carvalho para não ser obrigado 
a dar mais algups de seus filhos para soldado, .pois 
eram-lhe precisqs para o governo, e ff brica de seu 
engenho. 

>> 9 - P. ordenando qt.Je se fizesse nesta Capitania a corypra 
dos cavallos par'a as Compa;1,hias dos Dragões \;las 
Minas, si assim conviesse. 11 \ 

\ 

» ro P. dando providencias a respeito \ da cot;tenda de\ 
jurisdicção entre João Ferreira Milhão e ·. Matheus \ 
Corrêa, CapitãQ e Mestre do Navio Nossa ~enhora 

de Nazareth, e os Capitães de cavallo~ de Dragões 
embarcados a seu bordo. · · 

)) I I - Cart,a Régi~ declarando haver-se concedido aos 
moradores de lV{acáu permissão por cinco annos, para 
mandarem navips ao Reino pelos portos d6\Btazil, 
com a condição de não embarcarem fazenda que se \ 
navegava para Angola , sob pena de ser tomada por- ' 
perdida', e de nãp levarem prata ou ouro do negocio 
que fi zessem. 

» " - C. R. declarando que E ugenio F reire d'Andrade, 
que vinha para Provedor da Casa da Moeda das 
Minas, podia e~ colher para ella _os Officiaes c; In-

strumentos dest(t cidade que lhe fossem precisos. 

' \I 
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Üu'tU!BRo 3o . ....:.... Provisão ordenando .que se iiizesse o recruta-
,.mento dos terços desta PT-aça, ·enviando todos os 
a~mos .a lis-ta d.e1les; approvando mandar-se para a 
Nova Colonia as pessoas que vJessem do Reino sem 
passaporte até o numero da lotação. 

)) » ·- p.; mandando ·observar a ordem.1 de que não fosse 
deste porw para o de Angola embarcação alguma, 
sem que levasse ao menos um ·cavallo. 

>> 3t - p. ordenando que se remettessem todos os annos rela-
ções do rendimento da dizima d~lfan.dega, e producto 
da Casa da Moeda, declarando em que se despendesse 
0 ·da dizima. 

NovEMBRO 3 - P. mandando que se puzesse todo cuidado em exe-
•Cutar-se a Ordem que ·Liltimamente se mandara a 
respeito das fortificações, e .que a da Lage se conti-
mrasse até .sw.a ultima perfeição . 

. » 8 - P- ordenando que não se expe11issem os Officiaes, que 
serviam na Casa da Moeda sem .culpa, e não fossem 
providos esses Officiaes sem preceder informação 
do Provedor. 

>> T5 - P. mandando informar sobre o requerimento de Ma-
noel Nascentes Pinto, em que pedia para que, nos 
seus impedimentos, servisse úm .de .seus genros ou 
filhos, os Officios de Meirinho, e Porteiro d'Alfandega 
desta cidade. 

» 16 - P. ordenando que se fizesse planta ·.da nova obra da 
Cari0ca, na qual se p:odesse ver o jnteresse que havia 
em se ante.por esta ·obra á velha . 
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NovE :\>IBRo I7- Provisão mandando que se deClarasse por onde se 
dividiam os dois governos do Rio de Janeiro e de 
Minas, e si era de conveniencia a divisão então exis-
tente. 

>> >> - P. ordenando que fossem notificados os Officiaes da 
Camara desta Cidade, para não alterarem a disposição 
da Provisão, que os Religiosos do Carmo tinham a 
seu favor, a respeito de umas obras, que aquelles 
queriam fazer. 

I 

>• 18-P. exigindo ump. lista de toda a gente assim paga, 
como dos Re&imentos dos Auxiliares, e d,a Or-
denança, assim de infantaria como de cavallaria, que 
havia em toda esta Capitania. 

\\ 
\ 

>> » ~ P. mandan1o que se remettess·e uma copia dos pri-
vilegios, que os Officiaes da Camara desta Cidade al·-
lega vam lhes tet~em sido concedidos. 

. \ . 
n - P. manjando qbservar a ordem, que viera, sobre 

se fazer novo Regimento para servi r , na F~zenda 
Real. 

)) " - P.louvando a çliligencia, que fizera o Governador, 
para a expulsão, dos Estrangeiros desta Capiia,nia. 

>> n - P. ordenando qye a remessa dos 6 °/0 do capital das 
rendas reaes se fizesse em moedas de ouro nas náos \ 
de guerra. 

,, 21 - P. mandando escolher as melhores madeiras para 
serem remettidas pará. o Reino, cuja despeza seria por 
conta da Fazenda Real. 
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NovEMBRO 24- Provisão declarando estar bem julgada a .arribada 
do NavioFrancez por nome o Real Delfim. 

27- P. ordenando que se completasse a lotação de arti-
lheiros e dando outras providencias a este respeito. 

>• » - P. mandando que se declarasse que meio podia haver 
para soccorrer com mais suavidade e sem vexação 
do povo a indigencia da Camara da Villa de Santos ; 
que rendas se tiraram á dita Camara para se incor-
porarem á Fazenda Real. 

>> » - P. declaran_.) haver-se approvado o que se praticara 
a respeito da arribada de um Navio Francezao porto 
de Santos com carga de escravos da Costa da Mina. 

·'' » - P. ordenando que pelos exames e diligencias, que se 
fizessem nos Navios Estrangeiros, quando viessem 
arribados a este porto, se não levassem gages, ou 
propinas algumas . 

DEZEMBRO 15- P. mandando informar o requerimento de Gaspar 
Ribeiro Pereira, Thesoureiro Mór da Sé desta Cidade, 
em que pedia fosse elevada sua ordinaria a 1 oo$ooo 
annuaes. 

1720 

.JANE IRO ... 8 - Provisão ordenando que se soccorresse a Nova Co-
lonia do Sacramento com tudo o que lhe fosse nes-
cessano. 

\ 
•, 
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-JANEIRO-. . li7 -- :Provisão ordenando ·q-me se reoru•tasse ;gentehelítl 
mot4ger-ada para o Terço que estava na Colonia do 
Sacramento. 

» » - P. ordenando que a escolha que se .fizesse do Cabo da 
Ilha Grande fosse tal que não desse occasião a queixas; 
q~,;~e nas instrucções se declarasse só dever intro-
metter-se no que tocasse ao militar e impedir que os 
moradores commerciassem com os Estrangeiros; e que 
se não intro:mettesse no governo da Camara, e fazendo 
o contrario, se I procedesse contra elle como pertur-
bador do socego publico. 

» 23 - P . mandando informar o requerimento de André Gau-
die, Inglez, em flUe pedia faculdade para ficar na Ci-
dade do Rio de ~aneiro. _1 

\ 
,, 27 ........ P. mandando informar o requerfrnento de Valenti'm 

Henrigues de T:;rvora, em que -pedia confirmação do 
Posto de Ajudap'te das fortificaç'Ões da Praça do Rio 
de Janeiro. 

'' 29- p. mandando infprmar o requerimento de João da 
Costa Mattos, ew que pedia confirmação do Posto de 
Capitão da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição 
da Cidade do Rio de Janeiro. · 

FEVEREIRO 1 - P. approvando ~s despezas feitas pela Fazenda Real 
com os soldados que foram para Minas Geraes. 

» 2- P. mandando 'infprmar o requerimento de José Ro-
drigues Chaves, que pedia baixa do serviço militar. 

» 5 - 'P. mandando informar o requerimento do Sargento-
.Mór Manoel de ;t\1ello de Castto, em que pedia Pa-
tente de Mestre de Campo. 

/ 
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FEVF.Rl'IRO 16 ._..,Provisão ordenando qug se pãc;:> çonsentisse que 
os navios que fossem á Costa da Mina e mais costas 
a resgatar esçravos levassem p~ra r l!sgate polvora e 
armas. 

» 20 - p. mandando informar o requerimento de Miguel 
Ferreira, que pedia o logar de Patrão-Mór. 

» 2 r ...... Carta Régia ordenando que se concluísse a For-
taleza de Santos, de que fôra tirar o desenho o En~ 
genheiro J oã:o Massé , 

>> >> - c. R.. ordenando que, tomando-se informações a 

-

respeito dos confins do Governo das Minas Geraes 
com o desta Capitania, Bahia e Pernambuco, se desse 
conta do que se assentasse sobre o districto deste Go-
verno. 

>> z3- Provisão manda,ndo informar o requerimento de 
Manoel Paes, Commissario geral de artilharia, em que 
pedia o pagamento do soldo dobrado. 

>> 28 - P. approvando a nomeação da pessoa que servia o 
offido de Provedor da Fazenda Real. 

MARÇQ... 2- P. mandando informar o requerimento de João Fer~ 
reira, em que pedia baixa do serviço militar. 

>> 4- p. declarando que o porto de Santos ficava franco 
para irem do Reino a elle navios em direitura, com a 
condição de voltarem para Lisboa na frota do Rio de 
Janeiro, e na · intelligencia de que das fazendas que 
trouxessem do Reino pagariam a dizima, como a deves-
sem pagar na Alfandega desta Cidade. 
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MARÇo. . . 6 - Provisão mandando cumprir as ordens expedidas 
pelo Conselho da Fazenda sobre os particulares, que 
pertenciam á Juntá do Commercio, como tambem a 
respeito da arrecadação do direito de um por cento 
do Comboy do ouro, que em dinheiro, ou em barras 
fosse para o Reino de Portugal. 

8 - P. dando providencias acerca de soccorros de que ne-
cessitasse a Praça da Colonia do Sacramento e de-
clarando que sr tinha escripto ao Geral dos Jesuitas 
a respeito das hostilidades praticadas pelos jndios 
Tapes. 

» 9- P. mandando fnformar o requerimento de Jorge Pe-
droso, em que pedia o officio do Patráo-mór. 

\I 
\ 

15 - P. ordenando que se dessem , a José de S~uza 

Valdez, Ouvi4or Geral do Rio das Velhas, oito 
ou dez Indios para conduzirem o seu fato, pagando 
elle o respectivo salario. 

\ 
>> '> - P. ordenando que fossem remettidos para Lisboa não 

só os Religiosos que eram Prelados dos 
1 
Conventos de 

S. Paulo da ordem de N. S. do Carmo, e de Santos 
da Ordem de S. Francisco, mas tambem <;>s Reli-
giosos complic~s nos delictos de que foram ' arguidos, 
sendo, porém, estes primeiramente punidos pelos seus 
Provinciaes. 

17 - P. concedendQ a An!onio de Souza Pereira faculdade ' 
\ para renunciar um dos seus officios. 

20 - P.. mandando paminar si se pagaram os fretes do navio 
que levou soc1:orros á Praça da Nova Colonia doSa-
cramento. 
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MARÇO .•. 21- Provisão mandando remetter com toda a brevi-
dade os ingredientes e ins trumentos necessarios para 
o serviço da Casa da Moeda de Minas Geraes; e orde-
nando que se cunhassem moedas de ouro de I z$ooo 
e 24$ooo. 

'' 22- P. ordenando que logo que chegassem ao Rio de Ja-
neiro o abridor de cunhas e mais Officiaes que de-
viam ir para Minas Geraes se mandasse dar a cada um 
a aj"uda de custo competente á proporção da arte que 
professasse, fazendo-se essa despeza e a do transporte 
dos materiaes e instrumentos pelo rendimento da Casa 
da Moeda da Cidade do Rio de Janeiro. 

>' >> - A viso concedendo licença a Fr . Francisco de Santa 

)I 

)J 

Thereza, Religioso Carmelita descalço, para tirar es-
molas na Capitania do Rio de Janeiro por tempo d e 
dous annos. 

z3 - Provisão mandando informar o requerimento de 
João Pereira de Mello, em que pedia baixa do ser-
viço militar. 

» - p. ordenando que da Casa da Moeda do Rio de Janeiro 
se mandassem os Officiaes e ingredientes que fossem 
necessarios para a da Cidade de l\linas Geraes. 

24 - A vil!! o approvando a diligencia da cobrança da con-
tribuiçáo para a Náo Guarda-Costa, expedição da 
Frota e execução da Lei dos passaportes. 

n _- Cart.a Régia mandando agradecer o zelo e dili-
gencia com que se conseguiu do povo a contribuição 
para a despeza da Náo Guarda-Costa. 

36 
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MARÇO ..• 2) - A viso ordenando que o Provedor da Fazenda exa-
minasse a receita e despeza da Náo Guarda-Costa. 

» 

ABRIL. ••• 

lVlAIO .. .. 

JUNHO • • • 

J ULHO • •• 

29- Provisão ordenando que o Conde da Ilha do Prín-
cipe entrasse no goso das suas doações na fórma por 
que se achavam confirmadas . 

7 - P. dispensando a Francisco Cordeiro de Carvalho 
para que podesse dar preito e homenagem do 
Posto de Capitão-Mór da Capitania de N . S. da 
Conceicão de Itanhaem nas mãos do Governador da 

' I 

Capitania do Rfo de Janeiro. 

4 - P. mandando informar o requerimento do soldado Fran-
cisco Rodrigue~ , que pedia baixa. \ 

4 - P. mandando informar o requ\~rimento do Engenh'eiro 
Manoel de Mello Castro Cafvalho, em que pedia 
cavalgadura e embarcação para as diligencias de que 
estava incum biqo. 

I 9- P. mandando informar o requerimento de José Gonsalves 
Tremes, em que pedia confirmação qo Posto de 
Capitão da Foqaleza da Praia Vermelha. 

AcosTo. . 6 - P. ordenando que se remé ~esse uma lista dos Regimen-
tos de Infantaria, Cavallaria e Ordenanças, com toda a 
distincção e clar~za , e com declaração de cada regi-
mento e districtos, em que se formaram e gente de que 
se compunham . 

» 7 -P. ordenando que; se mandasse para Portugal um Reli-
gioso Castelhano da Ordem de S . Francisco, que o 
Governador de ~'lacau mandára na Náo da Companhia 
que viera a este porto, por ser orgulhoso e pertur-
bador. 

\\ 

\ 
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AGoSTO •. zg--,Provi.!êlão ordenando que os navios mercantes, que 
ficaram no porto do Rio de Janeiro por não poderem 
ir com a frota, sahiss ~m do dito porto com a primeira 
Náo de Guerra que partisse para Lisboa. 

» 3 r-P. approvando a mudança do registro de Iguassú para a 
Parabyba, e ordenando que se dessem as razões por 
que eram subordinados ao Governo do Rio de Janeiro 
os Officiaes do novo registro. 

SETE~1BRO 4 -P. ordenando que se registrasse a Lei que prohibia 
que os Vice-Reis, Governadores, Mmistros e Officiaes 
de Justiça, Guerra e Fazenda commerciassem. 

» 6-A viso remettendo a lista das pessoas que vieram com 
passaportes para a Capitania do Rio de Janeiro. 

» r7- Provisão recommendando que todas as embarcações 
que fossem para Angola não deixassem de levar 
cavallos. 

» rg- P. ordenando que se remettesse uma porção de folhas 
da planta que chamavam vassoura. 

» 26- P. ordenando que todas as embarcações que fossem 
para Angola levassem cavallos. 

NovEMBRO 5-P. ordenando que se escolhesse um logar proprio para 
se fazer uma Alfandega . 

» 9-P. mandando informar o requerimento do soldado 
Simão da Cunha Machado, em que pedia baixa. 

» » - P. ordenando que se soccorresse a praça da Nova 
Colonia do Sacramento com tudo o que fosse neces-
sano. 

' . 
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~OVEMBRO r 5 - Provisão ordenando que se guardassem os privile -
gias de que gosavam os Officiaes da Camara . 

)l 

)l 

22 _ _: p. approvando a obra do encanamento da Carioca e 
ordenando que se mandassem as medidas dos chafa-
rizes para virem de Lisboa . 

23- P. acerca da desintelligencia entre o Juiz d'Alfandega 
e o Provedor da Fazenda sobre um escaler que devia 
estar prompto para o serviço da dita Alfandega . 

29-P. ordenando 1ue se não alterasse o que tinha deter-
minado o Visitador geral dos Religiosos de Santo 
Antonio da Província da Conceição da Çapitania do 
Rio de Janeiro . ., 

\ 
DEZEMBRO 2 - P. ordenando que se mandass,e a lista. ~os soldados, 

que se recrutas;sem para os Terços da Praç" 1jo Rio de 
Janeiro e da Nova Colonia do Sacramento. · 

>> n - P . ordenando que continuassem a ser remettiaas rela-
ções do producto da Casa da Moeda do Rio de 
Janeiro e do repdimento da dizima da Alfandega . 

1 o - .P. approvando a organização de dons RegimeJ:iltos da 
Ordenança que se mandaram formar nos dis\rictos de 
Cabo F rio, Ilha Grande, Paraty e Ubatuba. 

,, - P . approvando a compra dos cavallos, que serviam \ 
·nas duas tropas de Dragões que foram para as Minas. 

,, n -JP. ordenando que se mandasse uma relação do que se 
tinha dispendiçlo com as obras das Fortalezas da 
praça do Rio de Janeiro, e se declarasse o estado em 
que se achavam. 
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D EZEMBRO ro-Provisã o mandando que se executasse com os 
Mestres de Campo da praça do Rio de Janeiro a 
ordem de não vencerem mais de meio soldo, quando 
não tivessem no seu Terço ao menos trezentos sol-
dados. 

» 12 - P. ordenando que fossem tratados com toda r. cortezia 
os Ministros que serviam os cargos de Ouvidor Geral 
e Juiz de Fóra da Capitania do Rio de Janeiro. 

>> 17 - P. mandando observar a Lei, que prohibia todo o ge-
nero do Commercio aos Vice-Reis, Governadores, 
Ministros, Officiaes de F azenda, Justiça e Guerra . 

'' 18- P. mandando observar a Lei dos passaportes com as 
pessoas, que sem elle viessem a esta Capitania . 

'' 23- P. mandando intimar ao Mestre de Campo Manoel de 
Almeida, que devia ir assistir e servir o seu posto na 
Colonia do Sacram·ento, ou ficar reformado na Praça 
do Rio de Janeiro . 

1721 

J ANEIRO. • 3-Provis ão ordenando que se désse cumprimento ao 
contrato da dizima da Alfandega do Rio de Janeiro, 
arrematado por José da Silva Ramos . 

» 8-P. ordenando que Valentim Henriques de TavOra 
mandasse tirar a sua patente de confirmação de Aju-
dante das F ortifiéações. 



286 

1721 

JANEIRO .. r o - Provisão mandando observar a Provisão que se 
expediu a favor dos Religiosos do Carmo, afim de 
que a Camara do Rio d :: Janeiro, na construcção dos 
edifi.cios que pretendia fazer, não prejudicasse o 
Convento dos ditos Religiosos. 

» I 1 - P. approvando o que se executou com 
Francez, que se tomou na Ilha 
bastião. 

I 

um lanchão 
de S. Se-

,, I 2 - P. mandando pagar as despezas feitas com as Náos do 
Comboy . 

,, 17-P. ordenando que se suspendesse o procedimento, que 
que se mandou ter com os d~1us Provinciaes do G~m

vento do Carmq, e do de S. F rancisco, e que fossefll 
remettidos para Lisboa 9s Religiosos que commet-
teram os delictos na Villa de Santos e Cidade de 
S. Paulo. 

\ 
11 I 8 - P. ordenando que, si conviesse franquear o caminho da 

Serra do Mar para a Capitania de Minas~ se puzesse 
em execução o t:oncerto do dito caminho . 

\ 

» 21 - P. mandando informar o requerimento do Sargento 
José Freire Ramalho, em que pedia baixa . 

'' 2S - P. ordenando qu~ no impedimento de Manoel Nas-
centes Pinto fosse nomeado um de seus genros para 
servir os Offic~os de que tinha a mercê o dito 

ascentes . 

'' 3r - P . ordenando que o Furriel Mór fosse promovido ao 
Posto de Alferes . 
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FEVEREIRO 7 - Cart,a Régia ordenando que se desse a causa 
por que se não executou a ordem de se fazerem as 
caixas de assucar com o peso de 35 arrobas . 

n · I 3 - Provisão mandando informar o requerimento do 
soldado Vicente Luiz Pina que pedia baixa . 

» - P. ordenando que se nomeasse Juiz e Escrivão da 
balança da Alfandega por tempo de um anno, dando·se 
conta do provimento que se fizesse . 

>> 17 - Cart,a Régia acerca do requerimento dos Irmãos 
da Irmandade do Rosario dos pretos, em que repre-
sentaram não poder acabar a obra da Igreja pelos exces-
sivos s::üarios de residuos que eram obrigados a pagar. 

» I 8 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Bartholomeu de Siqueira Cordovil, Provedor da Fa-
zenda da Capitania do Rio de Janeiro, em que pedia 
licença para poder levar quatro moedas de doze 
vintens pelo despacho de cada cavallo que fosse para 
Minas. 

» » - P. mandando informar o requerimento de Ignacio de 
Sampaio e Arauj o, em que pedia baixa para seu filho 
Salvador de Sampaio Homem . 

>' 19 - P. ordenando que se não obrigasse a Carlos Cres, de 
nação Ingleza, a mudar de domicilio. 

>> 22 - P. ordenando que o l\llestre de Campo Manoel de Al-
meida fosse para a Nova Colonia do Sacramento, ou 
que ficasse reformado na Capitania do Rio de Janeiro 
onde se achava com licença . 
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F EVEREIRO 2 7 - Provb;ão mandando informar o requerimento de 
F rancisco Gomes Pereira, em que pedia baixa de 
soldado. 

)) 

)I 

J\llúço ... 

)I 

28 - P. mandando informar o requerimento de José de 
Aguiar Daltro, em qüe pedia se mandasse passar 
provisão para se dar baixa ·do serviço militar a seu 
filho Antonio de Aguiar. 

>> - P. mandando {1xaminar si poder- se -ia fazer a Alfan-
dega nos Armazens que foram da administração da 
Junta do Comrnercio para accommodação das fazendas 
dos navios vindos a este porto. 

1 
6 - :P. mandando qar baixa do Rosto de Alferes a Mathias 

Gonçalves, por ter sido pro~~do durante o tempo de 
seu degredo. 

>> - P. mandando informar o requerimento de José Martins, 
em que pedia qaixa do serviço militar. 

w - P. prohibindo 'tue os Governadores podessem excusar 
os soldados do serviço militar, dando elles outros em 
seu Jogar. 

l 1 - P. mandando informar o requerimento de Vicente An-
drad~, em qu~ pedia provisão para servir o Officio ' 
de Tabellião do Publico, Judicial e Notas da Cidade \ 
do Rio de Jan~iro. 

n - P. remettendo tres sellos e uma balança, para se sel-
larem e pesarem as fazendas na Alfandega do Rio de 
Janeiro e na de Santos. 
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·· MARÇO ... 14- Provisão ordenando que Francisco de Castro 
Moraes, Governador que foi da Capitania do Rio 
de Janeiro, fosse remettido com toda a segurança 
para as cadêas do Limoeiro, para d'alli ir cumprir as 
penas que lhe fossem impostas. 

)J )J - P. mandarÍdo suspender a execução de uma provisão, 
que os Irmãos da Ordem Terceira da Immaculada 
Conceição tinham alcançado, para poderem edificar 
um hospital fóra do sitio em que ao princ1p10 se 
destinou, e ter nelle dois Religiosos a seu ar-
bítrio. 

)) .r5- P. ordenando ao Governador do Rio de Janeiro que 
mandasse as relações da receita e despeza da Fa-
zenda Real com mais esclarecimentos e informações 
acerca do estado da obra da Carioca e com o orça-
mento da despeza para a sua conclusão. 

)) ll - P. ordenando que se mandassem todos os annos re-
lações muito distinctas de toda a receita e despeza 
da Fazenda Real na fórma da minuta que se enviou. 

)) n - P. (po1' cópia) reformando a ordem passada em 8 de 
Março de r6g3 a favor do Padre Reitor e mais 
Religiosos da Companhia de Jesus da Cidade de 
Olinda. 

) > 17-P. ordenando que se désse passagem para a Bahia á 
custa da Fazenda Real á mulher de João Bourguignon. 

)> » - Carta Régia ordenando que os Capitães dos Na- ' 
vios e Contramestres que levassem caixas de assucar 
e doces fossem obrigados a apresentar relações, por 
elles assignadas, ao Provedor-Mor da Fazenda. 

37 
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MARÇO, . . n-Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Cardoso, em que pedia baixa do serviço 
militar. 

» >>- P. ordenando que se declarasse o motivo que houve 
para crear-se o Officio de Patrão Mor na Capitania 
do Rio de Janeiro. 

>> n - Cart.a Régia mandando consignar a quantia de · 
quatro mil cr11zados para se acabarem as obras das 
fortificações de Santos, emquantq as rendas do Gover-
no de São Pau~o não fossem sufficientes,. 

>> z6- Provisão ordenando que os Mestres das Embar-
cações, que fpssem dos p<;>rtos do Rio de Janeiro, 
Santos e Capitania do Espir,ito Santo, não pod~s
sem levar Religioso algum da Província da Concei-
ção dos Capucqos sem licença, por , escripto, do seu · 
Prelado, com Rena de duzentos mil réis. 

>l - Cart.a Régia ordenando que ao Dr. Raphael Pires 
Pardinho, Ouvidor da Comarca de S. Paulo, se désse 
todo o auxilio ~ue pedisse para as diligenc~as de que 
fôra encarregaqo . 

» >l -Provisão m~ndando informar o requerimento do 
Capitão Francisco Mendes Galvão, em que pedia o 
Posto · de Sar&ento-Mor da . Fortaleza de S. Se-
bastião . 

» » - Cart.a Régia acer.:a das cartas que deviam ser 
entregues ao pr. Ra phael Pires Pardinho, e em sua 
fal ta ao Ouvidqr da Comarca do Rio das Mortes . 
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MARÇO. . • z7- Carta Régia ordenando ao Governador do Rio de 
Janeiro que declarasse si o Tenente-General Antonio 
·Carvalho de Lucena, pela sua avançada idade, estava 
em estado de desempenhar as obrigações do seu posto. 

» » -Provisão mandando dar baixa do Posto de Aponta-
dor-Mor das obras das fortificações a Manoel dos 
Reis Couto. 

>> >> - P. ordenando que se nomeasse para o Officio de Feitor 
da Alfandcga pessoa de sã consciencia e que não fosse 
negociante. 

>> 29- P. ordenando que se désse auxilio de braço secular 
ao Provincial da Província de Nossa Senhora da Con-
ceição dos Capuchos para prender os Religiosos da sua 
Ordem que andassem dispersos, afim de serem entre-
gues aos Prelados a que pertencessem. 

>> >l - A viso remettendo a lista das pessoas a quem se 
deram passaportes. 

>> >' -Provisão mandando observar o Alvará que prohi-
bia que os Vice-Reis, Governadores, Ministros, etc., 
commerc1assem. 

>> 3 r - P. ordenando que para a despeza, que se havia de fazer 
· na Igreja da V era Cruz para servir de Nova Sé, se 

applicasse a imposição de meia decima nas casas que 
comprehendiam as duas freguezias desta Cidade, e que 
com . o producto do dito imposto se fizesse a despeza 
da nova Cathedral.naquella parte a que não chega 5sem 
as esmolas; e que, acabada a obra, cessa~se a dita im-
posição . 
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ABRIL. . . . 2- Cart,a Régia ordenando que, sem embargo da re-
solução que se tinha tomado, se fizesse a trasladação 
da Sé para a Igreja Parochial de Nossa Senhora da 
Candelaria, e não para Santa Cruz; e que para a des-
peza da obra se dessem vinte mil cruzados do rendi-
mento da Casa da Moeda desta Cidade durante qua-
tro annos, e não havendo nella rendimento pelo das 
Minas; e que se pagasse o excesso pelo novo imposto 
da meia decima e pelo producto das esmolas. 

I 
>> >> - c. R.. ordenando que se fizesse declaração, nas rela-

ções, das caixas, fechos e caras de assucar que se re-
mettessem para Lisboa. 

>> " - Provisão ordenando que s1e assistisse com o dinhei-
. ' nheiro necessario para as despezas, que aqui fizess~m 

os Comboys, do rendimento da 1 Faz.enda Real, excepto 
dos 5°5 e Casa da Moeda, passando-se letras da des-
peza sobre o Thesoureiro dos Armazens a "pagar ao 
Conselho Ultrarparino pelo rendimento, do C<?mboy. 

~1Aro .. ... 8 - P. acerca do req\Jerimento de José da Silva Ramos, 
contratador dos dízimos da Alfandega da Cidade do 
Rio de Janeiro, ~m que pedia se nomeassé um Juiz 
para a dita Alfandega. ~ 

Jue~Ho... 5- P. ordenando que se declarasse por Editaes que as 
pessoas, que, tendo noticia de alguns bens de \ , 
Francisco de C~stro Moraes, os denunciassem, rece- \ 
beriam como premio metade da importancia delles; e 
as que os retivessem em seu poder os pagariam em 
dobro, para que desse modo se pudessem compensar 
as consideraveis despezas que se fizeram, sahidas da 
Real Fazenda, qom a Alçada que aqui viera. 
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AGoSTo.. 3- Provisão ordenando que se pagassem promptamente 
os soldos da Infantaria da Praça da Colonia doSa-
cramento. 

SETEMBRO 3- P. ordenando que todos os navios que da Capitania do 
Rio de Janeiro fossem para Angola levassem cavallos. 

OuTUBRO r o- P. prohibindo que os navios, que do porto do Rio de 
Janeiro fossem commerciar á Costa da Mina, levassem 
armas e polvora. 

1722 

JANEIRO .• 26 - Provisão ordenando que se desse aos soldados da 
guarnição do Rio de Janeiro e da Praça da Colonia do 
Sacramento o fardamento que vinha de Lisboa, tendo 
todo o cuidado que não fosse trocado por outro de 
inferior qualidade. 

F EVEREIRO 5- P. mandando publicar e executar a Lei da prohibição 
do uso de armas em todas as terras ·do Governo do 
Rio de Janeiro . 

l> r6 - P. ordenando que se désse o sustento necessario aos 
Officiaes e soldados que iam para a Colonia do Sacra-
mento em o navio N . S. lvladre de Deus, no caso de 
arribar ao porto do Rio de Janeiro. 

11 26 -P. ordenando que se remettesse para Lisboa, em 
moedas de ouro, os z:Go5$8 ro em que importaram as 
fardas e livros que se remetteram para a Colonia no 
navio Mad1·e de Deus. 
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MARÇO ••• 14-Provisão mandando executar a ordem de não ven-
cerem maís de meio soldo os Mestres de Campo que 
não tivessem no seu Terço ao menos 3oo homens. 

)) )) - P. ordenando que n.enhum navio que fo:,se para Angola 
deixasse de levar ao menos um cavallo. 

)) 18- P. ordenando que, não havendo no Reino dinheiro nem 
effeito para compra das vinte peças de bronze pedidas 
pelo Governador para a Fortaleza da Lage, se man-
dasse metade do dinheiro que estava consignf!_do e 
applicado ás fortificações desta Praça. 

» )) - P. ordenando qlj-e se adiantassem as fortificações da 
Cidade do Rio qe Janeiro, e que se concluísse a Forta-

-leza da Lage. 1 

)) )) - P. mandando observar as ordenanças e regimento mili-
tar que declarava aos Mestres de Campo que os Aju-
dantes não eraq1 obrigados a acompanhal-osem pas- ' 
seios ou vis i tas . \ 

)) 23- P. mandando informar o requerimento de 'Manoel Soa-
res de Andrade,, em que pedia baixa do serviço militar. 

» 24-P. mandando entregar a João Bourguignon os ,bens que 
lhe foram sequestrados, achando-se livre da culpa que 
se lhe formou. 

" 2S- P. ordenando que nenhuma pessoa pudesse navegar do 
porto do Rio de Janeiro para qualquer outro do Brazil 
fazendas algumfls, sem mostrar que foram selladas e 
despachadas nas Alfandegas . 

» 27- P. acerca da obréf que se fez na Alfandega da Cidade do 
Rio de Janeiro. 
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Á'B.RIL •• .•• 14 - Provisão ordenando que seremettesseaimportancia 
dos chafarizes para a agua da Carioca, afim de serem 
.remettidos de Lisboa. 

>> zS - P . ordenando que se remettessem para diversas Capi-
tanias as cartas que vieram recommendadas. 

» 27 - - P. declarando gue o provimento de. Feitor da Alfan-
dega não tiriha logar em .r orge Pedroso, visto não 
poder dar nelle •toda a expedição; e quanto a Mar10el 
Nascentes servir, tambem se o evitasse, observando-se 
0 que sobre este particular se ti111:..ha mandado. 

'' » - P . declarando que o provimento do Posto de Ajudante 
pago pertencia ao Conselho Ultramarino. 

» » - P . declarando que os presos que vieram de Minas e 
foram remettidos pela Bahia ficavam -entregues, e 
quanto .aos soldados que pedira o Governador de 
:Minas, voltariam com brevidade á Praça do Rio de 
Janeiro. 

'' '' - P. acerca ~a conta que deu o Governador de Nlinas 
·D. Lourenço de A1meida, de s~r conveniente que a 
casa do r egistro se mudasse para o rio Parahybuna. 

z8 - P . mandando informar o requerimento de Francisco 
Mendes Galvão, em que pedia ser nomeado Sargento-
Mór da Fortaleza de S . Sebastião. 

» n - P. ordenando que houvesse sempre .um escaler na 
Alfandega do Rio de Janeiro para as diligencias 
que houvesse de fazer o Provedor da mesma Alfan-
dega. 
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28 - Provisão ácerca das contendas de jurisdicção' que 
houve entre o Ouvidor e Juiz de Fóra pela prisão do 
Escrivão das Execuções João de Souza Castro. 

3o - P. declarando o que se devia observar no pagamento 
das despezas que se fizessem com' os navios estran~ 
geiros ~ue viessem arribados ao porto do Rio de 
Janeiro; e dando explicação ao Capitulo 3° do Alvará 
·de 5 de Outubro de 1715. 

2 - P .. mandando ipformar o requerimento dos Officiaes de 
guerra da pra1;:a do Rio de Janeiro do posto de Capitão 
para cima, nq qual pediam augmento 1de soldo. 

'' - P. mandando informar o requerimento dos Irmãos da 
Misericordia, em que mostravam os inconvenientes de 
mudar-se a ~é da igrej a,._.-d~, S. Sebastião pari\ a da 
Oandelaria. ,, · 

3 - P. ordenando que se pagassem pro'tpptam~nte as let\as 
que viessem da praça da Coloi':Üa procedidas d? 
dinheiro com que se pagara na dita ·praça rt\Infantaria' 
que ficara requzida a Cavallaria. 'i 

4- P. ácerca do n~querimento de Custodio ~a Silv~ Serra, 
empreiteiro da obra da Carioca, em que pedi~ se man-
dasse medíqL dita obra e se lhe pagassem ~s maio~ias. 

\ 

n - P. mandando informar o requerimento do soldado João 
Baptista Teixeira, em que pedia baixa. 

,, - P~ mandando informar o requerimento de João Fran~ , 

cisco da Co~>ta e mais contratadores dos dízimos, 
em que pedi9-m se lhes. fizesse alguma quita no con-
trato dos mqmos dízimos. 

»· - P. ácerca da fl,;presentação do Contratador da Dizima 
d'Alfandega ~obre os despachos de fazendas. 
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MAIO. . • . 5 - Provisão mandando informar o requerimento 
do soldado João Lopes Ferreira, em que pedia 
baixa. 

>> n - P. ordenando ao Governador do Rio de Janeiro 
que se abstivesse de passar provimentos de Ouvidores, 
e que nesse particular seguisse o que dispunha o 
direito. 

n 6 - P. mandando soccorrer a Praça de Santos com a con-
signação de quatro mil cruzados para as fortificações 
da mesma Praça e soldos para os soldados, emquanto 
os rendimentos da Capitania -de S. Paulo não che-
gassem para cobrir as despezas. 

>> >> _.:.. P. ( po1· cópia) ao Juiz da Alfandega do Rio de Janeiro 
ácerca do sello das fazendas. 

>> 7 - P. ordenando que se désse auxiliar a Frei José da 
Madre de Deus, Religioso Franciscano, para prender 
outro Religioso, que se dizia estar na Capitania do Rio 
de Janeiro. 

)) 8 - P. mandando remetter para a Colonia do Sacra-
mento quatro peças de bronze com suas carretas 
e apparelhadas do que fosse necessario, as quaes 
de lá tinham vindo na occasião em que se mandou 
demolil-a. 

>l g- P. ácerca da diligencia,de que foi encarregado o Dr. Paulo 
de Torres Ryo Vieira, de ir crear a Colonia do Sacra-
mento em Villa e tirar a residencia ao Governador 
Manoel Gomes Barbosa : 

38 
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MAIO. • . • 9 - Provisão ordenando quê se enviassem para Lisboa · 
todos os Religiosos que andassem dispersos pela Capi-
tania do Rio de Janeiro, por ter mostrado a experiencia 
que elles se empregavam não só em adquirir bens 
corporaes, como viviam com tal escandalo, que cau-
savam horror o distrahirnento e máos costumes que 
nelles se descobriam. 

'' r o- P. á cerca da imposição para a Náo Guarda-costa e orde-
nando que se declarasse quaes os' impostos que deviam 
ser applicado~ para a despeza da mesma Náo. 

>> 1 1 - P. ordenando ~ue se désse conta do que. hoiwera á cerca 
das diligencias que fizeram os Ministros da Capitania 
doRio de Janeiro para se saber s1 os navios da frota. 
traziam o sal da sua lotaçãoi 

\ 
'' I 2 - P. á cerca das contendas que tiveram logar entre o 'ç:>u-

vidor Geral e p Juiz da Alfandega sobre a prisão çie 
José Cayeiro. ' ' , ' 

'. ' ' 

'' » - P. ordenando que se levantasse a nota ,no asséntamento 
do Ajudante çio Tenente Thomaz Gomes da Silva, 
com declaraç~o de que não venceiia soldo nem 
tempo. 

» ·17- P.mandandoiqformarorequerimentodoCapitãoAndré 
Nunes Furtado, em que pedia um anno de licença. 

n 18 - P. reparando R_Ue tivesse ido ao Reino sem licença do 
seu Prelado um Religioso da Província de Nossa Se- \ 

\ 
nhora da Copceição dos Capuchos. \ 

f) rg - P. mandando que o Governador informasse, com seu 
parecer, a respeito da queixa que faziam os ofriciaes 
da Camara qe Cabo F rio dos PP. da Companhia se 
apossarem de varias terras. 
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MAIO. . . 2 r -Provisão ordenando que se informasse a respeito 
da representação da Camara desta cidade, que se 
queixava de terem os Frades Benedictinos transferido 
os estudos de Philosophia e Theologia da cidade do 
Rio de Janeiro para a de Olinda, e de não aceitarem 
para monges os filhos nascidos nesta Capitania, senão 
corri a clau~ula de que seus pais contribuíssem com 
um donativo que chegasse a ser um bom dote para 
uma freira. 

» » - P. ordenando ao Governador do Rio de Janeiro que 
remettesse ao Vice Rei da Bahia e aos Governadores 
de Pernambuco, Parahyba e Santos umas cartas 
que lhe foram remettidas pelo Conselho Ultrama-
rino, sobre o que deviam observar com as fazendas 
dos navios estrangeiros . 

J> J> - P. approvando o confisco do navio Francez que se 
achava na Ilha Grande, e ordenando que se puzessem 
em leilão publico as fazendas nelle encontradas, sendo 
antes selladas . 

» 22 - P. ordenando se esforçasse o Governador para con- . 
seguir que os negociantes, que commerciavam com 
a Colonia do Sacramento, mandassem todos os annos, 
primeiro que as mais, uma embarcação do porte de 
35o toneladas, e dando providencias ácerca dos 
quintos dos couros. 

» 23 - P. concedendo um anno de licença ao soldado Antonio 
de Souza Corrêa para 1r a Lisboa receber a herança 
de sua avó. 

)) )) -:- P. exigindo informações a respeito do imposto da meia 
decima da cazas, applicado para a obra da nova Sé. 



300 

1722 

MAIO. • • • 23 -Provisão ordenando que em caso de não poder-se 
recolher na Alfandega do Ri o de Janeiro toda a fazenda 
que v1esse na frota, se recolhesse no trapiche mais 
prox1mo. 

'' 26- A viso mandando executar as ordens que vieram a 
favor do Contratador do sabão. 

'' '' ~Provisão ordenando que se fizesse a trasladação da 
Sé para a Igreja de São José, e não para a da Can-
delaria e qu\! se observassem na mudança todas as 
clausulas expryssadas no Alvará de 2 de Abril de~172 r. 

>> " - P,. ordenando que se remettessem cópias das sentenças 
pelas quaes as Religiões possuíam bens na Capitania 
do Rio de Janeiro . 

>> 27 - P. mandando iqformar á cerca êia r~presentação do 'ca-

)) 

bido Sé Vacante da Cidade do Rio de ,Janeiro, qa 
qual pedia providencias para se f~zer u~1 cemiterio 
para se enteqarem os escravos. 

>~ - P. ordenando 1ue se dessem providencias afim de evi-
tar -se que hol1vesse mascarados na occasião da festa 
das onze mil v~gens . 

» - A viso ordenando que necessitando os Corhboys ·de 
I 

algum dinheiro se lhes assistisse, sacando letras. 

,, '' - A. orqenando que se não demorasse a fróta, e que se 
fizesse a desp~za do Comboy da mesma fórma que se ' 
praticara em 172 r . 

'' -~ - A. ordenando clue se examinasse se houvera conluios 
na arrematação da oora da fortificação da Praça do 
Rio de Janeiro, feita por ·Domingos Francisco de 
Araujo. 
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MAIO. . . 27 -Provisão ordenando que nos quarteis, que foram da 
Junta e em que se accommodara a guarnição dos Com-
boys, fosse tambem conservada a da Náo Guarda-costa. 

n 28 - A viso ordenando que si fosse necessario remetter 
communicações officiaes do Governador de .i'I'Iinas para 
a Côrte se apromptassem para esse fim embarcações. 

>> 29 - A. ordenando que se remettessem documentos, que 
fossem uteis para a composição da obra intitulada 
Historia Ecclesiastica e Política do Reino de Portugal. 

.r UNHO . . . 3 - Carta Régia declarando que os navios, que do Porto 
viessem em direitura á Capitania do Rio de Janeiro, 
não fossem obrigados a pagar a contribuição para a 
guarda costa. 

n » -c. R. dando providencias para que os navios, que par-
tissem da Cidade do Porto para a Capitania do Rio 
de Janeiro, viessem com boiados. 

'> 16- Provisão ordenando que se não impedisse a execução 
de uma alternativa, que supplicaram á Sé Apostolica 
os Religiosos Capuchos da Capitania do Rio de Janeiro 
para o provimento dos logares da sua Religião. 

n 18 - P. ordenando que se desse auxilio de braço secular, 
na fórma da Lei do Reino, para a execução da Patente 
de Visitador Geral e Presidente do Capitulo dà Pro-
víncia dos Capuchos da Cidade do Rio de Janeiro . ., 

JuLHO... I o- P. mandando informar o. requerimento do Cabido da 
Cidade do Rio de Janeiro, em que se queixava da 
Camara da mesma Cidade por ter feito o calçamento 
da maior parte das ruas sem que primeiro se tivesse 
entendido com o dito cabido. 
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SETEMBRO 17- Provisão ordenando que se remettesse infallivel-
mente todos os annos uma lista da Infantaria paga de 
que se compunham os Terços da Praça do Rio de 
Janeiro e da Nova Colonia do Sacramento. 

OuTUBRO. 8- P. mandando informar si a obra das calçadas era de 
toda a Cidade do Rio de Janeiro ou de parte, em 
quanto importava a contribuição do povo, e quanto 
se gastava com a mesma obra. 

I 
» 10- P. ordenando que os soldados pagos não podessem 

passar a Postos de ordenanças, salvo p~ra o de Aju-
dante e Sargentos-Móres, e qLle, quando não tipassem 
patentes de confirmação, fossem obrigados a ser. sol-
dados outra vez; e que de nenhum modo se aceitassem 
deixacões dos ditos Posto~ -', \ 

, t \ 

» zG- P. determinando que o Governador do Rio de Janeir'o 
devia dar conta do estado do seu go~!;!rno a'o Vice Rei 
do Brazil, ainda que não houvesse novidade, \ pois até 
isso se lhe devifl fazer presente : e que executasse as 

. \, 
ordens que elle mandasse, não encontrando algumas 
particulares de Sua Magestade. 

NOVEMBRO g - P. mandando observar as condicões do contrato d, o 
I ;, \\ 

sal, que arrematou Balthazar Lopes da Paz. ' 

» 10- P. ordenando qpe se fornecesse a execução das Pa~ 
tentes ·do Padre Fr. Antonio da Piedade, Visitador \ 
Geral e Presidente do Capitulo dos Religiosos Capu-
chos da Capitania do Rio de Janeiro. 

» z3 - P. ordenando qqe se indicasse o preço por que corria o 
cobre de boa qualidade, arame e estanho, e si os 
preços destes m,etaes eram variavei'3. 
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JANEiRo .. 16- Provisão ordenando que se puzesse em execução o 
Decreto de 19 de Novembro de 1722, que prohibia que 
os Officiaes dos Tribunaes fossem procuradores de 
partes. 

MARÇO. . z3 - P. mandando informar a representação dos Officiaes da 
Camara da Ilha Grande, em que pediam uma consi-
gnação para a obra dos quarteis da Infantaria que a 
guarnec1a. 

_ ABRIL... 22- P. mandando informar o requerimento do Dr. Manoel 
Corrêa Vasques1 em que pedia augmento do ordenado 
do seu Officio de Juiz e Ouvidor da Alfandega desta 
Cidade. 

:MAIO. . . . 4 - P. nomeando Pedro Gomes de Figueiredo para o cargo 
de Tenente General Engenheiro da Nova Coloni:?.l do 
Sacramento. 

» 6 -- P. ordenando que todos os annos se mandasse exa-
minar si os ·naviosque vinham a este porto traziam o 
sal da sua lotação . 

» I I -Alvará em fórma da Lei, desta data, impondo penas 
aos Ministros, por cuja omissão se não ,cobrassem as 
dividas da Fazenda Real. 

» 1 4 - Provisão ordenando que se remettessem todos os 
annos informações a respeito das pessoas que se acha-
vam na Capitania do Rio de Janeiro, capazes de ser-
virem Officios de Justiça ou Fazenda. 

» I 5 - A viso accus.ando a recepção d.as cartas que foram 
pela frota. 
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NIAro... 19- Provisão ordenando qúe se remettessem todos os 
annos 20 mil cruzados para a despeza da Artilheria ne-
cessaria ás fortificações da Praça do Rio de Janeiro. 

» - P. indeferindo a representação da Camara da Cidade 
do Rio de Janeiro em que pedia o estabelecimento de 
um convento de Religiosos de Santa Thereza. 

- P. ordenando que se remettesse ao Reino a Impor-
tancia dos C~afarizes para a obra da Carioca. 

» - P. declarando que se tratava da ad~issão de alguns 
Afissionarios Italianos na Capitania do Rio de· Janeiro, 
e que se deixa,ssem ir para a Missão de S. Thomé os 
dous que se achavam na mesma Capitania. 

\ - \ 
\ 
\ 

21 - P. mandando informar o requerimento de Silve~tre 
Rodrigues, ~ue pretendia se Ih~ dess~ baixa (;!.e 
serviço. \ \ 

\ 
' \ 3I -P. ordenando que se observasse a 1:,-ei de r6og, que 

prohibia que Escrivão algum escrevesse em feito 
sem distribuição. 

\ 

JUNHO. . . ~ , --- P. ordenando que se remettesse uma relação\ com toda 
a clareza, da Artilharia que tinham as Fortalezas, 
estado em q1,1e se achava, e a de que se necessi-
tava. 

~ - P. indeferindo o requerimento dos Officiaes de guerra, 
em que preteqdiam augmento de soldo. 

12 - P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Machado, em que pedia baixa do serviço militar. 
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JuNHO ... 12 -Provisão mandando informar .a representação da 
Camarada Villa de Paraty, em que pedia que a dita 
Villa ficasse sujeita á Correição do Rio de Janeiro, e 
não á de São Paulo. 

» 14 - P. ácerca da representação da Camara da Cidade do 
Rio de Janeiro em que mostrava que a Companhia 
dos familiar~s se não queria aggregar a regimento al-
gum. 

» r 5 - P. mandando infonmtr o requerimento em que o Pro- . 
vedor e mais irmãos da Irmandade da Santa Cruz 
dos soldados e de S. Pedro Gonçalves da mesma Igreja 
pediam que lhes fosse permittido ter esquife para 
enterrarem os irmãos das duas ditas Irmandades. 

» rg - P . ordenando que o registro da Parahybuna ficava su-
jeito á jurisdicção do Rio de Janeiro, sem embargo de 
ficar no districto do Governo de Minas, e que aspas-
sagens delle 'Se arrematassem por contrato. 

» 2 r - P. mandando informar o requerimento de Luiz de Souza 
Cassão em que pedia ser dispensado de servir offi.cios 
de contabilidade, obrigando-se a dar pessoa que ser-
visse por elle. 

» » - p. ordenando que se remettessem para a Colonia doSa-
cramento quatro peças colubrinas de calibre dez, que 
d'aquella Praça tinham vindo para a do Rio de Ja-
nerro. 

» 2 2 - p. ordenando que se remettesse todos os armos a con-
signação de quatro mil cruzados do rendimento da 
dizima para as fortificacões da Praca de Santos. 

> > 39 
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JUNHO. . . 22 - Carta Régia ordenando que, sem embargo de 
qualquer·ordem em contrario,deixasse ir á Bahia tomar 
cargà o navio P.or invocação N. S. do Carmelo e Santo 
Elias, de que era Capitão Gaspar dos Santos Negreiros. · 

» 3o- A viso accusando o recebimento de cartas dos Gover-
nadores do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas, e remet-
tendo outras em resposta. 

JuLHO... I- Provisão qrdenando que na Alfandega não hou-
vesse mais qlj'e duas portas, e que se fosse preciso se 
comprassem ~s c·azas dos Padres da Companhia para 
se estender a dita Alfandega. 

» 7- P. mandando informar o r~querimento de André de 
Souza da Cuqha em que pedia, com o Posto de Capitão 
da Fortaleza de S. Thiago, o soldo que vencia um 
soldado. 

12- P. mandando informar, ouvindo a Camara e Cabido, 
o requerimento dos Capuchinhos It~lianos, quepe-
diarv se lhes ~ntregasse o Hospício, que fôra dos Ca-
puchinhos Missionarios Francezes. 

1S - P. ordenando que na Fortaleza de Santa Cruz hou· 
vesse um Cqpel!ão effectivo, e que a este se desse a 
quantia de noventa e seis tníl réis todos os annos. 

" - P. (copia) dando providencias para a recepção do ouro 
da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, que devia ser 
remettido para Lisboa. 

» z3 - P. (cóp t'a) orde:nando que os serventuarios dos Officios 
contribuíssem, com a terça parte para a Fazenda Real, 
e que o Ouvidor arbitrasse o justo rendimento delles. 
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AGoSTo . 25 - Provisão ordenando que em quanto durasse a fre-
quencia das embarcações menores para a Colonia do 
Sacramento, se dissimqlasse o que se tiPlla determi-
nado a respeito de se preferir um navio maior. 

» 27- P. mandando dar int~iro cumprimento á Provisão que 
tinha João Antunes de Andrade da serventia do Officio 
de Juiz da balança da Alfandega. 

» 2R - P. mandando informar o requerimento de Miguel Ro-
drigues de Sá, em que pedia accrescentamento de 
ordenado. 

» 3r - P . mandando executar na obra da Fortaleza da Lage o 
que indicavam os papeis do Coronel José da Silva 
Paes e do Brigadeiro Manoel de Azevedo Fortes . 

SETEMBRO I 6 - P. ordenando que se ob3ervassem as condições do 
contrato da dizima arrematado por José Ramos da 
Silva, e que não se lhe encontrasse com pretextos fri· 
volos de que se necessitava de dinheiro para o serviço 
Real. 

» » - P. mandando informar, ouvindo os Officiaes da Ca-
mara desta Cidade, de que rendas sabia o ordenado do 
Escrivão della e se mostrasse por certidão a fór ma 
por que o dito Officio fo i creado . 

» 17 - p. mandando informar o requerimento de Manoel 
Antonio, em que pedia se lhe dess~ entretenimento 
do Posto de Sargento, ou se lhe desse baixa . 

» 24 - Cart.a Régia dando noticia do nascin1ento de 
um Infante. 
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Provisão mandando informar o requerimento de 
João Baptista, mestre do trem das carretas, que pedia 
augmento de salario . 

>> 6 - P. declarando ter Jeronymo Lobo Guimarães arre-
matado o imposto de treze contos quatrocentos 
e cmcoenta réis para a despeza da Náo Guarda-
costa. 

» r6 - P. ordenando ~ue se observassem as ordens que vie-
ram da Côrte para se sellarem as fazendas na Alfandega 
do Rio de Janeiro, e na de Santos coll? os sellos que 
de Lisbôa se r~metteram . 

NovEMBRO 4 - P. o:~enando j ue se desse c.~unpri~el:to ao cont: a:o 
da dlZlma da J\lfandega e suàs condrçoes, o que de~Tla 

ter principio em 1724 . 

» 8 - P. declarando ao Governador do Rio de Janeiro que 
não podia despender o dinheiro pertencente €J.O navio 
F rancez S. João Baptista com o apresto 'da Náo 
Guarda-costa . 

» 9 - P . ordenando que fossem remettidos para o Reino 
os Frades, que, sem Alvará de licença para passarem 
ao Brazil, foss~m encontrados nas Capitaniàs de S. 
Paulo e terras çias Minas . 

DEzEM BRO 6 - P . ordenando 11ue se desse cumprimento ao contrato 
da contribuição para a Náo Guarda·costa. 

» z3 - P. ordenando que se evitasse efficazmente que os 
E scrivães e Otficiaes de Justica levassem ás partes 
emolumentos e>ícessivos . 
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DEZEMBRO 23 - Provisão mandando informar o requerimento do 
Tenente General Engenheiro lVIa!loel de Mello de 
Castro, em que pedia ser Tenente General de Arti-
lharia. 

» » - P. ord.enando que os serventuarios dos Ofli.cios crea-
dos de novo pagassem a terça parte de seu rendimento 
para a Fazenda Real. 

1724 

JANEIRO. I 2 - Provisão declarando que fôra bem julgada a arri-
bada do Patacho Francez São Jacques de Nantes. 

» I 3 P. mandando informar si havia meios para o au-
gmento dos soldos dos Artilheiros, para que não fu-
gissem; e ordenando que se industriassem alguns 
homens da Ordenança, sem formar companhias, co ri-
cedendo-se-lhes o privilegio de aposentadoria . 

» '' - Alvará declarando que a Lei sobre a prohibição do 
Commercio se não entendia com os Officiaes da Or-
denança. 

)) 2 I - Provisão ordenando a condição sa do contrato 
do novo imposto para a Náo Guarda-costa, de que 
era contratador Jeronymo Lobo Guimarães, se prati-
casse na fórma da condição dezesete do contrato da 
dizima d'Alfandega, 

n '' - P. mandando levantar o sequestro feito nos bens do 
Mestre de Campo Francisco Xavier de Castro Moraes. 
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JANEIRO. 2 I - Provisão ordenando que vindo ao Rio de Janeiro 
algum Estrangeiro sem passaporte, não se o deixasse 
vender as fazendas, mas seo prendesse immediata~ 
mente ~ se o remettesse para o Reino; e, ainda que 
trouxesse passaporte, não se permittisse vender as 
suas mercadorias e se o fizesse ir para o Reino : 

» 24 - P. dando providencias ácerca -da descarga dos Na~ 
vios, quando não assistisse o Escrivão respectivo. 

I 
FEVEREIRO 12- P. mandando informélr o requerimento de Manoel 

Paes, Commis~ario Geral da Artilharia, em que pedia 
se lhe desse um cavallo para as diligencias do Real 
serviço. 

\ 
>> 14 - P. declarando q).le os Capitaes hãoprovessem os Postos 

I \ 

)) 2!-

)) )) -

de Alferes, e que quando vagassem alguns destes 
Postos se dess~ conta ao Conselho Vltramarino. 

P. mandando informar o requerimento de Padre João 
Alves de Barro~, Vigario do Pilar no Aguassú, no qual 
pedia . preferen~ia para as suas canôas, por estar de 
posse daquellas terras e do uso das ditas canôas. 

P. ordenando 9ue se pagasse a importancia das casas 
pertencentes aos Padres da Companhia, qu~ foram 
tomada~ para os Armazens da Alfandega. 

)) 22 - P. ordenando HUe se fortificasse a Ilha da Trindade. 

MARÇO .. r3- P. ordenando que o Governador com o Ouvidor 
do Rio de Jaqeiro fizessem uma llsta ou pauta dos 
salarios e emolumentos, que deviam levar ás partes 
os Officiaes de Justica e Fazenda. · 

' ' 
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MA'RÇO. . 20 - A viso á cerca .da partida da frota de Lisboa para o 
porto do Rio de Janeiro. 

>> 24 - A. ácerca da expedição para apoderar-se de Monte-
vidéo. 

» 3o....,.... Provisão ordenando que, achando-se ser necessario 
na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, fosse para ella 
transferido Manoel Franco, fundidor da Casa da 
Moeda das Minas. 

ABRIL... · 1 - P. mandando informar o requerimento de João Baptista 
Teixeira, em que pedia baixa de soldado. 

>> 7...:... P. mandando informar o requerimento de Diogo Bar-
bosa Rego, em que pedia que seus filhos não fossem 
obrigados a servir de soldados. 

» >> - P. mandando informar o requerimento do soldado João 
Cardoso de Magalhães, em que pedia baixa. 

-» 10- P. mandando pagar ao Commissario de Artilharia 
Manoel Paes o soldo que se pagava aos Sargentos-
Mores. 

>> , - P. mandando informar o requerimento de Manoel Paes, 
em que pedia uma ajuda de custo de zoo$ooo para ir 
corrér a marinha até a Villa de Santos. 

» I T - P. mandando informar o requerimento de Manoel Paes, 
Commissario Geral de Artilharia, no qual pretendia 
passar a Tenente General. 

>> · I3 _: P. mandando dar cumprimento ás condições do con-
trato do sal. 
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AB RIL... 18- Aviso ordenando que a Náo Guarda-costa, que se 
achava no porto do Rio de Janeiro, fosse comboiando 
a frota, ainda que não tivesse chegado a Náo de guerra 
que a vinha render. 

» 19 - Provisão ordenando que, por parte da Fazenda 
Real, assistisse como Procurador do contrato do 
dizimo uma pessoa fiel e que o rendimento se puzesse 
em deposito. 

M AIO ••• 18- P. mandando informar o requerimento de João P~reira 
em que pedia \'!Scusa de soldado. 

'\. 
JuNHO . . 2 - Carta Régia ordenando que se notassem as~:reso-

luções tomada!;i na Junta das \ Missões, para que'· não. 
esquecesse a sua execução, ~ - quf todos os anhos 
se remettessem ao Conselho Ultramarino relações 
do que se tivesse resolvido e â.o que\ estivesse 
executado. \ 

JuLHO .. 3o- Provisão mandando informar o requerimento de 
João de Tavor;1, homem preto, em que se queixaxa de 
seu ex-senhor João da Motta Leite; e, achando-se que 
tinha razão e qpe o dito senhor lhe podia fazer'- algum 
damno, o briga:;; se-o a assignar termo para não entender 
com o mencionado ex-escravo . 

SETEMBRO 5 - P. dando proviçlencias sobre o imposto do tabaco. 

'' 9- P. ordenando que se reconhecesse Jeronymo Lobo 
Guimarães como arrematante do contrato dos tres mil 
e quinhentos réis que pagavam de direitos os escravos 
na Cidade do ij.io de Janeiro . 
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SETEMBRO I3 - Provisão ordenando que se fizesse admittir nà 
Alfandegado Rio de Janeiro um recebedor nomeado 
por José Ramos da Silva, contratador que foi da 
dizima da Alfandega. 

>>' 19- P. ordenando que se desse todo o auxilio e favor aos 
procuradores de Manoel Corrêa Bandeira para admi-
nistrarem o contrato de doze tostões de imposto dos 
escravos que entrassem da Costa da , Mina, Ilha do 
Príncipe e São Thomé. 

OuTUBRO 27 - P. ordenando que se não impedisse a execução de um 
precatorio Ecclesiastico para obrigar a Manoel da 
Silva Cheias a-ir para Lisboa viver em companhia de 
sua mulher. 

NovEMBRO 14- Carta Régia ordenando que os Governadores, 
sem embargo de que tivessem o titulo de Capitães 
Generaes, deviam executar as Ordens do Vice-Rei e 
Capitão General do Estado, quando não fossem con-
trarias ás da Secretaria ou do Conselho Ultramarino, 
ou contra o nowrio interesse do Real serviço. 

)) 

)) 

»' 

19- Provisão ordenando que se désse ajuda de braço 
secular para inteira execução da Patente do Geral da 
Ordem Franciscana para que Frei Antonio da Piedade 
exercitasse o cargo de Visitador Geral. 

29 - A viso ordenando que se remettesse com promptidão 
um masso de cartas ao Governador de Minas Geraes. 

3o- A. declarando que Luiz Vahia Monteiro tinha sido 
nomeado para succeder no Governo do Rio de Janeiro 
a Ayres de Saldanha e Albuquerque. 

40 
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NovEMBRO 3o- Provisão ordenando que todos os annos partissem 
os comboys do Reino, a saber: para esta Capitania no 
1 o de Janeiro, para a Bahia no 1° de Fevereiro e para 
Pernambuco no 1 o de Março ; e que a frota desta 
Capitania sahisse no 1° de Junho, a da Bahia no 1° de 
Julho e a de Pernambuco no I0 . de Agosto, sendo 
irrevoga vel essa resolução. 

» -A viso remettendo uma listl:\. das pessoas que traziam 
passaportes. 

I 

Í r725 
\. 
\ 

I 

JANEIRO .. I I - Provisão de~larando o modo por que se havia·J;TI 
regulado as sat1idas das Fragatas \que vi~,ssem para 
Guarda-costa da Capitania do Rio de Janeiro. 

)) 

» 

» 

; \ 
,, I 

24- P. ord_enando qpe a charrua Nossa Senhe,;a de\ Nata-
1"eth, que carregára sal para Santos, não 'fosse obri-
gada a descarr~gal-o nesta Cidade. 

\ 
~ 

2S - P. mandando dílr todo auxilio e favor aos Pro2.uradores 
e Feitores de Jeronymo Lobo Guimarães para a boa, 
arreq:tdação dq contrato dos direitos dos escravos que \ 
o mesmo arrerpatára. \ 

29- P. ordeaando que se não impedisse de modo algum ao 
Capitão da corveta S. Pedro e S. Paulo a descarga 
dos escravos que trouxesse de Benguella, sem embargo 

. de não virem ~lespachados de Loanda. 
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FEVEREIRO 1 -Provisão ordenando que, acontecendo virem arri-
bados a este porto alguns navios, se lhes concedesse 
franquia e liberdade para poderem sahir delle quando 
qmzessem. 

>> I3-Cart.a Régia declarando haver-se ordenado que os 
Presidentes dos Tribunaes, lVIüi.istros e Officiaes, seus 
filhos e mulheres não fossem procuradores das partes, 
nem dessem cartas de favor ou memoriaes ; e recom -
mendando ao Governador que não executasse carta 
alguma de favor que porventura recebesse da Rainha, 
Príncipe, Infantes, etc., quando fosse de encontro á 
justiça ou prejudicasse a terceiro. 

>l 20-Provisão approvando ter-se mandado arrematar por 
um anno as pàssagens da Parahyba e Parahybuna. 

» »-P. mandando que os Commissarios fossem aos sítios em 
que se fizesse farinha comprai-a para o mantimento 
das Náos do Comboy. 

ll 26- P. ordenando que o Ouvidor Geral fosse a S. Paulo 
tirar residencia do Ouvidor daquella Capitania, e que 
em seu impedimento fosse o Juiz de Fóra desta 
Cidade. 

>l 27- P. ordenando que em acto de mostra se désse baixa ao 
soldado Simão Barbosa. 

MARço. . . 6- P. mandando informar sobre o provimento de parocho 
para a Villa de Paraty. 

» 10- P. mandando informar a respeito da conta, que dera 
o Provedor, á cerca da despeza que se fez com os Indios 
que remavam no escaler do Juiz da Alfandega. 
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lYIARÇO •• .• 16- Provi.são mandando informar o requerimento de 
Antonio de Barros Leite, em que pedia continuar na 
serventia do Officio de Tabellião de Notas e Escrivão 
de Sesmarias. 

>> 2 I-P. ordenando que se informasse o requerimento de Ma-
noel de Moraes, em que pedia .se désse baixa de soldado 
a seu filho Miguel Quebedo de Vasconcellos. 

» 22- P. declarando q~e a mercê feita a José Pereira de Oli-
veira da servetttía do Officio de Provedor do Registro 
de Agoassú se l,~ntendia para o sitio de Parahybuna, 
que era o mesmo que existia em Agoassú. · 

23 -P. mandando nomear a Manoel de Proenca Rebello 
\ > • 

Fie! da descarga e Procurador;,por parte da FazetJ.
1
da 

Real para assisfir ao contrato da dizima na Alfan-
d~a. \ 

\ 
» 24 - P. mandando informar · o requerimento de Severino 

Ferreira de Maçedo, em que pedia provime~to para 
\ I 

servir um dos Officios de Tabellião. 

,, 25- P. ordenando qu~ não se déssem cumprimento ás .paten-
tes passadas p ~:lo Conselho de Guerra aos ~ Çapitã'es 
dos Navios . 

>> 28- P. mandando informar o requerimento de Valerio de 
Almeida Soare~;, em ·que pedia ser escuso do exercício 
de soldado. 

ABRIL. • • . r 6- P . ordenando que. :rS peças de Artilheria mais grossas 
que se achavam nos fortes inferioJ;"es se passassem 
logo .P-ara as F qrtalezas de Santa Cruz e Lage. 
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ABRIL. .. 17 :_Provisão recommendando o· maior cuidado em que 
se acabassem as fortificações da Lage. 

» »-P. ordenando que se formassem duas Companhias, uma 
dos familiares e outra dos moedeiros, e que se as 
aggregasseni. ao Regimento da Nobreza. 

» 21 -P. mandando informar sobre a petição dos Indios da 
Aldêa de S. Lourenço para se lhes fazer medir e 
demarcar a data de terras que possuíam. 

n 21- P. ordenando que se fizesse um cano de pedra 
para dar sahida á · agua da Carioca para o mar, 
assim como tanques para lavagem de · roupa, ·con-
forme representaram os Ofíi.ciaes da Camara desta 
Cidade, correndo a despeza pela consignação appli-
cada á mesma agua da Carioca . . · 

MAIO.... 2- P. mandando que, á vista dos grandes e graves abusos 
cominettidos . pelos Capuchos de Santo Antonio da 
Província de Nossa Senhora da Conceição das Minas, 
se observasse inviolavelmente a ordem que prohibia 
que para lá fossem, mesmo com o fim de tirar es-
mola, não só aquelles Religiosos, comô os de qualquer 
outra Religião . 

,, 5- P. mandando remetter os tres mil cruzados, com que 
se assistiu no Rio de Janeiro á Companhia de Dra-
gões do Capitão José Rodrigues de Oliveira. 

n 7- P. ordenando que se informasse sobre a represen-
tação do Procurador da Fazenda Real a respeito da 
Marinha, qüe devia mediar entre o mar e os edificio~, 
ouvindo os Offiá1.es da Camara e donos das casas. 
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MAIO. • . 12 -Provisão ordenando que Manoel Cardoso Ferreira, 
Condestavel de Artilharia da Capitania do Rio de 
Janeiro, vencesse 5:400 réis por mez. 

» I5- P. mandando informar o requerimento do Tenente 
General Engenheiro Manoel de Mello e Castro, que 
pretendia o Posto de Tenente General de Artilharia. 

» » - P. mandando observar inviolavelmente o Regimento 
militar, pois flue tinha o Mestre de Campo Manoel 
de Freitas, na ausencia do Governador, mandado 
assentar praça a muitos soldados, sem terem a idade 
do Regimento . 

>> 17- P. mandando que sómente se fizessem as obras já 
delineadas e qs concertos i~dispensaveis , assirrl: .. nas 
casas em que habitava o Governador como nos Etiifi-
cios Publicas. 

>> 18- P. mandando informar a representação do Prove.: 
dor da Fazenda a respeito de estar Martim Cor-
rêa de Sá, SaPgento-Niór de um dos Terços, exercendo 
indevidament~ o Posto de Tenente General. 

>> 19 - P. mandando ouvir ao Governador a respeíto de querer 
el!e que só servisse para sua pessoa o escaler em que o 

\ 

Provedor e O('ficiaes de Fazenda faziam diversas dili-
genctas. 

» 21 - P. ordenando que se deixasse José Borges Raymundo 
administrar e correr com o contrato do tabaco no Rio 
de Janeiro, o qual o mesmo arrematára. 

» 23 - P. ordenando que se mandasse dar baixa a Pedro da 
Silva, visto cpmo se lhe assentára praça contra oRe-
gimento. 
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MAw. . . 23 -Provisão mandando que se executasse o Alvará 
de 2 'de Abril de 172 r, fazendo-se a trasladação da 
Cathedral para a Igreja de Santa Cruz, com a decla-
ração de que seriam obrigados os Capitulares .a com-
prar á sua custa as casas que fossem necessarias 
para alargamento da dita Igreja. 

» 2S- P. ordenando que se informasse sobre o requerimento 
de Sebastião Alves Guimarães, que pedia para seu 
filho Caetano Xavier baixa de soldado . 

>> ·>J - P. ordenando ao Governador que chamasse á sua 
presença a Francisco de Seixas da Fonseca e aos 
mais 3°5 da Ordem de S. Francisco, e a todos os que 
fomentavam discordias entre elles, e estranhasse mui 
severamente os seus procedimentos, afim de que logo 
desistissem dos ajuntamentos, que faziam na Capella 
do Hospicio ; que tambem chamasse ao Provin-
cial e Commissario dos ditos 3°5 , recommendando-lhes 
muito que não se intromettessem nas temporalidades 
.da mencionada Ordem 3a senão na fórma dos es-
tatutos della; que, no caso dos mesmos 3°5 ou outros 
tornarem a fomentar disturbios, procedesse contra 
elles com desterro e prisão ; e que se conservasse a 
Capella do Hospicio, querendo os 3°5 assistir-lhe com 
o necessario para o culto divino, não podendo, porém, 
n~lla exercitar acto algum de 3°. 

>> 3·o - A viso mandando soltar o Mestre de Campo Ma-
noel de Freitas da Fonseca, e ao Sargento-Mór 
Engenheiro, a estarem presos sómente pela culpa da 
expedição de 1\ionte~ideu. 

JuNHO ..•. 4- Provisão mandando informar sobre o requerimento 
do soldado João Pedro, que pedia sua baixa. 
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JuNHO ... S - Provisão ordenando que não se consentisse· que 
Manoel Coelho do Prado Contratador dos dízimos 
e das balêas, pagasse mais propinas dos ditos contratos 
que as que eram devidas pelo Regimento ou ordem 
especial. 

>l 14 - P. mandando suspender o Ouvidor Geral Antonio de 
Souza de Abreu Grade por casar sem licença de Sua 
Magestade. 

>l » - P. ordenat1do flUe fossem rubricados pelo Secretario 
os bilhetes qpe pelos Officiaes da sala se passassem 
para tomar-s~ alguma embarcação. , 

n » - P. (]J01" cópia) ao Juiz da Alfandega do Rio de Janeiro, 
ordenando qlje pagasse ao Contratador José Ramos 
da Silva o imposto .sobre ~ouros. · 

» r8- P. mandando informar sobre o que se devia fazer para 
que não inteptassem de novo sublevar-'se os negros 
que assistiam nas Minas ; e si convinha que só fossem 
para ellas os negros de Angola, visto como, do furor 
dos da Costa da :Mina podia seguir-se alguma ruina. 

>> 19 - P~ ordenando que se permittisse a Migu~l Roçlrigues 
de Sá, Capitão de Artilharia, morar com sua familia 
na Fortaleza da Conceição . 

\ 

» >> - P. declarando çtue, si os caseiros, mordomos e criados 
não podiam s~r obrigados a servir· na militança, com 
maior razão qeviam ser escusos os filhos delles pelos \ 
privilegias dos. paes . 

22 - p. mandando ~nformar por que regimento ou titulo 
levava o Escrivão da passagem da Parahybuna tres 
patacas para si por despacho de cada pessoa. 
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JuNHO. . . z5 - Provisão ordenando que se observasse o que 
dispuzera o Governador a respeito de se sellarem as 
fazendas que vinham sem sello e resellarem as que 
os traziam. 

» 

» 

JULHO ... 

» 

)) 

>> - .P. mandando que o Provedor da Fazenda e Officiaes da 
Camara informassem a respeito do contrato do sub-
sidio grande dos vinhos, que se arrematou a Antonio 
Rodrigues Ferreira. 

27- P. ordenando que se informasse ácerca do Hospicio, 
que pretendiam ter nesta Cidade os Capuchos Ita-
lianos. 

3o - A viso mandando prender os soldados que vinham 
desertados do Reino. 

3 -Provisão approvando ter o Governador mandado 
dar ajudas de custo ao Capitão de mar e guerra, ao 
Capitão Tenente Henrique Nicoláo e ao Mestre de 
Campo. 

>) - P. mandando informar, ouvindo o ouvidor, acerca da 
representação dos Officiaes da Camara da Villa de 
Santo Antonio de Sa a respeito da vexação que pa-
decia aquelle povo com as diligencias, que os Officiaes 
de Justiça iam fazer áquella villa, havendo nella 
Oinciaes. 

6 - P. mandando acrradecer a Bernardo Soares de Proenca o > 

o serviço que fizera na abertura do caminho novo; e 
que não tinha Jogar darem-se nelle novas datas a 
Garcia Rodrigues Paes. 

41 
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J u LHO. . . 7 -Provisão mandando fazer para ·os rios Parahyba e 
Parahybuna uma embarcaçãG> com cavernas, visto 
serem pequenas as duas canoas que então serviam. 

,> g- P. mandando ter todo o cuidado em que as pessoas que 
fossem nomeadas para os Postos principaes das Or-
denanças fossem nobres e capazes ; e que cada regi-
mento se compuzesse de 6oo homens e cada com-
panhia de 6o soldados . 

» 12 - P. ordenando 1que se informasse sobre o requer_imento 
do Provedor da Fazenda Real, em que pedia se lhe 
accrescentassv o ordenado do seu Officio. 

» ,, - P. mandando pôr em execução o que 5e· havia· de ob~ 
servar sobre q. entrega das 1ttardas aos soldados, con~ 
stantes do Regulamento incluso. ·· ·· 

» » - P. mandando informar sobre o requerimento de Manoel 
da Rocha Pereira, em que pedia licença para renunciar 
o seu Officio de Meirinho. . ' 

» 19 - P. ordenando se observasse o que era estylo a respeito 
de se proverem os Postos da Ordenança, á vista do 
que representq.ram os Officiaes da Camara da Villa 
de Santo Antonio de Sá . 

>> 2 0 - P. mandando informar si tinham observancia as varias 
ord ens a resp~ito de não trazerem os Bispos luctuosas. 
dos Clerigos simplices; e se impedir que os musicos 
particulares cantassem nas Igrejas sem licença do 
Mestre da Sé . 

» 28 - P. ordenando que se mandassem todos os annos infalli~ 
velmente para, a Praça de Santos os 4 mil cruzados, 
que lhe estavap1 consignados . 
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AGosTo .. 2 r - Provisão ordenando ao Governador que chamasse 
á sua presença a Francisco de Seixas da_ Fonseca e aos 
mais 3°5 da Ordem de S. Francisco e a todos os que 
fomentavam discordias entre elles-, eestranhasse mui 
severamente os seus procedimentos, afim de que logo 
desistissem d.os ajuntamentos que faziam na Capella 
do Hospício ; e da mesma sorte chamasse separada-
mente ao Provincial e ao Commissario dos ditos 3°5

1 

recommendando-lhes muito que não se intromettessem 
nas temporalidades da mencionada Ordem Terceira 
senão na fôrma dos estatutos della; que no caso dos 
mesmos 3°5 ou outros tornarem a fomentar distur-
bios procedesse contra elles com. desterro e prisão ; e 
que se conservasse a Capella do Hospício, querendo 
os 3°5 assistir-lhe com o necessario para o culto divino, 
não podendo, porém, nella exercitar acto algum de 3°. 

» 27 - P. ordenando que se remettesse todo o dinheiro neces-
sario para as munições das Fortalezas . 

» » - P. mandando o Governador informar sobre a creação 
dos Postos da Ordenança nos Campos dos Goytacazes 
e sobre a capacidade das pessoas nomeadas. 

» 29 - P. ordenando se informasse a respeito do Officio de 
Patrão lVIór e do seu rendünento. 

» ~· - P. mandando estranhar ao Tenente General Engenheiro 
IVlanoel de Mello não assistir aos exames e vistorias 
das Fortalezas, quando o Provedor o chamava. 

» 3o- P. mandando informar sobre a representação que fi-
zera Caetano de Barcellos-Machado para fazer á sua 
custa uma Fortaleza e Villa entre a Cidade de Cabo 
Frio e a Capitania do Espírito Santo, na paragem de· 
nominada Macahé. 
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AcosTo. . 3 I -Provisão mandando informar o requerimento do 
soldado Silvestre Rodrigues para sua baixa. 

SETEMBRO 1 -A viso communicando estar nomeado o Padre Fr. An-
tonio dos Capuchos para visitar e reformar a Provincia 
da Conceição dos Religiosos Franciscanos desta Cidade. 

>> »- P. mandando informar o requerimento de Julião Rangel, 
em que pedia faculdade para nomear serventuario 
nos seus Offiqios. 

» >> - P. ordenando HUe 1 si fosse encontrado ,o filho, de Ro-
drigo Botelho da Roza com vida e procedimento es-
candaloso, se o remettesse preso para o Reino .. 

. \ 
>> 3 _- P. ordenando que o Governad?r se informasse da !p.ca- · 

pacidade do Çi-uarda lVIór e da do Escrivão da Des-
carga, contra os quaes havia representação; e que 
nomeasse pes~oas capazes para esses empregos. 

J) 5 - P. mandando informar sobre o requerimento de Lou-
renç0 da Costa Pinto, em que pretendia que elle e 
seus caixeiros fossem escusos de exercícios militares. 

>> >> - A vir§o participando ao Governador ter chegado ·, ao 
Reino o seu antecessor Ayres de Saldanha.' 

>> 1 o- A. á cerca de tratamento que se devia observar com o 
Bispo do Ri.J de Janeiro. 

>' >• -Provisão exigindo informações sobre a represen-
tação do Ouvidor a respeito da utilidade, que podia 
ter a Fazenda Real, augmentando-se a povoação dos 
Campos dos Goytacazes. 
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SETEMBRO r o - Provisão exigindo informações sobre a isenção, que 
pediam os senhores de Engenhos, a respeito de se lhes 
darem por livres os generos e materiaes pertencentes 
aos engenhos e lavouras; e que no emtanto se con-
tinuasse a cobrar na Alfandega os direitos dos generos 
despachados conforme as condições do contrato da 
dizima. 

» r 3 - P. ordenando que se informasse, ouvindo os Offi.ciaes 
da Camara, sobre a representação do Provedor da Fa-
zenda Real a respeito do contrato do subsidio dos 
vinhos . 

. J> 14 -Carta Régia recommendando a mawr vigilancia 
em todos os portos de mar, e caminhos das Minas 
para que não passasse ouro, sem pagar o quinto. 

>> l> - A ·viso mandando que, si das Casas de Fundição e 
· :Moeda das Minas se pedissem alguns materiaes, 
fossem mandados ; e declarando achar-se revo-
gada a Lei de r6 de Novembro de 1720 sobre os 
assucares. 

» >> - A. recommendando ao Governador procurasse evitar 
que se introduzisse sabão na Capitania do Rio de Ja-
neiro para garantir o contrato de João Baptista. 

J> 19- Provisão declarando já haver-se visto a conta, que 
se dera sobre a convenienda de ficar sujeita a este 
Governo a Villa de Paraty . 

)J n - Provisão mandando pôr Editaes para o provimento 
do Posto de Sargento-M.ór do Terço de Mestre de 
Campo. 
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SETH:IBRO 20 ·- P. mandando que se remettessem os 4 mil cruzq.dos, 
que estavam consignados para as Fortificações de 
Santos, em cada um anno. 

>> >' - P. mandando informq.r sobre levar o Escrivão da Fa-
zenda uma pataca de cada carta de guia, o Escrivão 
do Almoxarife outra, e o Secretario seis vintens de 
cada licença para as Minas. 

22- P. mandando pu
1
blicar a Lei de r6 de. Agosto de 1722, 

como se pratiçara na Bahia e J:>ernambuco, -para 
que ninguem chegasse a bordo de navios na-
cionaes ou estrangeiros, ainda dos que servissem 
de cabos, emquanto nãq se tivesse feito toda a 
descarga. 

>' 23- P. mandando informar sobre o ·requerimento de Ma-
thias Rodrigues Vieira, em que pretendia ser alistado 
na Companhia 4os Privilegiados, e não na qos Me r- \ 
cadores, como ~e achava. \ 

» 2S - P. remettendo a t-ei dos direitos que haviam de pagar 
os assucares nas Alfandegas do Reino. 

» 26- P. ordenando qu~ se désse a ajuda e favor para exe-
cução de uma f atente que o Geral da Ordem ' Fran-
ciscana passou para que Fr. Antonio da Piedade 
exercitÇtsse o cargo de Vizit;:t,dpr Geral ; e que se re-
prehendesse a Carnara por se intrometter a fomentar 
parcialidades entre os F rades. 

>' 27- P. mandando que o Governador obse~vasse as ordens, 
que tinham vindq a respeito de Frades Capuchos, e 

Terceiros sem mostrar-se parcjal. 
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Nó'VÉM·BRO 9- Provisão ordenando que, á vista do excesso das 
despezas da Fazenda Real, se suspendessem as obras . 
das F ottificações por alguns annos, si se achassem em 
estado de assim se poder executar sem perda do já 
feito, e no caso de se faltar ás dividas da Colonia; 
que aos credores se fizessem consignações possíveis, 
com que se lhes suavisasse a espera, devendo ser mais 
favorecidos os que soccorreram a Nova Colonia; que 
quando não se achasse quem comprasse os bens 
dos devedores á Fazenda Real pelos seus justos preços 
fossem elles arrematados aos proprios; que quanto á 
Guarda-costa, da dizima se supprisse parte da despeza, 
quando não chegasse a sua consignação. 

>> 20- P. mandando informar o requerimento, em que pedia 
Manoel Dias Lopes que em remuneração de seus ser-
viços suas lanchas fossem izentas de chegarem ás For-
talezas. 

» 22- P. mandando fazer a Domingos Francisco de Araujo 
uma consignação para o fim de ser pago dentro em 4 
annos do que se lhe estava devendo da obra da For-
taleza da Lage . 

>> 24 - P. mandando informar sobr.e a representação do Padre 
Fr. Geraldo de Jesus, Procurador Geral da Província 
dos Capuchos, pedindo auxilio para reduzir á obe-
diencià os Coriventos da mesma Ordem, especialmente 
o do Espírito Santo. 

DEZEMBRO 7 - P. mandando que fosse solto Amaro Fernandes de 
Carvalho, dando fiança, e seguisse seu livramento. 

» » - Aviso partidpando haver recebido cartas e pro-
nietlendo responder na frota do r o do mez seguinte . 
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DEzEMBRO I I - Provisão approvando o que se assentára na junta, 
que se fizera sobre os dolos, de que uzavam os Admi-
nistradores dos contratos do sal e azeite. 

>> n - P . louvando o zelo do Governador em dispor que se 
recrutassem os Terços. 

>> I2 - .P. dando providencias a respeito das desordens entre 
os Terceiros e Frades Capuchos. 

» I9 - P . declaranqo quaes as pessoas que deviam ter as 
chaves do Cofre da Fazenda Real . 

» 20 - P. mandando que fossem restituídos á Casa da Moeda 
os 3o contos, que tinham d'alli sahido por emprestimo. 

,, 
» » - P. ordenando que se fizesse ,restituir á antiga e propria 

Capella dos Terceiros de S. '·'Francisco todas as Ima-
gens e ornamentos, e mais paramentos, que d'ella 
se haviam mandado para a do Hospício, edificado 
pelos Terceiros intrusos, e prohib~ndo a estes que 
fizessem nell<;! acto de Terceiros . 

1726 

JANEIRO. . 5 A viso dando providencias sobre a denuncia contra 
os Religiosos que homiziavam Hollandezes e faci- \ 
noras nos seus conventos, recolhiam fazendas furtadas, 
e tinham escravos mal procedidos. 

» 1 2 - P . concedendp licença a Amaro F ernandes de Carvalho 
para solto livrar-se do crime imputado pelos parentes 
de sua mulher, de uso de armas offensivas . 
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J~NEJRo .. 16 - Provisão ordenando que a Villa de Paraty fosse 
incorporada a este Governo, e sujeita a correição 
desta Capitania . 

n 18 - P. louvando o zelo empregado pelo Governador da 
Capitania do Rio de Janeiro, Luiz Vahia Monteiro, 
nas obras das fortificações, e ordenando-lhe que obser-
vasse os apontamentos do Engenheiro José da Silva 
Paes a esse respeito. 

>> 21 - P'!' fazendo executar com os escravos a Lei, que impu-
nha pena de galés pelo uso de armas prohibidas. 

>> 22 - P. ordenando que se tomasse conhecimento do desca-
minho de 100 mil cruzados, tirados por emprestimo 
da Casa da Moeda para carregamento dos Navios, 
que ·transportaram o destacamento a Montevidéo. 

>> 24 - P. exigindo informações sobre o requerimento de 

)) 

José dos Santos Chaves, em o qual se escusava de 
ir á Nova Colonia do Sacramento por ter mandado 
em seu logar outro soldado . 

2.6 - P. mandando que se declarasse ao Capitão de Mar e 
Guerra Luiz de Abreu Prego , e a todos os mais 
Capitães de Náos de Guerra , que seus aquartela-
mentos em terra estavam sujeitos a huscas, e que 
não deviam oppor-se ás rondas e vigias nas cercas 
do Convento de S. Bento., por onde passavam con-
tra bandos para os di tos aquartelamentos. 

)) -- P. indeferindo o requerimento da Camara da Ilha 
Grande, no qual pedia que fosse conservado por 
mais tres annos o Capitão Eusebio da Silva Leitão, 
e concedendo a ajuda de custo de 5oo$ooo para as 
obras do quartel da di ta Ilha . 

42 
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Provisão ordenando que os Officios, que rendessem 
sómente zoo$ooo, não pagassem as terças partes do 
seu rendimento, mas aquelles que excedessem a essa 
quantia, não deviam só pagar a 3a parte do que 
excedesse dos zoo$ooo, mas de todo o rendimento 
incluídos os zoo$ooo. 

>' 3o - P. ordenando que o Capitão João de Almeida Souza 
fosse reintegrado no seu Posto, e que se lhe pagassem 
os soldos vepcidos. 

FEVEREIRO I - P. prorogat).do o tempo aos Almoxarifes da Fazenda 
Real até qu~ tivessem successores; e augmentado-
lhes 4ho$ooo aos seus ordenados. 

~ \ 
)) 3 - P. ordenando ao Abbade de S. Bento que ·~zesse 

'\ 

cessar os contrabandos pelos muros do seu Convento, 
e que o Governador tivesse todo o cuidad,o em ser essa 
ordem execufada. 

n 4 - A viso respondendo ás cartas de 3 e r o de Junho, que 
tratavam da arribada da Náo de Macáo, das Minas 
de S. Paulo e Cuiabá e dos Religiosos de S. Bento, 
Carmo e Saqto Antonio. 

» >> - Provisão exigindo informações sobre a necessi-
dade de Offic;iaes para a Alfandega, demonstrada pelo 
Juiz della. ' 

» 5 - -~viso permittindo aos Officiaes de Justiça darem 
busca no Mosteiro de S. Bento aos Hollandezes nelle 
refugiados, e providenciando sobre os abusos com-
mettidos pelps Religiosos de S. Bento, Carmo e Santo 
Antonio. 
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FEVEREIRO 5 - Provisão suspendendo do cargo de Ouvidor a An-
tonio de Souza Abreu Grade por se ter casado sem 
licença régia. 

» » - A viso ordenando que se fizessem com a Fragata do 
Comboy as despezas necessarias até a quantia de 
5o mil cruzados, sacando-se letras desse valor sobre 
o Thesoureiro dos armazens, o qual as pagaria pela 
consignação dos rendimentos do assucar. 

>> 6 - Provisão exigindo informações sobre o requeri-
mento de Sebastião da Silva Penalves, pedindo baixa 
para seu filho Bartholomeu da Silva Cordeiro. 

>> >> - P. suspendendo a ordem de rg de Abril de 1724 sobre 
a fórma que se devia seguir na cobrança dos direitos 
das fazendas vindas na frota do dito anno . 

>> 8 - P. ordenando que se executasse inviolavelmente a 
ordem sobre a arrecadação de nove contos e tantos 
mil réis, que o Thesoureiro da Alfandega José Ferreira 
de Oliveira devia ter entregado ao Contratador da 
mesma Alfandega José Ramo~ da Silva. 

>> 23 - A viso ordenando que se désse toda a ajuda e favor 
aos Procuradores de Diogo Lambert e outros nego-
ciantes, para a cobrança das fazendas furtadas por 
Antonio Velloso. 

MARÇO. . . g - Provisão accrescentando mais duzentos mil réis 
ao ordenado do Almoxorife da Fazenda Real. 

>> 14 - P. ordenando que se restituísse a Sebastião da Veiga 
Cabral a importancia do deposito de uma partida de 
couros da sua Fabrica, que foram quintados indevi-
damente. 
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MARÇO ... 16 - Provisão ordenando que Jeronymo Lobo Guima-
rães continuasse com o contrato dos escravos pelo 
mesmo preço antecedentemente arrematado, e sem 
alteração de direito~ . 

ABRIL. • . I 2 - Carta Régia concedendo o Habito de Christo 
com 12$ooo réis de Tença effectiva a Fidel Franco 
Belloto, e dando faculdade e commissão para mandar 
lançar o supradito habito. 

JuNHO. . . 3 - Provisão ordenando ao Ouvidor Geral que pro-
curasse saber si os Donatarios . de Terras da Corôa e 
Capitanias tipham tirado carta de confirmação em seus 
nomes, e que se desapossassem aquelles que ainda as 
não tivessem tirado. ~ 

,, z8 - P. ordenando ao Governador que não se intromet-
tesse mais no governo dos Terceiros de S. Francisco, 
nem nas discprdias dos Frades, que até mesmo proce-
desse com cautela e prudencia de ~aneira a cessar o 
rumor que se divisava de ter elle mais affeição aos 
F rad·es do que aos do Reino. 

JuLHO... 6 - P. ordenandp que não se deixasse ir para Angola em-
barcação algpma sem que levasse ao menos u'm cavallo ; 
e, quando al&um navio por sua pequenhez o não podesse 
levar, fosse obrigado o senhorio delle a transportar 
por sua cqnta em outra qualquer embarcaÇão o 
cavallo que pão pôde caber na sua. 

J• 10 - P. ordenanqo que nas Patentes dos postos vagos por 
impedimentqs e ausencias se declarasse a qualidade 
dos impedi!T\entos e a fórrna das ausencias. 



333 

1726 

JuLHO. . . 27 ___. P. recommendando a arrecadação da carga do navio 
D. Carlos; e ordenando que Pedro Famelão e os mais 
estrangeiros, que se achassem nesta Capitania sem 
licença, sahissem na primeira frota. 

AGosTo .. 21 - JP. ordenando · a remessa de uma lista, com toda a 
clareza, dos Officiaes que havia nas Ordenanças desta 
Cidade e seu termo. 

)I 2S P~ exigindo informações sobre o requerimento de 
André de Souza Cunha, Capitão da Fortaleza de 
S. Thiago, que pedia ter a pr;;cça de um soldado com 
o dito Posto. 

SETEMBRO 10 - P. ordenando que a terça parte da carga das embar-
cações, que conduzissem generos para negocio á Nova 
Colonia do Sacramento, seria concedida aos particu-
lares, que quizessem usar deste commercio. 

» 18 - P~ ordenando que da pedra existente na Ilha das 
Cobras fosse tirada a necessaria para as fortificações 
da mesma ilha e a restante entregue aos Frades de 
S. Bento; e que Domingos Francisco pagasse aos 
mesmos Frades a que tirara para o dormito rio dos 
Padres do Carmo. 

» » - P. declarando ao Governador Luiz Vahia Monteiro 
estar-se informado de que nas acções do seu governo 
procedia elle com menos moderação e prudencia e mui 
incivilmente com os moradores, não só descom-
pondo-os com palavras injuriosas, mas ainda espan-
cando-os; ordenando que moderasse os seus ímpetos 
e fm·ias, para que cessassem-as queixas ; e que, si con-
tinuasse em seus excessos, não só incorreria na Real 
indignação, mas se procederia contra elle com a de-
monstração que fosse conveniente. 
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SETEMBRO 20 - Provisão ordenando que Francisco de Seixas da 
Fonseca e outros, que faziam exercícios de Terceiros 
em um Hospício .pertencente á Ordem Terceira de 
S. Francisco, entregassem as chaves delle á Mesa da 
dita Ordem. 

OuTUBRO 14- P. ordenando que se désse toda ajuda necessaria para 
a conclusão do caminho entre esta Capitania e a de 
S. Paulo. 

I 

» - P. exigindo informações sobre a baixa que pediu 0 sol-
dado Francisco Pereira de Vasconcellos. 

NovEMBRO 4- P. exigindo infqrmações sobre o requerimento da Ca-
mara da Villa ele Angra, em que pedia os mesmos pri-
vilegias de que gozava a Camara desta Cidade. ' 

» 

» 

)) 

» - P. ordenando que se vendessem as fazendas do 
navio D. Carlos, e fosse remettido o producto a 
Portugal. 

» - P. advertindo fl.O Governador Luiz V ahia Monteiro 
que não se inrromettesse na jurisdicção dos Officiaes 
da Camara e mais Ministros da Justiça, · nem com a 
ordem dos seu~; processos; e se abstivesse das indeco-
rosas maneiras com que os tratava. ' 

5- P. ordenando ~o Governador que fizesse transportar 
ao Reino de Portugal todos os estrangeiros que aqui ' 
se achassem sem licença. 

7- P. ordenando o cumprimento da ordem sobre o· quatro 
mil cruzados para as obras das fortificações da Praça 
de Santos. 
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NovEMBRO I 3 - Provisão ordenando que o Escrivão da Casa da 
Moeda Manoel de Moura Brito despejasse com a 
maior brevidade as casas que indevidamente occu-
pava, e as entregasse ao Provedor da Casa da Moeda 
João da Costa Mattos. 

1S- P. participando que se receberam as listas do producto 
da Casa da Moeda ; e ordenando que continuassem a 
ser remettidas annualmente. 

>> r6- P. ordenando que fosse trazido para a Cadêa da Cidade 
o preso Alvaro Dias Gomes, moedeiro do numero, 
para melhor tratar do seu livramento ;. e advertindo 
ao Governador que ás Justiças e não ao Governador 
pertencia castigar os culpados, e que portanto não se 
devia intrometter a tomar conhecimento nas materias 
de lias. 

r 8 - P. ordenando ao Governador que expuzesse as razões 
que teve para não entregar a José Ramos da Silva os 
lucros da dizima da Alfandega de q' . ~ fôra arre-
matante, e que logo fi zesse pagar aos procuradores 
do mesmo contratador a quantia que lhe fôra . 
tirada. 

19- P. ordenando toda a vigilancia sobre a navegação entre 
este Porto e o da Nova Colonia do Sacramento, para 
evitarem·se os continuados naufragios. 

2 2 - P. louvando o zelo empregado pelo Governador Luiz 
Vahia Monteiro na formação das quatro Companhias 
de Cavallaria, e ordenando que indicasse o soldo que 
devia vencer o Sargento-Mór, de que tratava o dito 
Governador em carta de 7 de Julho de 1726. 
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DEzEMBRO 6- Provisão ordenando que se mandassem mensalmente 
os cinco mil cruzados para pagamento dos soldos da · 
Infantaria da Nova .Colonia do Sacramento, e que se 
tratasse de pagar com suavidade o mais que se estava 
devendo. 

8 - A viso dando parte da chegada a Lisboa da Frota do 
Rio de Janeiro e Bahia; e ordenando que se desse todo 
o auxilio aos contratadores do tabaco, para rece-
berem o que se lhes devia. 

I 
9- Provisão ordenando que se puzesse em ultima per-

feição a obra da Fortaleza da Lage e depois a da Ilha 
das Cobras, . segundo as annotações do Engenheiro 
Mór do Reino 1 

\I 
I o - P. ordenando que fosse lag.eada a Alfandega desta 

Cidade e se fiz~sse as mais obras l{ecessarias por co~ta 
dos rendimentps della. 

>• - P. (cópia) prohibindo que se edificassem casas nas ma-
rinhas da Cidade até a Ponte do Valongo. '· 

rz- P. exigindo informações sobre a maneira por que o 
· Capitão Manoel Freire Allemão de Cisneros pretendia 
pagar u resto da fiança que dera por João Ribeiro da 
Costa, quando fôra contratador da aguardente. 

I4- P. exigindo informações sobre os titulos que tinha 
Manoel Nascentes Pinto para quatro Officios na Alfan-
dega; e mui pistinctamente o que rende cada um \ 
delles, e que razão houve para. se annexar aos mais o 
de sellador. 

r8- P. ordenando ao Governador que enviasse na primeira 
F rota a Portugal Manoel de Mello Godinho Manço, 
que foi Ouvidor Geral da Capitania de S. Paulo. 
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DEZEMBRO 19- Provisão removendo dos postos de Tenentes de 
Mestre de Campo General de S. Paulo, e do Jogar 
de Ouvidor da dita Capitania, para serem immedia-
tamente remettidos a Portugal, David Marques Pe-
reira, Antonio Cardoso dos Santos e Francisco da 
Cunha Lobo; e nomeando para os substituir a Manoel 
Borges de Figueiredo, Manoel Rodrigues de Carvalho, 
Francisco Galvão da Fonseca. 

» 23- P. ordenando a organização de um regimento para a 
boa arrecadação dos direitos da Fazenda Real, e 
igualmente um calculo da despeza militar e eccle-
siastica. 

» 24 - P. exigindo informações sobre a baixa de soldado que 

JANEIRO.,. 

» 

Domingos de Souza, morador na Villa de Santo Antonio 
de Sá, pedia para seu filho João Rodrigues Branco. 

1727 

5 - Provisão concedendo licença a Francisco de Seixas, 
desterrado para a Capitania de Pernambuco, para 
recolher-se ao seu domicilio; e ordenando que lhe 
fossem pedidas e remettidas a Portugal as ordens, 
que lhe tinham sido dadas . 

8 - P. ordenando que dos· quarenta mil cruzados destinados 
para as fortificações, fossem tirados vinte annualmente 
para pagamento das despezas que fizera o Capitão 
Domingos Francisco de Araujo com as obras da 
Fortaleza da Lage . 

43 
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JANEIRO .. lO- Aviso accusando o recebimento de varias cartas-; 
tratando da Fragata que ia esperar a frota de Per~ 
nambuco; do incendio da Náo Smua Rosa; da no~ 
meação de novo Ouvidor, e ·dos receios de rompi~ 
menta entre os Alliados de Vienna e Hanhover. 

» 1 4 - Provisão ordenando aos Officiaes da . Camara da 
Villa de Angra dos Reis, que ajuntassem os privilegias 
authenticos dos Cidadãos da Cidade de S. Sebastião 
á representação, na qual requeriam os mesmos privi~ 
legios. 

» zg- P. a favor do Juiz da Balança João Antunes de 
Andrade, que não devia ser obrigado a pagar a 
3a parte dos zqo$ooo do rendimento do seu officio, 
porque a lei se devia entende~ ficando nas duas partes 
zoo$ooo livres, e como tirando a 3a. parte lhe não 
ficavam, . não devia ser obrigado a' pagal-a, e tendo 
pago, que se lhe r~stituisse. 

FEVEREIRO 4- P. ordenando a entrega de umas cartas aos Prove-
dores de Defuptos e Ausentes sobre a arrecadação 
e remessa dos bens dos Defuntos. 

8 - P. approvando ~ escolha, que Brizida Pereira fizera 
de Francisco Mendes, para Procurador da dizima da 
Alfandega dest~ Cidade, de que fôra arrematante seu 
fallecido marido . 

>> 10- P. ordenando que fossem sequestradas as terras 
áquellas pessoas que não apresentassem cartas de 
doação. 

» I3- P. ordenando quf! fossem conservados na Capitania da 
Parahyba do Sul os Capitães nomeados por Ayres 
de Saldanha, e extinctos os mais postos em attenção á 
pouca gente que havia na dita Capitania. 
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Officiaes da Camara da Villa de Santo Antonio de 
Sá a respeito dos irregulares procedimentos contra ella 
praticados pelos Ouvidores e Governadores desta 
Capitania. 

)) 2 r - P. exigindo informações sobre o requerimento dos 
Lançadores do contrato do tabaco, em que pediam 
licença para poder gastar maior quantidade de tabaco, 
augrrientando.-se-lhes o preço do contrato. 

» 28 - P. ordenando que fossem attendidas as Patentes 
de Agente Geral e de Mestre de Theologia, con-
cedidas pelo Geral de Rorria a Frei José Pereira de 
Sant'Anna. 

MARço... r - :P. ordenando que se desfizessem ás duas Companhias 
de familiares e moedeiros, as quaes se aggregariam ás 
Ordenanças dos seus districtós. · 

:. » - P. ordenando que fosse minuci6sàlhente examinada a 
conta da despeza feita com o destacamento de Monte-
'vidéo. 

» » - P. ordenando ao Provedor da ' Fazenda Real a co-
brança dos novos direitos, e exigindo do Governador 
que declarasse si seria factivei tirar-se a Adminis-
tracção dos Contratos á Camara e encorporal·a á 
Fazenda Real. 

» 4 - P. exigindo informações sobre o requerimento de 
Simão Gonsalves, em que pedia uma· praça morta. 

, » - P. ordenando que se concedesse baixa a Manoel Fer-
nandes com a clausula de dar outro soldado em seu 
logar. 
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MARÇO. • • 5 - Provisão mandando ·que se concedesse baixa . ao 
Cabo d'Esquadra João Gonsalves de Carvalho com 
a clausula de dar outro soldado em seu logar. 

)) 6- A viso tratando da queixa de João Baptista Dau-
vergne sobre a introducção do sabão no mercado 
desta Cidade. 

» 9- A .. remettendo uma carta de importancia ao Gover-
nador das Minas Dom Lourenço de Almeida. 

» I o - Provisão ordenando o cumprimento das condiÇões 
com que Manoel de Lima Pinto arrematou o contrato 
dos caminhos para Minas. 

» 11- Cart.a Régia ordenando que a Fragata Nossa 
Senhora M adre de Deus podesse arribar e retirar-se 
deste porto, quaqdo lhe aprouvesse, 'sem ser obrigada 
a encorporar-se á frota. 

>> I 5 - A viso ordenando que se désse todo o auxilio a Fr. 
Manoel de Santo Antonio para tirar esmolas em bene-
ficio dos Santos Logares de Jerusalem. 

· » 17-:- Provisão ordenando que fosse conservado no es-

) 

tado em que se achava o Conventinho da Ilha dos 
Çapuchos. 

zo - P. ordenando a observancia da Lei novíssima sobre a 
Fabrica Cla Moeda, e remettendo novos cunhos em 
substituição aos velhos que deviam ser guardados e 
depois mandados para o Reino . 

» >> - A v iso ordenando que fosse remettido na ra Frota a 
Portugal o Desembargador Manoel de Mello Godinho, 
que serviu de Ouvidor Geral de São Paulo. 

\ 

\ 
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MARÇO •.. 21 - Aviso ordenando que fossem auxiliados os Procu-
radores de Miguel Galhart na cobrança dos bens do 
seu fallecido filho N arcizo Galhart. 

» » - A . ordenando o cumprimento da Ordem, de não 
serem obrigados ao pagamento da nova contribuição 
para Guarda-costa os Navios que do Porto viessem 
em direitura a esta Cidade, e que não chegassem 
juntamente com os da frota. 

» » - A. tratando do estabelecimento de casas de fundição 
de ouro; da nomeação do Desembargador Manoel da 
Costa Mimoso para Ouvidor Geral; da formação do 
Regimento de Cavallaria de Ordenanças e da no -
meação de Sargento-Mór; das questões dos Capuchos . 

» » - A. communicando que, examinadas pelo Conselho 
Ultramarino as razões que tivera o Governador para 
exterminar para Pernambuco a Francisco de Seixas da 
Fonseca e propor ao visitador dos Religiosos Ca -
puchos igual pena para Frei Fernando de Santo 
Antonio, a elle parecera que o procedimento do Go-
vernador fôra irregular, absoluto e destituído de 
toda a justiça, que se devia censural-o severamente, 
e mandar restituir ao seu domicilio a Francisco de 
Seixas, ficando a este o direito de haver do Gover-
nador perdas e damnos; que, attendendo-se a boa in -
tenção .com que procedera o Governador, apenas se 
tinha deferido a parte relativa ao extermínio de 
Francisco de Seixas por não merecer elle tão grave 
castigo ; que na execução das ordens relativas :í paci-
ficação das contendas entre os Religiosos e os Terceiro 
se houvesse com tal prudencia e moderação que não 
faltasse ao que Sua lVIagestade ordenara nem exce-
desse os limites de ua jurisdic .ão . 
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M ARÇO •.. zz- Provisão ordenando que se praticasse com - os 
auxiliares e Ordenanças do Rio de Janeiro o mesmo 
que se praticgva com os de Portugal, e que hou-
vesse exercícios duas vezes no anno. 

n >> - P. exigindo informações sobre ó requerimento do sol-
dado André de Siqueira, remettido á Nova Colonia, 
em que pedia para vir continuar a servir nesta Ci-
da de, ou que se lhe desse baixa. 

1 z3 - A viso commun~cando - que se passara a Manoel 
Antunes F erreira, patente de Capitão da Fortaleza de 
S, Januario; e exigindo que se informass~ si a mesma 
Fortaleza tivera sempre Governador, e si vagara por 
deixaÇão ou por morte. 

» » - A. tratando da patente de Alferes de Ipfantaria passada 
a Domingos F ernandes de Oliveira. 

» - A. tratando da prtsão de Fidel Franco, e da devassa 
contra elle tirada pelo Desembargador Roberto Car 
Ribeiro. 

)) 11 -A. tratando da rerressa dos quintos. 

,, » -A. remettendo cóp,ia da carta que se escreveu ao Pro-
vincial dos Capuchinhos sobre o Hospício que elles 
erigiram em Convento. 

ABRIL . • • z8 - A. tratando do noyo Governador para S . Paulo, da 
partida do Marqqez de Abrantes para Madrid, da 
chegada do Marquez de Balvares, da dotação do 
P ríncipe de Port).lgal, e do das Asturias, e de outras 
noticias . 
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ABRIL. • • z8 - Á viso tratando do donativo para acudir ás grandes . 
despezas, que se haviam de fazer. 

, >> - Provisão declarando que a nomeação dos Officiaes 
da Casa da Moeda devia ser feita pelo Provedor della 
e os provimentos pelo Governador, devendo este ser 
o brigado a mandai-os passar a todas as pessoas que os 
requeressem com nomeações feitas pelo dito Pro-
vedor, sem que procedesse a outra diligencia ou 
exame, entendendo essa resolução com os Officios de 
Thesoureiro e Escrivão, porque os serventes deviam 
servir por nomeações do mesmo Provedor sem mais 
despacho algum ; e que os provimentos dos referidos 
Officios, feitos pelo Governador, deviam ser confir-
mados pelo Conselho Ultramarino. 

» 2g-Aviso ordenando que a obra do desaguamento da 
Carioca fosse feita pela maneira descripta pelas pessoas 
que trabalharam na conducção da agua a esta Cidade, 
e que, depois de ouvidos os Engenheiros sobre esta 
ma teria, fosse posta logo em execução . 

. ' 3o- A. communicando que se dera passaporte a Pedro 

)) 

JULHO ... 

Vital de Mesquita nomeado Thesoureiro dos Defuntos 
e Auzentes. 

» - A. noticiando a vinda do Governador de S. Paulo. 

1 - Provisão ordenando que se fizesse com todo o cui-
dado o exame das quantias despendidas com o desta-
camento de Montividéo. 

8 - P. desapprovando os meios apontados pelo Provedor 
da Casa . da Moeda e homens de negocio sobre a 
emissão da Moeda Provincial. 
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JuLHO. • • 9 - Provisão approvando as instrucções dadas pelo 
Governador sobre o caes, e outras medidas de defensa, 
nas Villas de Paraty e Angra dos Reis. 

» r o- P. ordenando que a Camara e o Alcaide lVIór fossem 
executados pela contribuição de quatrocentos mil réis 
annuaes para a obra da Cadêa, e exigindo informações 
sobre o ordenado de Carcereiro e das suas carce-
ragens. 

rS - P. ordenanqo que fosse vendida a carga do Navio 
D. Carlos, e remettido o seu producto ao Conselho 
Ultramarino. 

» z8- P. exigindo informações 1sobre a medição requerida 
por Custodío da Silva Serra e Vicente Lopes 'Ferreira 
daquella parte da obra da 8arioca, que ainda não 
estava me~lida. 

AaosTo .. 6- P. ao Secretfirio do Governo recommendando que todos 
os annos se remettesse uma lista de todas as cartas 
que viessem para o G~;)Vernador; e as que viessem para 
os Meirinqos e mais Officiaes lhes fossem entregues, 
cobrando-se delles recibo . 

SETEMBRO 5- p. approvapdo o fabrico das duas barcas para a nave-
gação dos Rios Parahyba e Parahybuna, e deixando 
ao arbitrio do Governador a mudança do registro do 
Rio Parahybuna para o Parahyba. 

» 12 ·- P. ordenançl.o que não se consentisse a factura de um 
curral na Ilha das Cobras pelos Frades Bentos, e que 
se exigiss~m delles os titulas pelos quaes possuiam a 
dita Ilha. 
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SETEMBRO z3 -Provisão approvando que os bilhetes para se · tomar 
qualquer Embarcação fossem feitos e assignados pelo 
Tenente General de Semana. · 

OuTUBRO . 9- P. exigindo informações sobre o requerimentq ·do 
Capitão de Artilharia Miguel Rodrigues de Sá, em 
que pedia ser igu~lado o seu soldo. aos de Infantaria . 

. » . 3o .....-- P.louvando a promptidão do pagamento dos direitos da 
- dizima d'Alfandega aos procuradores de José Ramos 

da Silva ; e ordenando que os soldados não soffressem 
demora no recebimento de seus soldos, e fossem pon-
ctualmente.satisfeitas as letras Q.a Colonia ... 

No:;,rEMBRO 5 - P. louvando o zelo com que Luiz Vahia Monteiro di-
rigira os negocies deste governo. 

»- P. ordenando que fosse remettido ao Conselho Ultra-
marino uma planta da fortificação àa Ilha das Cobras, 
com declaração das obras já feitas e por fazer, e da 
extensão de terra que comprehendia em si a dita Ilha. 

» 7 - .P. ordenando ao Governador que não se intromet-
tesse em materias de J1..1stiça e Fazenda, e só auxi-
liasse as diligencias quando fossem requeridas pelos 
Ministrós da Justiça ou da Fazenda. 

)) »- P. concordando no recrutamento para o Regimento de 
Cavallaria, mas não annuindo á idéa de pagar-se aos 
Capitães o mesmo soldo dos de Infantaria. 

» 12- P. communicando ter-se ordenado ao Geral de São 
Bento que se notificasse a Fr. João da Madre de 
Deus para recolher-se á sua .Provincia; e que tanto 
elle cori1o seu pai Francisco de Seixas da Fonseca 
seriam desnaturalisados, si-continuassem a perturbar o 
socego e união entre os Terceiros de São Francisco. 

44 
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NovEMBRO r 2 - Provisão ordenando que o Juiz de Orphãos não 
désse á razão de juros o dinheiro dos Orphãos, salvo 
si fosse sobre penhores de prata e ouro. 

» I3- :P. deixando ao àrbittio do Governador à maneíra por 
que deviam ser vendidas as fazendas do Navio Hol .. 
landez D. Gados-. 

DE:zÉMBRO 10- P. fazendo constar que éhégàram e foram logo reco~ 
lhidos á Cadêa os Estrangeiros, que residiam nesta 
Capitania se!m licencà. 

I ' 

)) 

» 

>> ...;:;;.. j:JÕ. fazendo cçmst~r qúe chegaram e 'foram recolhidos 
á Cadêa do LiinoeiroJ os presos, que vieram das 
Minas por desencaminhadores de ouro . 

. \ 

12 - P. exigindo informações 1sobre a representaÇão dos 
Officiaes d~ Camara da Villa de Angra dos Reis, em 
que e'xpunhlJ;ín suas razões para ãlcançarem os mesmos 
privilegíos que tinhàíh os Cidadãos desta Cidade. 

I \ 

I() - P. exigindo informações sobre a petição dos Indios 
da Aldea dt; S. Pedro de Cabo Frio~ em que allega-
vam seus ~etviços e 'miseria para serem conservados 
na posse 4as pescarias da enseada da Ponte dos 
Buzios. 

I 9 - P. ordenando ao G-overnador que remettesse a lista 
dos Officiaes das Ordenanças com as alterações que 
prom'etteu fazer. \ 

» >> -;.:::.._ P. fazendo constar que se rec~beram as listas dos 
rendimént0;> da Casa da Moeda e Dizima da Alfan-
dega e ord~!nahdo que ·continuass'em a ser remettidas 
todos os anAôs . 
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il'ANEIRO.. 7 - Provisão declarand0 que eram falsas as vozes que 
se espalhavam de que dependiam os Governadores 
para seu a·bono de certidão da .ütmara e do Reitor 
do Collegio da Companhia de Jesus, pois por varias 
ordens se tinham prorubido ás Camaras semelhantes 
certidões. 

» 8 -.- _ P. ácerca da representação do Prqvedor da Fazenda 
a respeito de se augmentarem os salarios aos Officiaes 
da Fazenda e aos que se deviam ,crear de novo. 

>> - P. approvando a venda do Bergantim que conduzia 
farinha e materiaes á Colonia do Sacramento, e de-
clarando que havia cessado a guerra entre a Inglaterra 
e Castella. 

» » - P. accusando o recebimento das li_stas de Infantaria 
e Cavallaria, e ordenando que .fosse reenchido o nu-
mero dos Terços de Infantaria paga. 

» » - P. accusandoj o recebimento do inventario das fa-
zendas do Navio p. Carlos, ficando ao arbítrio do 
Governador a venda dellas; e ordenando ao Pro-
vedor da Fazenda Real que procedesse contra os 
autores dos furtos das fazendas acima mencionadas. 

» >> - P. ordenando que fossem applicados ás despezas do 
Comboy os dinheiros dos Defuntos e Ausentes, e o 
producto <;la :Casa da Moeda, .emquanto não fosse 
resolvida a ·Consulta sobre esta ma teria. 

» 14 - P. declarando que para se deferir o requerimento 
dos Officiaes da Camarada Villa de Angra dos Reis, 
que yediam . os)1priv~legios que tinham os Cidadãos 
desta Cidade, era necessario que juntassem á repre-
sentação os ditos ,privilegias authenticos. 
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-JANEIRO •• !5 Carta Régia ordenando que fosse festejada com 
salvas de Artilharia e luminarias a noticia dos casa-
mentos do Príncipe e Princeza de Portugal. 

» 

)) 

)) 

)) 

r 6 - Provisão exigindo informações sobre a baixa do 
soldado Rodrigo de Mençlonça Furtado. 

2 r - P. ordenando que as despezas com os remeiros das 
barcas dos Rios Parahyba e Parahybuna deviam ser 
feitas por conta da Real Fazenda. 

I 

» _:_ P. declarançlo que a jurisdicção, de que podia usar o 
Visconde d'A..sseca, estava expressamente declarada 
na Carta de Doação da Capitania da Parahyb,a do Sul. 

23 - A viso respondendo a differentes Cartas, ) , dando 
parte da celebração dos casamentos do Príncipe e 
Princeza de Portugal. 

>> » - Provisão approvando a exactidão do pagamento 
dos cinco mil cruzados á Nova · Colonia\ do Sacra-
mento, e as diligencias na arrecadação dos quintos 
dos couros. 

D 24 - P. exigindo informações .sobre a .petição de Anna de 
Queiroz para alcançar a baixa de seu filho José de 
lVlarips. 

li 26 - P . . ordenan1io que se impedissem as salvas de Arti-
lharia que davam no boqueirão de S. Bento os navios, , 
pelo prejuízo dos edificiÇ)s, conforme representára a · 
Camara desta Cidade. 

1i » - P. exigindo informações sobre a representação da 
Camara desta Cidade a respeito de fóros e laudemios 
da cidade e uma legua ao redor. 
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JANEIRO.. 26- Provisão exigindo informações sobre a queixa·da 
Camara desta Cidade a respeito de terem sido tiradas 
da Praia do Peixe as rondas que alli se faziam, como 
tambem a sentinella da Carioca. 

» '' -P. exigindo informação sobre a representação da 
Camara desta Cidade a respeito de se declarar si se 
podiam facear as casas que estavam por acabar ou 
recolhidas na marinha. 

, 28-P. ordenando que se tornasse a agradecer ao Sargento~ 
Mór Bernardo Soares os serviços que continuava a 
fazer no descobrimento do novo caminho para Minas 
Geraes. 

- '' » - P. approvando as despezas feitas com os reparos da 
armação das bal~as e armazem da polvora. 

'' '' - P. exigindo informações sobre a licença que Antonio 
· Moreira da Cruz pedia para poder renunciar em pes~ 

soa apta o Officio de Escrivão da Fazenda e Matricula 
da Provedoria, de que era proprietario. 

'' "-P. ordenando que continuasse a abertura do caminho 
de S . Paulo, que fosse collocado o registro na parte 
mais conveniente e que fossem dadas sesmarias só 
depois de acabado o dito caminho. 

» » -P. ordenando ao Provedor da Fazenda Real que decla-
rasse si dos rendimentos della poderiam ser pagos os 
Officiaes de Cavallaria novamente creados. 

)) - P. approvando a· venda das barcas que serviam para 
· conduzir materiaes. 
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JANEIRO .. 3o - Provisão ordenando que se indagasse do Prelado do 
Convento do Carmo a razão por que mandou fazer um 
Convento em Santos, e exhibisse o titulo _que tivera 
para a sua erecção. 

» , -P. exigindo informaçõ.es sobre a baixa que pedia o Cabo 
ele Esquadra Roqu.e Coelho .da Gama. 

, 3 r - P. exigindo informações sobre a baixa que pedia o 

FEVEREIRO 

soldado Sepastião Fernandes. 

9- A viso tratBrndo do furto dos q-qintos 
·Cuyabá, e ela remessa de materiaes para 
fundição de Minas e S. Paulo . 

.\ 

das Minas de 
as Casas de 

'\ 
\ 
·~ 

» I 4 - Provisãq autorizand.o dq Governadbr a despender 
a quantia pedida .por Sebastião' Madeira de Gusmão 
para abertljra de um caminho. 

2 I - A viso tratando da execução à e Manoel Freire 
Allemão a respeito de mais de nove contos de réis que 
devia a Martím Corrêa de Sá e Benevides~ 

11 23 -Provisão ordenando a observancia do estylo que 
até então sy praticava a respeito dos quintos dos cou~ 
rosna Nova Colonia do Sacramento.!: 

MARÇO ... 6 - P. ordenandp que em Santos se formasse um registro 
para examjnarem-se os despachos dos escravos q~~ 
iam para :S . Paulo, .e alli se recebessem os direitos. 

» 8 - Cart:a R~gia ordenando que as caixas de assucar 
não tivessem mais de 35 arrobas, e que tudo quanto 
excedesse reverteria á Fazenda Real. 
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MARço .. r o- Provisão exigindo informáções sobre a esquivança 
do Provedor da Fazenda Real de Minas no paga-
mento das despezas feitas com os Dragões que foram 
a JVlontevidéo, por lhes. dever a Provedoria do Rio de 
Janeiro muito maior quantia. 

» rS- P. ordenando que, assim que chegasse o ouro vindo das 
Minas de Cuyabá ou Geraes, o Provedor da Fazenda 
desta Capítania perante os ministros competentes 
abrisse os cofres e av eriguasse si vinham conforme ás 
listas que se remettessem das ditas Minas, e que ao 
embarcai-o para o Reino chamasse os Officiaes das 
Náos e lhes mostrasse o ouro que deviam levar, para 
se atalhar a atrocidade, que nunca .se vira e a mais 
estranha que se podia considerar, de furtar-se o que 
pertencia á Fazenda Real. 

>> r6- P. ordenando que fosseminviolavelmente observados os 
. privilegios concedidos . ao Provincial da Ordem da 
Santíssima Trindade. 

!t » - P. concedendo licença a Manoel Freire Allemão de Sisnei-
r-os para entrar annualmente para os cofres da Fazenda 
Real com a quantia de 4 00$ até completa extincção da 
divida pela fiança que dera por João Ribeiro da Costa. 

» r8 -Aviso tratando da frota, do extermínio do Abbade 
de S . Bento, da prisão de F idel Franco, etc. 

» rg- Provisão exigindo 'informações sobre a :baixa pedida 
pd o soldado Antonio Paes Sardiriha. 

» 20-P. idem idem sobre a baixa pedida pelo Sargento supra 
Antonio Gomes . 

» » ~ P. ordenando que fosse immediatamente restituído o 
dinheiro do Cofr~ dos Ddantos e Ausentes. 
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MARÇO ... 20 - Provisão agradecendo a promptidão. da en~rega ,de 
umas cartas ao Provedor dos Defuntos e Ausentes, e 
remettendo outras. 

)) 

)) 

» 

)) 

>> - P. approvando o exterminio do Abbade de S. Bento. 
e de Fr. Pascoal de Santo Estevão; avisando aos 
Frades de S. Bento que não se intromettessem em 
negocios de parcialidades, que fechassem os muros de 
seu Convento, e que mostrassem o titulo por que pos-
suíam a Ilha das Cobras. 

22- P. exigindo informações sobre a baixa pedida-pelo sol-
da,do F em ando Pinheiro. 

>> - p. ordenan1io que se désse cumprimento ás, condições 
do Contrato do sal, aFematado por Jos~ Valente 
Viegas. 

24 ·.:..._ P •. ordenando que se désse tod~· a ajuda e favor ' ~ F r. 
Agostinho da Trindade, Religioso de \~ossa Senhora 
do Carmo~ para transportar-se á Ilha d~\ Santa Cat{la-
rina e alli ,esperar os habitadores, Aue .liaviam de . ir 
das ilhas para a nova colonia proje~tada. , 

26 .-..:. A viso rerpettendo uma lista das pessÇ>as que . vinham 
para esta Capitania. 

>> » - A. tra tandq do extermínio dos Relig1osos de S . .Sento. 

ABRIL. . . . 6 - Provisãp .concedendo licença ao artilheiro Thomaz 
Nunes da Costa para recolher-se a Portugal, on,de 

f "l" \ estava suq: am11a. \ 

» g- P. orderianflo que fosse preso e remettido a Portugal o 
Padre F r. Françisco de Mont'Alverne, filho da Custodià 
da Ilha d~~ Madeira, conforme pedia Fr. Geraldo de 
Jesus Marfão, Provincial dos Capuéhos desta Capitania. 
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ABRIL. . . I o- Provisão ordenando o cumprimento das condições . 
do contracto da dizima da Alfandega desta Cidade 
arrematado por Francisco Luiz Sayão. 

» rz- P. concedendo licença ao Padre Manoel dos Reis para 
ir a Minas tratar de cobranças. 

>> 29 - P. concedendo licença ao arrematante do contracto do 
tabaco Manoel Corrêa Bandeira, para poder elevar o 
seu fabrico a quatro mil arrobas. 

MAIO ..... 8 - P. ordenando que se desse todo o auxilio ao Provincial 
dos Capuchos para prender os Religiosos fugitivos, e 
obrigai-os a submetter-se á sua obediencia. 

» >> - P. ordenando que nas conferencias de Ministros não 
houvesse logares de precedencia, e que o Secretario 
occupasse o que lhe fosse mais conveniente. 

>> 3 I - P. ordenando que fosse recolhido com toda a segurança 
em uma das Fortalezas desta Cidade o Coronel Jorge 
Pedroso de Souza por crimes commettidos na Villa de 
Paraty, de que se ia proceder á devassa. 

JuNHO .... r5 - P. ordenando a prisão do soldado Francisco Xavier. 

>> z3- P. recommendando aos Capitães-Móres muito cuidado 
na prisão dos que se refugiaram para os sertões. 

JuLHO. . . . 6 - P. communicando ao Governador haver-se ordenado 
ao Ouvidor Geral da Capitania do Rio de Janeiro que 
tirasse segunda devassa do crime de morte commettido 
na pessoa de Amaro Fernandes, e informasse sobre 
outro atroz delicto ·prâticado por José Pacheco. 

45 
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JuLHo. . . 29 -Provisão declarando que bem procedera o Gover-
nador não permittindo que Martim Corrêa de Sá exer-
citasse a jurisdicção, que só era conc.edida ao Visconde, 
Donatario da Capitania dos Campos de Goytacazes 
ou a seu Logar Tenente approvado pelo Rei; que não 
consentisse que o Donatario exercitasse mais juris-
dicção do que a que lhe era concedida pela sua doação, 
nem impuzesse tributo ou cobrass~· mais direitosdo 
que os estipulados na mesma doaçã.o. 

I 

AGOSTÕ., I I-P. mandando informar sobre uma petição do Provincial 
e mais Religiopos da Provinda de Nossa Senhora da 
Conceicão da Capitania do Rio de Janeiro pa~a s.e 
lhes m;ndar dar uma ordinaria de 3o$ooo a '4o$ooo, 
para se poder~m conservar \}O Convento que tinham na 
Ilha de S. Seqastião. 

SETEMBRO. 6- P. mandando informar sobre a petição de André de 
Souza, preto de Guiné e escravo do Rei, para que se 
lhe désse libçrdade. 

n 9 - P. acompanhaqdo uma cópia da Lei de r 5 de Dezembro. 
de r687, em qve se providenciava a respeito das falsi-
dades que havia nos assucares; e ordenando que no-
vamente fosse. publicada, procurando-se effi.cazmente 
a sua observ,mcia. 

OuTUBRO .. 9- P. communicando de novo ter-se ordenado ao Ouvidor , 
que tirasse segunda devassa do crime de morte, 
commettido ~1a pessoa de Amaro Fernandes~ quei-:. 
mando-se a primeira, . e que informasse sobre a morte 
que foi fazer em uma Igreja José Pacheco, filho de 
Francisco .. Vi(,!gas. 
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.OuTUBRO 26 - Provisão declarando ao Governador como devera 
proceder a respeito dos recursos que interpunham para 
a Corôa o Provedor e Irmãos da Misericordia. 

» 27- P. mandando informar sobre a representação de Si-
mão Vieira Brochado, Almoxarife da Fazenda Real 
desta Capitania e encarregado de vender as fazendas 
do Navio Hollandez D. Carlos, pedindo poder per-
ceber igual commissão á dos negociantes em suas 
transacções. 

NovEMBRO 15-P. (por cópia}, dirigida ao Governador de Minas 
Geraes approvando o que dera aos soldados que 
apprehenderam ouro, e resolvendo que nas tomadias 
do ouro subtrahido aos quintos se distribuísse a 
quarta parte pelos Officiaes e soldados. 

» 2S - P. approvando a abertura da estrada que o Gover-
nador de S. P auto fizera para esta Capitania, e re-
commendando a este Governo a sua conservação pelas 
vantagens que d'ahi se seguiam. 

>> 27 - P. louvando o zelo do Governador pelo estado em 
que se achavam os T erços que guarneciam esta 
Praça. 

» » - P. mandando que se declarasse si dentro dos muros 
desta Cidade tinham os moradores sitio sufficiente 
pa:ni edificações de casas de vivenda, porque, não o 
tendo, seria preciso permittirem-se-lhes taes edificações 
fóra da cidade junto a muralha~, isso, porém, depois 
que sobre essa mà.teria se tomasse no Reino definitiva 
resolução~ 
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NovEMBRO 27 -Provisão prohibindo qu.: se dessem salvas do Cas~ 
tello e dos Navios ancorados no porto desta Cidade, 
pelo damno que causavam aos edificios. 

» 29- P. declarando ter-se mandado recolher no Limoeiro 
a Luiz de Oliveira Maia, Manuel Fagurídes, Simão 
Gomes da Costa e Domingos Monteiro, remettidos 
desta Capitania por descaminharem ouro da arreca-
dação dos Reaes quintos. 

>> » - P. accusando o recebimento das listas tanto do ren-
' dimento da C:asa da Moeda, como do da dizi_~na da 

Alfandega, e exigindo a remessa annual de taes listas 
na fórma ordçnada. 

DEZEMBRO 19-: P. mandando ~eclarar que Domingos Pinto de Maga-
lhães, arrematante do contrFtcto da pesca das balêas, 
tinha direito a. um vintem por cada medida de azeite. 

I 

>> 24- P. permittindo aos Religiosos D. Abbade de S. Bento 
Frei Matheus da Encarnacão, e Padre Frei Pascoal 

> I 

de Santo Estevão que podessem recolher-:se ao ·seu 
· Mosteiro . , \ 

+729 

JANEIRO .• 2 r -Provisão oFdenando que se expedisse sem demora a 
decisão dos reçursos á Corôa. 

FEVEREIRO r - P. concedendo licença aos Capitães Francisco dos 
Santos e Manoel Nunes Pedroso, para poderem 
mandar a Galera N ossa Senho1·a cl' Arn'bai a ou outra 
qualquer da Capitania do Rio de Janeiro á Ilha de S. 
Lourenço. 
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FEVEREIRO 4 - Provisão mandando que se puzesse em pregao 
a obra da Cadêa desta Cidade, fazendo-se a despeza 
pelo que se estivesse a dever das consignações da 
Fazenda Real, destinadas á mesma obra, pelo que 
restasse da renda da Camara depois de levadas em -
conta as despezas precisas, e pelo que rendesse a 
Alcaidaria-mór; que se declarasse em quanto impor-
tavam as carceragens e se fizesse ao Alcaide-mór 
repor o que devesse; que se collocasse uma sentinella 
na fonte da aguada Carioca afim de evitarem-se as 
muitas desordens que alli se davam. 

» 26- P. mandando entregar uma carta ao Ouvidor Geral 
desta Capitania. 

MARço ... 3 - P. ordenando que se não impedisse o uso da Ilha das 
Cobras aos Religiosos de São Bento, reservando-se 
só mente a parte que necessitava ser fortificada. 

>> >> - P. declarando haver-se ordenado ao Ouvidor Geral 
da Capitania do Rio de Janeiro que fizesse pagar 
aos Religiosos de São Bento da mesma Cidade o valor 
da pedra, que se tinha tirado da Ilha das Co bras. 

>> 4 - P. mandando informar o requerimento do Sargento 
Antonio Pereira Homem, que pedia baixa do Posto de 
Sargento supra. 

>> 1 o - P. agradecendo o cuidado que houve na remessa das 
cartas para os Provedores dos Defuntos e Ausentes. 

» 12- P. mandando informar o requerimento dos Capuchos 
da Cidade do Rio de Janeiro, erri que pediam que os 
Religiosos Barbadinhos làrgassem um Hospício que 
tinham na mesma Cidade, e fossem para a sua missão. 



358 

1729 

1\iA.Rço. . . 1 5 - Provisão mandat;do informar o requerimentó do 
Provedor da Fazenda em que pedia se lhe mandasse 
acabar a casa em que devia morar, ou se lhe désse 
outra. 

» 18 - P. permittindo que os CapitãesnomeassemosAlferes 
de suas Companhias. 

z3 - A viso communicando que se haviam recebido di-
versas cartas

1 
do Governador; que se esperava que 

fossem vencidas as difficuldades oppostas_ pelas 
Camaras á contribuição de cem mil ,cruzados para o 
donativo do Brincipe Real e da Princeza das Asturias; 
e dando noticia do que occorrera em razão ao casa-
mento das Pr~ncezas de Po,rtugal e das Asturia's. 

, z5 - A. mandando informar o requerimento de Mariana 
Corrêa, em que pedia que seu. marido Pantaleão 
Corrêa Gayo fosse mandado para, Lisboa onde ella 
residià. \ \ 

\ 

» z6 - Provisão prdenando que se désse cumprimento á 
arremataÇão que fez ( do estanco do tabaco) Manoel 
Corrêa Bandeira. 

z8 - P. ordenando. que se não: observasse a Provisão que 
permittia tira,.r esmola para a casa de Santo Antonio. 
de Lisboa, em attenção ás razões apresentadas pelo 
Padre Provincial e mais Religiosos da Província de \ 
N. S. da Coqceição desta Capitania. 

3o - A viso ácerca da carta da Camara da cidade do Rio 
de Janeiro, em que pedia a conservação de uma sen~ 
tinella no chafariz da Carioca. 
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MA.nço. . 3o - Provisão ordenando que se não privasse o Mosteiro 
de S , Bento do dominio e posse dos foreiros da Ilha 
das Coqras . 

» » - P. ordenando que se não obrigasse ao Dom Abbade 
e Monges do Mosteiro de S. Bento da Cidade do Rio 
de Janeiro a fazerem o muro do dito Convento pela 
parte da Marinha, emquanto não se deferisse o reque-
rimento que sobre esta materia haviam feito os 
mesmos Religiosos . 

ABRIL.. . . 1 - Aviso accusandtl o recebimento de uma carta do 
Governador do Rio de Janeiro. 

» - A. accusando o recebimento de varias cartas do Go-
v,ernador do Rio de Janeiro, approvando as medidas 
relativas ao furto do ouro das Minas de Cuyabá ; e orde-
nando que o dinheiro do donativo fosse remettido ao 
Thesoureiro da Casa da Moeda de Lisboa e não ao 
Cons~lho Ultramarino. 

» » - Provisão ordenando que se não obrigassem a che-
gar · ás Fortalezas as lanchas do Coronel Man.oel_ Pina 
Tello, não haven9..o inconveniente do Real serviço. 

» 3 - P. ordenando que se entregassem umas cartas aRo-
berto de Car Ribeiro, encarregado da devassa. que 
devia tirar · sob~e o Ouvidor de S. Paulo Francisco da 
Fons~ca Galvão e o T enente de Mestre de Campo Ma· 
noel Borges de Figu,eiredo. 

» • » . - p. mandando dar uma ajqda de cus_to ao Desembar-
gador Roberto Car Ribeiro para. ir a diligencias de 
serviço. 
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ABRIL. ·· . . . 5 - Provisão ordenando que si Roberto Car Ribeíro 
fosse fallecido ou tivesse impedimento total, se entre-
gassem as ordens e se encarregasse da diligencia da 
Capitania de S. Paulo ao Ouvidor Manoel da Costa 
Mimoso. 

» - A viso declarando que Antonio Carvalho vinha para 
a Capitania do Rio de Janeiro para ser empregado na 
Casa da Moeda da mesma Capitania e na ele Minas 
Geraes. 

» .. » - Provisão mandando informar sobre a perm1ssao 

MAIO ••. 17 

que pedia a Camarada Cidade do Rio de Janeiro para 
se edificarem 1:asas fóra da muralha da mesma Cidade. 

- P. mandando informar o ,:~equerimento do C~}?o de 
Esquadra ME,moel Moreira, em que pedia licença-para 
ir a Lisboa. 

AGOSTO .. zg - P. approvando o que se tinha pr~ticado ·com as fa-
zendas do navio Hollandez D. Cados. 

SETEMBRO . 7 - P. declarando que dos passageiros que tinham vindo 
do Porto em sete navios, voltassem s6mente os que . 
viessem matriculados. 

» 16 - P. ordenando que se désse cumprimento ao estabele-
cimento da pova armação de balêas, que Domingos 
Gomes da Costa offereceu fazer á sua custa nas cos- \ 
tas da Capit9-nia de Santos e S. Paulo . 

. » zo - P. ordenandq que se fizesse prender o sotdado Fran-
cisco Xavi~r1 e que ficasse á disposição do Juiz de 
Fóra. 

I 
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SET~MBRO 22 ~:- .Provisão declarando que não houve causa justa 
.para se revogar a commissão que o Ouvidor Geral 
tinha de servir de Auditor Geral da gente de guerra, 
e o que devia fazer-se quando não sentenceasse como 
fosse de justiça. 

» 23 P. declarando que ao Governador do Rio de Janeiro 
pertencia, como Presidente da Junta de Justiça, cqn-
vocar para ella os Ministros, que a deviam c~mpor, 
e marcar-lhes o dia. 

» 24 - P. declarando que os provimentos que fez o filho do 
Visconde d'Asseca, como procurador de seu pai, eram 
nullos por excederem á sua jurisdicção. 

, 26 - P. approvando o procedimento que teve o Gover-

NovtMBRO 16 

ll 19-

)) ))-

nador do Rio de Janeiro a respeito dos soldados que 
lhe pedia o Ouvidor Geral para diligencias de justiça. 

Carta Régia ordenando que todo o ouro, que se 
achasse em pó ou . em barras sem as marcas e . mais 
circumstancias, em todo o Estado do Brazil, e fosse 
delatado pelos seus donos dentro de dous ou tres 
mezes, 'ficasse livre da confiscação e penas comminadas 
na Lei de 1 I de Fevereiro de 17I9, sómente pelo 
tempo que se assignasse para seu manifesto. 

Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Moreira, em que pedia faculdade para re-
nunciar o Officio d'Escrivão da Fazenda e Matricula 
da Capitania do Rio de Janeiro . 

P. remettendo a cópia de Alvará de I 8 de Novembro 
de I 729, que manda aos Padres da Companhia de 
Jesus,Diogo Soares e Domingos Capacy,mathematicos, 
para fazerem os .Mappas de que tratava o mesmo Al-
vará. (Acompanha O' alvará;; 

46 
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NovEMBRO 20 - Cart.a do Ministro . e Secretario de Estado dirigida 
ao Governador do Rio de Janeiro, felicitando-o pelo 
grande ac.erto com que servia ao Estado. 

J> 28 - Provisão approvando a diligencia que se fez, afim 
de se evitarem os descaminhos do ouro. 

DEZEMBRO 2 - .P. declarando que os presos Manoel Carvalho Por~ 
tella e José Dias Ladeira, accusados por contrabando 
de ouro, tinram chegado a Lisboa. 

» 3 - P- ácerca do que se devia praticar com os Juizes da 
Corôa a respeito dos recursos que se interpuzessem 
para a mesma Corôa. ·\ 

I I - P- mandando informar o\ equerimento de Manoel de 
Galhegos Soares, em que pedia ~e mandasse dar baixá 
de serviço militar a seu filho V alerio de Almeida . . 

, I7 - P. mandanqo informar o requerimento do Soldado 
Antonio do& Reis, em que pedia ba.ixa jj 

» 23 - P . .ordenando que se indicassem os delinquentes que 
se soltaram, tendo crimes graves, e os. Officiaes que 
concorreram para sua soltura, e por quem foram 
sentenciados . 

b 3o - P. ordenando que se mandasse todos os annos uma 
lista do producto da Casa da Moeda, rendimento dq 
contrato da Marinha, e da dizima da Alfandega. 

, , - P. accusando a recepção de quarenta mil cruzados de 
rendimento da dizima; e declarando que para fazer-
se aquella r~messa, era necessaria expressa ordem de 
Sua Magestílde . 
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DEzEMBRO 3o - Provisão ordenando .que se ·procurasse estabe-
lecer communicações entre os povos de S. Paulo e 
os do Rio de Janeiro, e que se dessem Sesmarias com 
as clausulas da Lei ás pessoas que se empregassem 
na abertura das ditas c0mmunicações. 

1730 

J.A.NEIRO 1 I - Provisão mandando informar o req\]erimento de 
João Ayres Pimenta pedindo baixa de soldado. 

» » - P. mandando informar o requerimento de Domingos 
Pereira pedindo baixa de soldado. 

12 - P. agradecendo ao Governador a boa diligencia da 
entrega de cartas, remettendo outras para o mesmo 
fim. 

» r6 - P. mandando informar o requerimento em que Gaspar 
Cordeiro de Peralta pedia baixa para seu filho Fran-
cisco Peixoto de Peralta. 

» 17 - P. declarando ao Governador que lhe tocava prover 
todos os Officios, ouvindo nos da Fazenda o Pro-
vedor, e nos da Justiça o Ouvidor Geral. 

» 21 - P. mandando informar sobre a conta que dera o 
Governador de S. Paulo acerca de demarcação dos 
limites daquelle Governo. (Acompanha a conta do 
Governador de S. Paulo.) 

» >> - P. mandand0 informar sobre pedir Luiz Gomes, 
Condestavel da artilharia de Santa Cruz, que se obser· 
vasse o destacamento na fórma, que se tinha disposto. 
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JANEIRO •• -21 - Provisão declarando que a carta que o Ouvidor 
escrevera ao Capitão do Pre'sidio da Ilha Grande 
Francisco Garcia Neves, agradecendo-lhe a prisão 
de Antonio Homem Gago, não continha materia de 
desconfiança de que se ampliasse a jurisdicção dos 
Ouvidores. 

» - P. ordenando á vista da representação do Visconde de 
Asseca, donatario da Capitania, que o Governador infor-
masse ácerc11 da razão que tivera para dar nova fórma 
as homenagens que os Capitães-Móres deviam-prestar. 

» 23 ·- P. declarando haver-se ordenado ao Provedor da 
Fazenda de Minas que mandasse satisfazer a des-
peza, que se fizera com a tropa de Dragões que fôra 
a Montevidéo. -I 

» 24 - P. declaranqo que não se devia fazer então mais 
-·obra alguma na Alfandega por não ser necessaria ; 

e que se cqnvocasse uma Junta\do Juiz da Alfan-
dega e homeqs de negocio para 'deliba~ar-se a res~ 
peito da construcção do lagedo. ' 

» 26 - P. declarando que o Governador não obrara bem e 
excedera de sua jurisd1cção, chamando á sua pre-
sença a Camara da Parahyba do Sul por ter dado 
posse do P osto de Capitão-Mór a Manoel Ferreira 
de Soa, nomeado pelo Donatario Visconde de Asseca, 
e 11ão a João Alvares Barreto, nomeado por elle 
Governador.1 e ordenando que se não impedisse a, 
Martin Corrêa de Sá de passar aos Campos a exer~ ' 

citar o Posto de que se lhe fizera mercê . 

» 27 - P. approvaq.do a ajuda de custo, mandada dar ao lVI.ei-
rinho e Escrjvão, que acompanharam o Desembargador 
Roberto Car na diligencia em que foi a S. Paulo. 
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JANEIRO •• 28 ~ A viso mandando que os familiares desta ·Cidade 
.não fossem obrigados a assistir aos exercicios mili-
tares. 

» » - A. declarando haver-se concedido licença a Frei Gre-
gorio de Sant' Anna para pedir esmolas em qualquer 
das Capitanias do Brazil para a Cartucha. 

» » ·- A. sobre o fundidor da Casa da Moeda, e os des-
caminhos do ouro . 

» » - A. declarando que os 70. ooo cruzados do donativo 
foram entregues ao Thesoureiro da Casa da Moeda; 
que se continuavam as buscas sobre os decaminhos 
do ouro em pó; e agradecendo a remessa extraordi-
naria de 40 . ooo cruzados . 

'' >> - P .rovisão mandando igualar os soldos dos Capi-
tães de Artilharia da Capitania do Rio de Janeiro aos 
de Infantaria da mesma Praça. 

>> 3o - p. mandando dar posse de Ajudante de Tenente a 

FEVEREIRO 2 

:Manoel dos Santos Parreiras, e do mesmo modo 
a João de Almeida e Souza, e que vagando o de 
Thomaz Gomes, devia ficar supprimido. 

A viso declarando que brevemente viria a frota. 

>> >> - Provisão mandando que se cumprissem as Ordens 
de 20 de Novembro de 1726 para que os emprei-
teiros da obra da Carioca fossem pagos; que, si o 
Provedor da Fazenda entendesse que havia lesão, 
usasse dos meios ordinarios, e que, ainda que estes se 
intentassem, se lhes não suspendesse o pagamento, 
emquanto no juizo ordinario se não provasse a -
lesão. 
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FEVEREIRO 4 - Provisão mandando informar sobre pedir André 
Nunes Furtado o seu soldo de Capitão. 

6 - P. mandando informar sobre pedir Elias Duarte baixa 
de soldado. 

7 - P. mandando informar sobre pedir o Guarda-Mór 
dos Navios faculdade para levar 400 réis por cada 
um dos Guardas que mettesse a bordo. 

, , - A viso mandandO que fossem compradas e remettidas 
I 

todas quantas pranchas houvesse, menos de ja_çarandá, 
para a ·construcção da Igreja e Convento de Mafra. 

\ 

8 - Provisãq declarando que, segundo a ~esolução 
de 2 de Fevereiro de 1720, não devia \omar~se . \ 
dinheiro dq Juizo do§ .\Defuntos e Ausente.s, nem 
ainda para prgencia de Real serviço, sem embargo da 
Provisão de 8 de Janeiro de I7'z8. 

) - Cart.a Qégia (por cópia), ~~clarando haver-se 
resolvido q1.f,e o:pagamento dos qui'ntos fo~se uniforme 
em todos as Minas . \\ \ 

, ll - c. R.. reco~nmendando muito particularmente ao Go-
vernador qpe applicasse todo cuidado e vigilancia nos 
descaminhos do ouro, mandando dar buscas nas casas 
e Jogares em que houvesse suspeitas de que se ocul-
tava o dito ouro e vigiar as estradas por onde se 
costumava conduzil~o; que, espirado o prazo do in-
dulto de q4e tratava a Carta Régia de 26 de Novem,.-
bro de 1729, tirasse uma exacta devassa dos referidos 
descaminhos nesta Cidade e nas mais terras da Ca-
pitania, na fórma da Lei de I I de Fevereiro de 17rg; 
e que estranhasse aos Ouvidores, que sobre tal materia 
não tiravam as devassas ordenadas ou as tiravam 
muito supe;.rficialmente. 
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FEVEREIRO 8 - Carta Régia ordenando que se praticasse com os 
Ourives fundidores desta Çidade a disposição do cap. 
21 do seu Regimento, que mandava exterminai-os, 
confiscando-lhes todo o ouro que lhes fosse achado, e 
com os que assistiam nas mais Capitanias deste Estado 
a Resolução de 4 de Maio de 1703, na qual ~e ordenava 
que nenhum Ourives podesse fundir ou fazer obras 
com ouro, que não tivesse sido primeiramente reduzido 
a barras na Casa ele Fundição e nella marcado na 
fórma costumada, sob pena de pagar o noveado do 
valor do dito ouro para a Fazenda Real e a terça parte 

· para o accusador. 

» n - C. R. ordenando que o pagamento dos quintos fosse 
uniforme em todas as Minas e que em nenhuma se 
cobrasse por bateas ou qualquer outra fórma diffe-
rente do que se praticava nas Minas Geraes; que se 
não fizessem novos descobrimentos em sitio total-
mente separado e em distancia . grande das Minas, 
sem expressa licença Régia, porque delles se seguia 
mais prejuízo do que utilidade, em razão de que os 
Mineiros, levados das primeiras noticias, desampara-
vam as suas lavras, não tiravam dellas o ouro que 
poderiam tirar, si continuassem o trabalho, nem acha-
vam o que iam buscar a outra parte, perdendo 
elles a sua despeza e a Real Fazenda os direitos 
que lhe eram devidos, além da grave perturbação 
que causavam ao Commercio e de outros muitos 
damnos. 

>> - A viso ordenando que não se procedesse contra os 
Familiares da Inquisição pela ordem que se levava para 
alistai-os com a mais gente, porém que não se os 
deixassem abusar dos seus privilegios. 
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FEVEREIRO 8 - Cart-a Régia mandando dar àuxilio ao Comman-
dante da frota para guarda do ouro em pó. 

» r8 Provisão declarando o que se devera praticar com 
os couros, fazendo-se nelles vistoria, antes de se 
embarcarem. 

» 20 - Provisão ordenando que não se consentisse que 
Religioso alpum da Ordem de S. Francisco de qualquer 
Provincia flUe fosse, nas terras em que _houvesse 
Convento fia f mesma Ordem, tivesse Hospicios ou 
casas de morada, ainda os Procuradores da Terra 
Santa com Provisão Régia para pedir; que elles se 
recolhessem aos Conventos e estivessem debaixo da 
disciplina r-egular e eori\ obediencia ao Prelado do 
Convento. 

» >> - P. declarando haver o Governa,dor procedido bem, 
dispensandg a sentinella da Carioca ; e que as sobras 
da Fazenda Real entendiam-se ~epois êle pagos os 

\ 
credores da mesma Fazenda. 

» 22 - P. mandando o Governador informar sobre ter impe-
dido que os Capuchos fossem em missão ás Minas, 
como lhes estava ordenado pela Provisão de 22 de 
Janeiro de r726. 

MARÇO. . 27 - Cart-a :q_égia recommendando ao Governad~r 
que fizesse executar a Manoel Freire Allemão pela 
divida pedid,a por Martim Corrêa de Sá e Benevides, 
com declaração de que não seria ouvido em Juizo 
com embargo, aggravos ou appellações sem pnme1ro 
depositar a quantia da dita divida. 
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1\lAnço.. . 29 - A viso mandando que fossem compradas e remetti-
das para o Reino nas Náos das frotas todas quantas 
pranchas fosse possivel encontrar . 

. ~ >> - Provisão ordenando que fosse suspensa a Lei de 
1687, mandada executar pela' ordem de 7 de Outu-
bro de I728, visto não haver tido observancia; e 
que o Governador se informasse com os Senhores de 
Engenho a respeito das clausulas e condições com que 
os homens de negocio convinham que se estabelecesse 
uma Lei que modificasse a acima indicada. 

>> 3 I - A viso participando ter fal!ecido o Papa Bene-
dicto XIII. 

ABRIL. • . • 18- Provisão ordenando que se fizesse averiguar o que 
rendia exactamente o Officio de Patrão-Mór. 

n 19 - P. mandando.informar a representação que os Officiaes 
da Camara da Villa de S. Salvador e da Parahyba 
do Sul fizeram a respeito do descaminho do gado, 
para evitar o qual fÇ>ra estabelecido um registro na 
passagem de Macahé . 

» » - P. mandando que o Governador, vendo a carta de 
Nlartim Corrêa de Sá, Procurador do Visconde de 
Asseca, informasse a respeito das Companhias da Or-
denança da Capi tania da Parahyba do Sul. 

» zr - P. mandando informar a representação da Camara da 
Villa de S . Salvador da Parahyba do Sul a respeito 
dos auxiliares n'aquella Capitania. 

)) 26 - P. ordet~ando ao Governador que não consentisse que 
se estabelecessem Correios por terra na Capitania do 
Rio de Janeiro . 

47 
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ABRIL. . . 28 - Provisão ordenando que os Prelados das Religiões 
emendassem os abusos de solicitarem causas os Reli-
giosos de sua Ordem, levando e trazendo papeis aos 
Ministros e usando do seu privilegio e liberdade para 
fazerem peditorios e supplicas com menos commedi-
mento do que era necessario; que aos mesmos só se 
permittisse que o fizessem nos requerimentos de pais 
e irmãos, quando estes fossem desamparados. 

MAIO •• " 

)) 

)) 

JUNHO.,. 

)) 

2- P. mandando suspender a ordem de 20 de Março de 
I . 

1728, sobre qerem o brigados os Padres de S . .f?ento a 
fazer o muro da sua cerca . 

4 - P. mandando dar cumprimento a uma mOl'atoria a 
'\ 

favor de Martim Corrêa de Sá e Benevides. 

27 - P. exigindo urpa lista das · F.ortalezas, e das peçlls de 
artilharia de c:ada uma, para pod~r deferir-se a r~pre
sentação do Governador sobre a creação de duas 
companhias qe artilheiros. , 

\ \ 
2 - P. mandando susp@.nder a ordem de 120 de Marco de . ,, , 

1728 sobre seçem obrigados os Religidsos de S. Bento 
a fazer o murp da sua cêrca. 

» - P. ordenando que se fizesse sentenciar as tomadias do 
ouro na Villa de Paraty, e que se tivesse cblidado nos 
descaminhos . 

>> - P. mandando informar sobre a representação 
marà a respeito do descaminho no imposto 
destinado ao soldo dos Governadores . 

da Ca-
do sal, , 

\ 

14 - P. mandando que o Governador desse a providencia 
necessaria sobre a representação do Mestre de Campo 
da Fortaleza ele S. João ácerca do que necessitava, e 
dos destacam(lntos que para ella continuavam a ir. 
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JuNHO ... zo- Provisão communicando que se ordenara aos 
Officiaes da Camara desta Cidade que, quando se fi-
zessem as derramas dos viveres e. mantimentos para 
o serviço Real, promptamente as puzessem em sua 
devida execução pelo prejuizo que do contrario podia 
resultar; extranhando que ultimamente tivessem fal-
tado á ordem do Governador sobre a repartição da 
farinha destinada á Nova Colonia. 

>> 2.1 .,...- P. declarando não se ter deferido o requerimento do 
Almoxarife Simão Vieira; e approvando tudo quanto 
havia o Governador disposto sobre este negocio. 

» 27- P. mandando informar sobre a representação de José 
Torres a respeito da fortificação em o porto d'Ajuda, 
e descaminho de ouro em pó, que pretendia evitar. 

JuLHO... 2- P. mandando que se desse cumprimento ás condições 
do contrato do rendimento do azeite doce, que princi~ 
piava no I o de Janeiro de 173 I, arrematado por Gus-
tavo da Silva Oliveira. 

» 5- P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara ácerca de se ter vendido no estanque tabaco 
podre, que ella fez queimar. 

» 2 I - P. ordenando não se permittisse d'alli em diante que se 
cobrassem as dizimas preteritas, sem embargo do 
novo arrendamento, porque ficavam perdoadas. 

» » - P. mandando informar sobre representar a Camara 
para ser ella quem arrematasse o contrato do subsidio 
do azeite, porque era mais conveniente, do que ser elle 
arrematado no Reino. 
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AGoSTO.. 17 -Provisão ordenando que se não consentisse que o 
Visconde d'Asseca exercitasse jurisdicção fóra dos 
limites da sua doação. 

SETEMBRO 

)) 

)) 

18- P. declarando que, para deferir-se a confirmação da 
doação de cem leguas de terra na Costa do Brazil de 
que D. João III fizera mercê a Martim Affonso de 
Souza, conforme pedira o Conde da Ilha do Príncipe 
Francisco Luiz Carneiro de Souza e Faro, o Gover-
nador exam~nasse si se cumprira com a clausula da 
dita doação, de introduzir todos os annos dez casaes 
nas ditas terras, e com as mais impo;;tas nella. 

'\ 

zG- P. mandando informar sobre os ordenados 1 ~ emolu-.,. 
mentos que venciam os Officiaes da Casa da'~Moeda. 

~ . ,, ' 
'\ ' 

29- P. _remetten:io o . solimão, que \ se achava pro1~pto ; 
participan.:l.q ter recebi.:l.o cartas ,~o GoV;ernador; pro-
mettendo re i>ponder-lhe, e envia'qdo ga:zetas das np-
ticias da Europ_~. \.· \ 

\.\ \.' 
\ 

r3 - P. mandando que fosse conservada: a Camara ·na posse, 
em que estqva, de prover Officios que lhe tocavam. 

. \ n )) -- Po mandando, que se puzessem Ed1taes para os r-ostos 
de Ajudante da Fortaleza de Santa Cruz \e da Arti 
lharia, e que se informasse da capacidade do Condes-
tavd Luiz Gomes, que pedia um delles. '. 

\ 
)) - Pa ordenandq ao Governador que quando fizesse pri- \ 

sões não excedesse o tempo permitti:.l.o pela reforma-
ção da Justi1;a, e quando quizesse prisi1o mais de-
morada entregasse os presos aos Ministros da Justiça, 
para que cophecesse m da ca usa della. 
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SETEMBRO 22 --Provisão mandando pôr nas Fortalezas a guarnição 
destinada para a defensa dellas, observando as ordens 
que havia a este respeito. 

>> n - P. declarando que a Ordem de 4 de Junho de r647 era 
fundada em justo motivo, e na Lei que derogava todo 
e qualquer privilegio tocante á Almotaceria. 

>> n -- P. declarando ao Governador haver-se conhecido a sua 
pouca inclinação á importante obra da Carioca, e 
recommenianio a execução da Ordem em que se 
mandava fazer tanques nella; e declarando estar-se 
inteirado do menos bem com que tinha servido. 

» z3 - P. declarando que o Governador não devêra chamar a 
Camara á sua presença, e que tendo negocio do Real 
serviço lh'o fosse praticar nos Paços do Conselho. 

OUTUBRO .. 3 - P .declarando que procedera bem no exame feito no 
Navio chamado Atlzallanta. 

>> 16- P. dizendo que foram entregues os presos remettidos 
João Alves e Antonio Moreira. 

NovEMBRO 3 - P. mandando informar sobre pedir o Governador da 
Nova Colonia que dos 4o mil cruzados applicados 
ás fortificações da Capitania do Rio de Janeiro, 
se podessem distr <,hir 12 para fo rtificar aq uella Praça. 

>> 6 - P. mandando soitar o preso Jorge Pedroso de Souza. 

>> >> - P . ordenando que nas patentes das Ordenanças se 
declarassem os soliados que comprehendesse o Corpo 
ela Companhia ; nas dos Officiaes Maiores os Corpos 
de que se compuzessem os Terços ou Regimentos ; e 
nas dos Sargentos-Móres as povoações, que se com-
prehendessem na sua jurisdicção. 
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NovEMBRO 6 - Provisão mandando informar sobre a queixa do 
Provedor da Fazenda do Rio de Janeiro Bartholomeu 
de Siqueira Cordovil por ter-se a Camara intromettido 
em tomar as fianças do contrato do subsidio dos 
vinhos. 

» » - P. approvando a despeza d'ajuda de custo ao Capitão 
Fernando Cabral de Mello, encarregado da diligencia 
para evitar os descaminhos do ouro. 

» ro- P. mandando 1conservar a obra da ponte d'Alfandega 

D 

D 

)) 

coberta como se achava. 

r5 - P. ( po1· cópia ) resolvendo o que se devera obrar nas 
contendas dos Ministros de Justica, Fa~enda e 

I • 

Camaras a respeito de jbrisdicção. 

\ 
17- P. estranhando ao Governador que sendo elle o trans-

gressor da v~i sobre as facas e ar~as prohibidas, o 
imputasse ao J~iz de Fóra; e adViertindoco de que 
fizesse obseryar a Lei novíssima sohl\e as armas pro -
hibidas. 

» - P. ordenando que não se fizes se a violencia de se toma-
rem as emba-rcações que eram do serviço dos particu -
lares. 

» - P., orqenando 9-ue no provimento dos Officios se puzesse 
a declaração de que recorressem ao Vice-Rei ou Go-' '. 
vernador dq Estado dentro de seis mezes para 
lhes prorogar pelo tempo que lhe era permittido, 
declarando tambem que no referido tempo seriam 
obrigados a requerer provimento pelo Conselho Ul-
tramarino. 
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NovEMBRO 18- Provisão advertindo ao 'Governador que não se 
intromettesse no que tocasse á administração dos 
OffiCiaes da Camara, nem em mandar deitar bandos 
no que respeitasse ao Governo economico da Cidade ; 
assim como declarando que não podia lançar bandos 
com pena ,pecuniaria. 

>> » - P. mandando informar sobre pedir Manoel de Gallego 
Soares a baixa de Cabo de Esquadra para Valerio 
d ,Almeida, seu filho . 

)) 23 - P. mandando informar sobre pedir Salvador de Souza, 
Tenente da Fortaleza .da Praia Vermelha, a continua-
ção do soldo. 

DEZEMBRO I 4-P. declarando ter sido remettido ao Juizo dos Feitos da 
Fazenda, para proceder na fórma do direito, o pre-
catorio de 34o oitavas e meia de ouro em pó, confisca-
das a Manoel Rosa, desencaminhadas dos quintos. 

r5- A .viso accusando recebidas as cartas de 26 de Julho, 
I , 2, e 20 de Ago_sto do mesmo anno . 

» » - Provisão louvando o zelo do Governador na obra 
qa Cadêa, e mandando que continuasse a dita obra 
como lhe parecesse. 

1731. 

JANEIRO . . 12 - Provisão declarando haver-se ordenado ao Pro-
vedor de S. Paulo para mandar notificar ao Tenente-
General Luiz Antonio de Sá Queiroga, '1liim de eHe ir 
exercitar seu posto. 
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JANEIRO.. I3 -Provisão communicando ter o Conselho Ultramarino 
reparado muito que · neste Estado houvesse Corpos de 
Infantaria da Ordenança, separados de pardos e de 
bastardos, o que podia ser em grande prejuízo, e muito 
contra a quietação e socego destes povos. 

» 17- P. mandando que o Governador informasse sobre a pe-
tição do Provedor da Corôa e Fazenda desta Capi-
tania, para que se observasse com elle o mesmo que se 
observava com o da Fazenda da Bahia, a respeito das 
propinas. 

-
» - P. mandandq que o governador informasse sobre a 

petição dos moradores da Freguezia 'âe Nossa Senhora 
da Conceição de Marapicu, districto desta Ciclade, para 
que se fizes~e levantar ou demolir a ponte de pau, que 
os Padres dfl. Companhia haviam feito no Rio Guandu, 
ficando livrE) e desimpedido parq. o transporte dós seus 
assucares . 

19 - P. ordenando ao Governador que declarass~ a qualidade 
de Artilharia é' munições· do Forte da Prai~~a des·a Ci-
dade, de cujo posto de Capitão pedia confirmação João 
Rodrigues qa Costa. 

z5 - P. avisando ao Governador que . o contratador da 
pesca das balêas nas costas da Capitania de Santos e 
S. Paulo, não podia vender azeite nesta Cidade, senão 
no caso de haver necessidade do dito genero, e isso 
ser:n nunca poder augmentar o preço por que se vendia. 

» 26 - P. ordenando que o Governador informasse sobre a, 
petição, que fazia Diogo de Souza, Capitão de Infan-
taria, do Posto de Sargento-Mór adhonorem. 

28 - P. mandando informar sobre uma petição do soldado 
:Manoel Pínfo, para que se lhe desse baixa. 
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JANEIRO .. 3 I - Provisão ordenando ao Governador que sobre o 
donativo praticasse com os Ecclesiasticos o mesmo que 
se observava na Cidade da Bahia. 

FEVEREIRO I - P. ordenando ao Governador que, tendo elle mandado 
autoar Officiaes Militares, os mandasse sentenciar na 
fórma do Regimento. 

>.> 4 -P. mandando ao Governador que não impedisse ao 
Ouvidor Geral de fazer perguntas ao preso Antonio 
Pereira de Souza, accusado de fundir ouro, marcando 
as barras á imitação da Fundição Real. 

» I4- P. mandando informar sobre pedir o Cabido da Sé 
desta Cidade dobradas congruas e novos beneficios. 

>-' rS - P. declarando que ao Provedor da Fazenda destaCa-
. pitania se ordenára tirasse do sal a quantia que nelle 
se impuzera para o donativo. 

» » - Po avisando haver Gaspar de Caldas Barbosa arre-
matado o Contrato da dizima da Alfandega. 

» r 6 - P. mandando ao Governador que informasse, declarando 
a razão que tivera para prover o Posto de Ajudante 
da Fortaleza de S . João da Barra desta Cidade. 

>> » - P. declarando que pela Resolução de r z daquelie mez se 
prohibia que os Governadores podessem abrir cartas 
de pessoas particulares, porque não podia haver cousa 
mais torpe que fazer publico o segredo e negocio par-
ticular de outrem. 

» 2 r - p. mandando ao Governador informasse sobre uma pe-
tição de Gaspar Cordeiro de Peralta, para que se desse 
baixa a seu fllho Franco Pacheco de Peralta. 

48 
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FEVEREIRO 22- Provisão declarando haver-se alliviado os Officiaes 
da Camara do trabalho da administração dos contratos 
do Tabaco, Dizima da .Alfandega e outros. 

" " - P. ordenando ao Governador remettesse as culpas e 
os culpados na devassa dos descaminhos dos quintos 
do ouro ao Ouvidor Fernando Leite Lobo, e na sua 
falta ao Juiz de Orphãos Francisco da Silva. 

23- P. ordenando que a Ilha de S. Sebastião e a Villa de 
I 

Ubatuba cqmseus districtos fossemd'alli em djante su-
jeitas no c\vel ( assim como estav,am no militar) á 
jurisdicção de S. Paulo. 

» >> - P. mandando que o Governador prendesse um 
Capitão e Lfm Sargento, que em uma diligencia rela-
tiva ao descaminho do ouro,, se portaram ·covar-
demente a ponto de fugirem ~os passadores por lhes 
dispararem tres tiros; e bem assim declarando haver-se 
ordenado :10 Ouvidor Geral t~asse uma devassa . . ~ 
mui exact~ a respeito do dito des~rninho' 

\ ~ 

)) >> - P. manda11do que o Governador informasse sobre 
o que reprr;:sentára a Camara a respeito da vexacão, 
que exprimentavam os povos no modo com que. elle 
Governador se houvera para assentar-se , a promessa 
e meios para o donativo dos casam~ntos dos Príncipes 
do Brazil e das Asturias, mas que entretanto continuas-
se' na cobranca do mesmo donativo com moderacão . , \ 

e sem viol!!ncia. \ 

» >) - P . ordenando que aos moradores só se tomassem em-
barcações que fossem de aluguel, qtJe se lhes satisfizesse 
o seu frete ~ e se tirasse uma devassa das violencias e 
roubos que se fizessem sob o pretexto do serviço Real. 
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FEVEREIRO z3 - Provisão ordenando ao Governador que désse a 
razão dos excessos, que lhe imputava o Ouvidor, 
praticados com os escravos. 

>> 24 - P. mandando ouvir o GovernadÓr sobre o deduzido em 
uma queixa da Camara a respeito do procedimento 
arbitrario e violento, que elle tivera, contra D. Manoel 
Garcez e Gralha, estando servindo de Almotacé. 

~ » - P. declarando haver-se ordenado que os soldados, 
que voluntariamente assentassem praça para vir 
servir nesta Capitania, tendo completado 10 annos de 
serviço, podessem voltar para o Reino. 

>J z5 - P. ordenando que o Governador fizesse averiguações 
do que certamente rendia o Oflicio de Patrão-Mór da 
Ribeira desta Cidade para sua avalíação nos Livros 
da Chancellaria. 

li z6 - A viso avisando ao Governador que se abstivesse de 
abrir cartas dos homens de negocios, pretextando 
ser para averiguação dos descaminhos do o).lro, o que 
só se podia praticar para se decobrirem crimes de leza 
Magestade Divina ou humana . . 

,, 27 - Provisão mandando ouvir o Governador sobre o 
que apontava o Ouvidor Geral relativamente á obra 
da fortificação da Ilha Grande. 

'' z8 - P. ordenando que, apezar de estarem apparecendo 
as barras de ouro com cunhos falsos, não se pro-
cedesse por então a averiguação alguma, antes se 
dissimulasse a tal respeito, porque, do contrario, não 
só não irião ás Casas da Moeda as barras falsas, mas 
ainda as verdadeiras, por os donos destas poderem 
temer o juizo que se poderia dellas fazer. 
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M ARÇO. . • 2 - Provisão ordenando ao Governador informasse 
sobre a pretenção de Francisco Gomes Barboza, Ca-
pitão da Fortaleza da Praia Vermelha, para se lhe 
passar Patente de Sargento-Mór. 

' ' n - A viso avisando ao Governador haver Sua Magestade 
ordenado que elle se abstivesse de prender pessoa 
alguma sem culpa formada, como praticara com Cae-
tano · de Barcellos Machado. 

,, )) - A. accusan\io a recepção de varias cartas dQ_ Gover-
nador, e declarando que pelo Conselho Ultramarino se 
lhe communicariam as resoluções sobre ellas tomadas. 

)) 3 Provisão ordenando ao Governador in~ormasse 
sobre a pretenção de Thomaz Dantas Barbosa,d\'lestre 
de Campo da Fortaleza de S. João da barra .. desta 
Cidade, da mercê do soldo deste Posto. 

)) )) - P. communicando ao Governador haver -.,se ordenado 
\ \\ ao Provedor ü:a Casa da Moeda observasse o disposto \ \ ,, 

no Regimento della, as ordens que lhe tinham vindo 
e as que viqham naquella frota. ' ' . 

n 6 - P. accusançlo a recepção de uma carta do Gover-
nador em que participava :ficarem entregues as que 
tinham vin1,io para os Provedores dos Defuntos "e 
Auzentes e enviando outras para o mesmo :fim. 

'' " - P. permittipdo licença a Amaro Fernandes Pimenta,, 
Mestre da Galera Nossa S enho1·a do Li1wamento e 
Almas, par~. que esta, depois de descarregar no Rio 
de Janeiro, não tendo nella carga, a podesse ir tomar 
na Bahia, não podendo, porém, ir para o Reino senão 
em corpo d~ frota. 



'· . 
' 

381 

1731 

MARÇO. . .. r 3 --Provisão mandando informar sobre uma petição 
de Antonio Coelho Lobo, para que seu filho Antonio 
Vidal de Castilho fosse escusado de ser soldado por 
ter dado outro por si. 

>> 1S - P. ordenando ao Governador mandasse soltar o 
Coron: l Jorge Pedroso, visto que da devassa, que o 
Ouvidor tirára, não resultára culpa que o obrigasse 
a livramento. 

,, » - P. mandando informar sobre um pedido de baixa 
de soldado qu e fazia Antonio Rodrigues. 

'' >.' -Aviso communicando que pela frota vinham se-
gundas vias de cartas, em as quaes se continham 
algumas resoluções sobre os negocios, de que o Go-
vernador dera conta. 

>> » -Provisão ordenando que as sesmanas, que se ti-
vessem de dar nas terras, onde houvesse Minas e nos 
caminhos para ellas, fossem sómente de meia legua em 
quadra, e no sertão fossem de tres leguas, como estava 
determinado ; que para se darem as ditas sesmarias 
fossem ouvidas as Camaras do sitio a que ellas per -
tencessem ; que as que se dessem nos rios caudalosos 
não tivessem mais que uma só margem, e que da 
outra se reservasse ao menos meia legua para ficar em 
publico. 

,, rb - Aviso communicando ao Governador que n'aqnelia 
frota vinham .alguns estrangeiros lapidarias e commis-
sarios para comprarem diamantes; e que Sua Ma-
gestade lhe ordenava que puzesse o maior cuidado 
em examinar o desembarque da gente da mesma frota 
para prender os ditos estrangeiros e remettel-os para 
o Reino, ainda que trouxessem passaportes. 
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ABRIL... . 2 - Provisão mandando informar uma petição, que fazia 
Martim Corrêa de Sá, Tenente de Mestre de Campo 
General desta Praça, para se lhe mandar passar Patente 
de Mestre de Campo. 

>-' 7- P. communicando que se declarára ao Ouvidor Geral 
da Relação da Bahia que fôra indevidamente admit-
tida a petição de José Pacheco, por ser o seu crime 
(o de morte) da qualidade dos que não podiam ser 
perdoados n9 Desembargo do Paço; e que na mesma 
fórma fôra proferida naquella Relação a sentença, 
em que o pePdão se julgou por confqrme; ordenando 
que se notifiFasse ao réo José Pacheco para dentro 
em cinco di,as se pôr em segurança, e 'passados 
os ditos cinco dias se procedesse contra elle a 
prisão pelo crime de..- que nullamente alcançára 
perdão . 

ABRIL .... 21- P . ordenandq ao Governador que fifesse dar cumpr~

mento ás copdiç?es do contrato do.\tabaco\ 

MAIO. . . . g - P. declarando que o Visconde d'Asseca n'ão podia 
delegar, ne~ prover a serventia de Alcaide-Mór do 
Rio de Janeiro e sómente dar procuração para em seu 
nome serent propostos á Camara tres pessoas para 
dellas escolqer uma na fórma da Lei; e que na falta 
de nomeaç~o tocava á Camara nomear quem ser-
visse por tr(;ls annos e ir pedir confirmação ao Con-
selho UltraJl.1arino, que era o Desembargo do Paço, 
das conquistas. \ 

» rz- P . ordenando ao Governador que informasse sobre 
uma petição do soldado João Francisco Ferreira, para 
que se lhe d~sse baixa de soldado. 
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MAro .... 2S- Provisão enviando ao Governador uma Lei im-
pressa, providenciando sobre a frequente extracção 
de ouro, e moeda, tabaco fino, alguma outra fazenda 
ou generos prohibidos, que se costumava fazer nas 
embarcações, que dos portos deste Estado navegavam 
para a Costa da Mina e da Africa. 

>> 27- P. ordenando ao Governador que sendo certo o 
que allegava Francisco :Matheus Portugal, mestre 
cutileiro, lhe desse licença para ir ás Minas do 
Ouro. 

JuLHO. . . g-P. ordenando ao Governador que remettesse as cópias 
das Ordens ou Provisões, que accusasse nas contas, 
que dava dos diversos negocias. 

OuTUBRO. . 2 - A viso accusando o recebimento de diversas cartas do 
Governador do Rio de Janeiro com um masso do Go-
vernador das Minas, em que dava conta da descoberta 
de uma casa de moeda falsa. 

NovEMBRO 14- ll .• mandando prender João da Costa Silva, commis-
sario de Ignacio de Souza Ferreira. 

» 17- PI'ovisão mandando que o Governador fizesse 
executar uin Decreto de I 5 daquelle mez e anno, para 
que todos os contratos pertencentes ao Estado do 
Brazil se arrematassem d'alli em diante nas Capitanias, 
com assistencia dos Governadores, Provedores, Pro-
curadores da Fazenda e Ouvidores. 

19 - A viso dando instrucções relativamente ao modo de 
effectuar os contratos, que fazem o objecto da Provisão 
ac1ma. 
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l)EZEMBRO 7 - Provisão ordenando que nos contratos se não re-
cebessem lanços com mais condições do que as orde-
nadas em uns formularias, que vinham juntos, e que 
aos Thesoureiros se carregasse em receita todo o preço 
dos contratos de que deviam ser executores. 

)> 1 r - A. viso communicando que se havia resolvido que se. 
arrematassem os contratos deste Estado com as novas 
condições; e que a frota da Capitania chegara ao 
Reino. 

» 18 - Provisão declarando ao Secretario do Governo do 
Rio de Janeiro que foram recebidas as listas das 
cartas, que t\nham vindo para diversas aut'~ridades. 

~' \ 
1732 \ 

\ 

JANEIRO . • • 3 - Provisão declarando que o Gov;€,rnadot\ pão execu- · 
tara bem a l~i de 22 de Setembro c\e1 I730~\ pois por 
ella não se Illandava que as Fortalezas. de S&nta Cruz 
e S. João tivessem a guarnição que os Cabos quizes-
sem, mas a CJUe lhes era destinada ; que, ;;i o~ referidos 
Cabos davam culpavelmente licença aos ,~olda~os, o 
Governador evitasse essa desordem pelo meio que 
lhe pareces~e mais conveniente; e que não con-
sen!isse que se lhe desse o tratamento de Senhor nos 
papeis que devessem ir ao Conselho Ultramarino. \ 

\ 
» 4- P. mandando informar sobre uma representação da 

Camara de~ta Cidade, para que se não impedisse 
qualquer serventia de terra erios para conducção dos 
assucares e rpais effeitos, pagando-se a arbítrio da 
mesma Camp.ra aos donos das terras. 
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JANEIRO .. ..:J.- Provisão ordenando ao Governador tornasse a 
informar sobre uma petição da Camara desta Cidade, 
para que se concedesse a continuação de casas nos 
chãos do Campo d'esta Cidade . 

>> 5 - P. mandando . informar sobre uma representação da 
Camara, em que se dizia que para conducção das 
caixas de assucar e outros generos de cultura dos 
moradores da Guaratiba e. outros portos da mesma 
costa, era preciso entrar em lanchas pela barra dentro 
desta Cidade, e as obrigava o Juiz da Alfandega a 
fazer despacho, no que experimentava grande prejuízo 
e não só pelos gastos, mas pelas demoras. 

>> r o- P. ordenand-o ao Governador que não consentisse que 
pessoa alguma se apropriasse das· praias e do mar, por 
serem communs para todos os moradores . 

>> II - P. mandando que o Goverriad6r informasse sobre a 
conveniencia de conservar-se coberta a ponte d'Al-
fandega desta Cidade, pela perda que do contrario 
experimentavam os commerciantes. 

>> r; - P. ordenando que o ouro dos quintos, que viesse das 

}) 

Capitanias das Minas e S. Paulo, fosse entregue na 
Casa de Contos pelos Officiaes, que trouxessem as re-
feridas reme~sas . 

z3 - P. declarando ao Governador que devia obedecer ao 
Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens, relativa-
mente ao augmento das congruas do Cabido da Sé 
desta Cidade . 

28 - P . mandando informar sobre uma .representação rela-
tiva á prisão, feita pelo Governador, de um individuo, 
cujo nome se ignorava, e sobre a morte de Antonio da 
Costa Lage . 

49 
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JANEIRO .. 28- Provisão mandando ouv1r o Governador sobre 
uma representação a respeito de haver elle mandado 
tirar desta Cidade as guardas e rondas que sempre 
houvera de dia e de noite. 

FEVEREIRO 1 - P. mandando que o Governador informasse sobre uma 
petição de Manoel de Assumpção de Sá para ser pro~ 
vido 110 Posto de Capitão da Fortaleza de Nossa Se• 
nhora da Conceição, com meio soldo. 

I • 
4 - P. approvaqdo o que o Governador havia obrado a 

respeito da arrematação da obra da cadêa desta Ci-
dade, e que fizesse concorrer para a respectiva despeza 
a Camara e Alcaidaria. 

>> 6 - P. remettendo por mais__..v-ias uma ordem, que .dizia o 
Governador não haver recebido . 

7- p. ordenandq ao Governador q~e, tendo as Camaras 
de Villa Rica e Ribeirão do Carmo representado que 
fosse creada, nesta Cidade uma ~elação,\~ara a qual 
não duvidavam el!as concorrer, aquella com quatro 
mil cruzados, e esta com tres em cada anno, ajustasse 
com as Cqmaras de cada uma das Villas do seu 
Governo a quantia com que poderiam 'contribuir para 
pagamento de 10 Ministros, que deviam de haver na 
dita Relação, e informasse si seria conveni~nte situal-a 
nesta Cidade. 

' . \ 
» g - P. mandando que o Governador mformasse sobre um~ 

petição de Pedro Soares Pinto, contratador dos 
Dízimos Reaes, para que se lhe não puzesse impedi· 
mento al~m na extracção do assucar, pertencente 
ao contrato, para qualquer dos portos do Reino e 
suas conquistas. 
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FEVEREIRO I2- Provisão mandando que o Governador informasse 
ácerca de uma petição do Ouvidor Geral da Capitania 
do Rio de Janeiro, para que lhe fosse continuado o 
ordenado, visto como havia diminuido o rendimento 
da Ouvidoria . 

r3 - P. mandando que o Governador se informasse sobre 
uma petição de Domingos Martins Brito, para que se 
lhe concedesse recolher a polvora dos Navios na casa 
que el!e fizesse com as necessarias cautelas, e com 
a condição de ser obrigado a recolher na dita casa a 
polvora dos Navios Reaes sem levar aluguel algum. 

» I ) - P. ordenando ao Governador que executasse a ordem 
de 22 de Setembro de I73o, sobre a almotaçaria, com 
os soldados que tivessem tendas. 

» 18- P. declarando ha"ver~se determinado que da gente d'Ar ~ 

tilharia que havia nesta praça fossem formadas duas 
companhias de 5o homens cada uma. 

» 2 I - P. permittindo que os Padres da Companhia conti~ 

nuassem um caminho, que haviam principiado pelo 
rumo das suas terras para o Rio Guando, em S. Paulo. 

M ARÇO ••. 2 - P. mandando informar sobre uma petição de Nlanoel 
da Encarnação, para que se desse baixa de soldado a 
seu filho Mauricio da Encarnação. 

» 10- P. mandando informar sobre uma pretenção de Antonio 
do Rego de Brito á patente de Sargento~Mór ad ho-
J10rem com o soldo respectivo. 

rS- P. mandando informar sobre uma petição de baixa de 
soldado, que fazia Manoel Marques . 
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IVL\RÇO.. 1:, - Provisão ordenando ao Governador que procedesse 
conforme as ordens relativamente á prisão de Manoel 
Ribeiro Manso, que pedia ser sentenciado pelo Ou-
vidor no caso de estar culpado . 

>i >~ - P . ordenando ao Governador procedesse conforme as 
ordens relativamente á prisão de Domingos Simões da 
Fonseca, que pedia ser sentenciado pelo Ouvidor 
no caso de ser culpado . 

» 26 - P . ordenando que o Governador informasse sobre uma 
petição de Dqmingos Gomes para lhe ser conse-;:vado, 
em attenção a seus serviços, um quahel arruinado e 
devoluta, obrigando-se elle a concertai-o. ,, · 

>> - P. mandando que o Govern:;j.dor informasse sob{\~ uma 
petição de Jqsé de Souza para obter baixa de \sol-
dado . 

I> 27 - P. mandando jnformar sobre a petição de Antonio de 
Azeredo Coutinho para ser provido ,no Pos\o de Sar-
gento - Mór d,as Ordenanças da Ca1para desta Ci-
dade . 

» 3 r - -P . mandando informar sobre a petição de Antonio 
c da Silva Sá, para que se mandasse d.eclarar si se 

lhe devia pagar o pão de munição na fórma dos 
soldos . 

ARRl f. ... ~ - P. de,clarando ao Governador haver-se carregado em 
receita a divida de Manuel Corrêa Brandão, contra- \ 

\ 
tador de tabfico . 

" ~: - P . mandando dar ao Conde de Gaiveas, nomeado Go-
vernador e Capitão-General da Capitania das .Minas 
de Ouro, os ~ndios, que lhe fossem necessarios para o 
transporte de seu fato e de sua família. 
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ABRIL. . . 3 - Provisão mandando informar sobre uma petiçáo 
de Pedro Gomes Chaves, para ser provido no Posto 
de Tenente de i\'Iestre de Campo General. 

)) » - :P. mandando informar sobre uma petição de Rogue 
Coelho da Gama, para obter sua baixa. 

» ». - P. mandando informar sobre a petição de Antonio 
- dg -Souza Pereira, proprietario do Officio de Escrivão 

da abertura: desta Cidade, para se lhe mandar passar 
Provisão para cobrar no rendimento das capas dos 
fardos, que entravam na Alfandega, a parte que lhe 
tocava. 

'' 4 - P . . mandando dar todo auxilio e favor a Francisco 
da Silva Henriques, para que seus Navios Nossa 
Senhora da Co1~ceiçáo e S. Francisco podessem fazer 
v1agens . 

" » - p . agradecendo ao Governador o cuidado e zelo pela 
entrega de cartas com ordens, e remettendo outras para 
o mesmo fim . 

'' ~l - P . ordenando ao GO\ternador que sentenciasse imme-
diatamente o Capitão 1Vlanoel Esteves de Brito, ou 
informasse, declarando o motivo da demora. 

'' n - P . mandando informar sobre o provimento de um 
sargento feito por elle Governador, de que havia 
quen.:a. 

)) 14 '- P. ordenando ao Governador fizesse cumprir o Alvará 
do I 0 de :Março de 1732, prohibindo que fossem mu-
lheres para o Reino sem licença Real. 
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1\iA.ro... 8 - Provisão declarando haver-se permittido que An..: 
tonio de Sá Queiroga, Tenente de Mestre de Campo 
General, podesse exercitar seu posto na Capitania 
de São Paulo, emquanto se não mandasse o con-
trario. 

g ·- P. mandando informar sobre uma petiÇão de Thomaz 
Gomes da Silva, para obter a patente de Mestre 
de Campo ou de Tenente-General com o soldo e ex-. 

I 
ercicio de Ajudante Tenente. 

» z3 - P. mandandp informar uma petição de Francisco Ro-
drigues da Silva, Escrivão proprietario da ~lfandega 
desta Cidade, para que se lhe mandasse passar Pro-
visão afim d,e poder hfur ametade dos emol~mentos 
das taras e capas. 

JUNHO. • • 17 - P. desappprpvando o procedimento do\ Governador 
em não observar a ordem de \ rS de\ Novembro 
de I73o, rylativamente ao modo 1Cl.e corre~ponder-se 
com os Ministros e os Officiaes da Camara; e appro-
vando o destes dando directamente a El·Rei uma 
resposta áqerca d-: uma questão de fiancas de con-. \ 

trato do subsidio grande dos vinhos. 

18 - P. approvaqdo a resolução do Governador ácerca da 
ve'nda da r artida da fazenda confiscada do Navio 
D. Carlos. \ 

)! 21 - P . mandando informar sobre uma petição da Camara 
desta Cida~e, para que se fizessem e conservassem 
quatro savçiros e uma lancha para diligencias do Real 
serv1ço. 
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-JuLHO • . • 29- Provisão ordenando ao Governador que -cum-
prisse a ordem de 23 de Setembro de 1 73o, relativa-
mente ao modo de entender-se elle com a Camara; 
e declarando que as ordens que se expedissem assigna-
das pelos Membros do Conselho Ultramarino tivessem 
o mesmo vigor que as assignadas pela Real Mão. 

AGosTo .. 12- Carta Régia recommendando toda diligencia para 
que fossem presos varios criminosos de moeda 
falsa. 

DEZEMBRO 23 - c~ R. mandando informar ácerca de uma petição de 
Manoel de Mello de Castro, para lhe ser concedida 
a Patente ad honorem de Mestre de Campo. 

1733 

JANEIRO •• 12 - Provisão mandando informar sobre pedir o Te-
nente-General Antonio Carvalho de Lucena patente 
de Mestre de Campo com o soldo do mesmo Posto. 

» 13 - p. enviando uma Lei, que ordenava que para o futuro 
se não lavrassem mais dobróes de 12$8oo e moedas de 
4$8oo. 

» 23 - P~ ordenando que, a ser verdadeiro o inquieto procedi-
mento do Padre Frei Luiz de Moura, Monje de São 
Bento, fosse obrigado a embarcar para o Reino na 
J a frota. 
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FEVEREIRO zo -Provisão declarando que a Lei, que mandava 
prohibir que não fossem mulheres para o Reino, se não 
entendesse com as que viessem com seus maridos 
para este Estado. 

» z3- P. ordenando qqe na~ patentes que o Governador 
passasse, declarasse a incapacidade e ausencia dessas 
pessoas, a quem se tiravam essas Patentes. 

» 2S- p. mandandp informar sobre pedir o Padre Marcos 
Gomes Ribeiro licença para fazer um Engenho nas 
terras que tinha no sitio chamado Posse. 

MARÇO ... 9 - p ,. recommendando que tendo sido presos no Arraial 
do Tejuco pelo Juiz Qrdinario do Serro Joã,o Fer-
nandes Souto :i\'Iaior, Ignacio Alves Ourives ·. e Do-
mingos dos Santos e tendo fugido um · delles, ' fosse 
este preso e remettido para a Bahia. 

' \ 
~\ \ 

ABRIL . . . 22 - J'-». ordenando que se fizesse cono\uir a à,bertura do 
caminho dG S. Paulo para esta Cidade ' e se desse 
conta para o Reino. 

» 28- P. ordenando que se fizesse retirar e en\ barcar . na 1 a 

frota para p Reino os fi lhos do Visconde d'Asseca, 
lVIartim Corrêa de Sá e Luiz José, por não ser conve-
ni~nte , nem ao serviço Real, nem á quietação dos 
povos, que elles assistissem neste Estado pelas grandes 

~ f . \ vexaçoes que aziam aos mesmos povos . 

MAIO. . . . 2 - p. ordenando se procurasse evitat' as oppressões que os 
Sargentos e os soldados faziam aos moradores desta 
Capitania nos viveres que traziam de fóra. 
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2 - Provisão mandando informar sobre pedir Antonio · 
de Barros Leite, Capitão da Fortaleza de Villegaignon, 
patente de Sargento-Mór com o soldo de Capitão 
d'Infantaria. 

» }> - P. ordenando ao Governador que deixasse Ir para o 
Reino Antonio Teixeira e stJa mulher. 

·_ •. -1 

» » - P. declarando haYer-se recebido uma carta com os 
recibos de outras que tinham vindo para o Gover-
nador desta Capitania. 

» 3 - P. ·mandando informar sobre pedir o soldado Antonio 
Fernandes · de Souza o posto de Ajudante das obras 
das fortificações. 

» 6 - .A. viso mandando que fosse conservado na Adminis-
tração do Sello d'Alfandega Manoel Salgado da Cruz, . 
dando duas partes do rendimento para a Fazenda 

--Real. 

7 - A. ordenando que se publicasse um bando para que 
nenhuma pessoa podesse levar para os Tribunaes ou 
para particulares, no Reino, cartas ou vias dellas ; 
que todas · fossem entregues aos Capitães dos Navios, 
os quaes as levariam em arrecadação para as en-
tregar na Côrte aos ?\'linistros que Sua Magestade 
fosse servido encarregar das visitas dos proprios 
naVIOS. 

» » ·- Provisão ordenando que se evitasse que os soldados 
atravessassem o pescado fresco. 

50 
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1VlA.Io. . . . I5 - A viso mandando pôr em arrematação o produeto 
do contrato da dizima da Alfandega. 

)) 

» 

JUNH O •••• 

JUL H O •• • 

» 

» -Carta Régia ordenando que os diamantes se 
remettessem nos cofres das Náos de Guerra e pagassem 
1 °/0 do seu valor. 

» -C. R. mandando nomear Ministro que tirasse devassa 
de quem tinha fundido ouro ou usado de cunhos 
f ais os. I 

ro-Provisão prdenando o que se devêra obrar a res-
peito das missões para a reducção do Gentiq Poracis, 
como declarava a referida Provisão. 

~\ \ 
20 - P. mandandq inform:;tr com urgencia a conta d~ Juiz 

da Alfandega a respeito dos d~feitos com que ficara 
\ \ \ a obra della. ' ·, \ 

,\ - \ 
'\ '\ 

6 - P. mandando informar a represem\tacão 'aa Camara 
\ \ > ' 

desta Cidad(_: sobre obrigarem a ,despachos na Alfan-
dega as LanFhas que conduziam assucares e mais ge~ 
neros dos rrtoradores da Guaratiba e Ol\tros pontos da 
costa. 

\\ 
\ 

7 - P. mandando informar sobre pedir José Teixeira 
reto baixa dl.~ soldado . 

\ 
\ 

Bar-

\ 
\ 

» r3 --:- P. mandando informar o requerimento em que Matheus\ 
Lourenço Pl!dia sua baixa. 

» 18 - P. mandando informar a respeito da licença que pre-
tendiam os Officiaes da Camara para continuarem 
com casas no chão do Campo desta Cidade . 
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JuLHO•:. .. 27- Provisão ordenando que os serventuarios dos Offi-
cios contribuissem para a Fazenda com a terça parte 
de tudo o que rendesse em um anno; e que para o 
mesmo fim se arbitrasse o justo rendimento de 
cada Officio . 

» » - P. mandando observar no provimento dos Officios de 
Alcaiie J'Ienor, seu Escrivão e Escrivão do Meirinho 
do Campo o que dispunha a Ordenação do Reino no 
titulo de Alcaides Móres. 

AGOSTO ... 12-P. mandando informar sobre pedir Domingos Francisco 
de Araujo ser escuso de servir os cargos da Camara 
por sua idade avançada e enfermidades. 

» I3- P. mandando informar sobre pedir Antonio Vidal de 
Castilho Provisão para ser isento da fiança, que fez 
por Ignacio de Oliveira, a quem dera por soldado em 
seu logar. 

17- P. mandando ao Governador informar a respeito do 
provimento, que fizera o seu antecessor, do posto de 
Sargento do numero, pois que este provimento tocava 
ao Capitão da respectiva Companhia. 

2 I -P. mandando informar sobre pedir o Capitão Diogo de 
Souza confirmação do governo do Castello de S. Se-
bastião, em que o provêra o Governador Luiz Vahia 
Monteiro. 

»· 29 - P. mandando informar sobre pedir Manoel da Assum-
pção ser conservado nas casas da Fortaleza da Con-
ceição, na fórma em que se concedeu a seu pai 
o Capitão de Artilheria i'l'liguel· Rodrigues de Sá. 
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AGosTo .. 29 -·Provisão mandando informar, ouvindo ao ProyedoJ, 
Officiaes da Camara, Nobreza e Povo, ácerca da 
necessidade ql]e se dizia haver de se fazerem algumas 
obras na casa da mesma camara .. 

SETEMBRO 

) 

)) 

)) 

)> 

3I - P. mandando informar sobre o requerimento de Anto-
nio d1Andrade Barbosa, em que pedia sua baixa de 
soldado . 

3 - P. mandando informar sobre pedir Felix de Souza 
. I • 

Castro con~rmação da patente de Capitão c!_a Forta-
leza de S . Thiago . 

I I, - P~ mandançio informar sobre a petição de. João Tei-
xeira, ácerqa de súa baixa de soldado. 

__.--· 

I 6 - P. or~enanqo que se continuassem as guardas e· ,rondas . \ \ 

que sempre houve nesta Cidade. 

1 7 - P . mandanqo informar sobre pedir Fra~cisco Xavier 
' da Veiga Çabral, Governador do\ Castetlo de Bra-

gança, I :837$772 de soldos devi<;los ao ser\ irmão fal-
lecido . 

\" 

~o - P. mandando informar sobre pedir Martinho Pereira da · 
\ 

Silva a sua baixa de soldado. \ 

22 - P. declarando que aos Ofuciaes da Camara pertenciam 
os provimçntos de Câpitães do ma tto, A vali adores e 

\ Partidores. 

13 - P . mandando informar sobre pedir o Capitão de Mar e 
Guerra A11tonio de Mello Callado que não se alterasse 
o que cstaya em estylo· a respeito dos emolumentos do 
Officio de Nlei.rinho do Campo desta Cidade. 
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SETEMBRO 27 - :Provisão mandando infoPmar sobre pedir ·José da 
Fonseca Soares baixa de soldado . 

. ~· 

. ,. 

28 ~·p. mandando informar a respeito db Officio de Âdmi-
''nistrador dos guindastes da Alfandega . 

3~o- P:. ina:ndando.l.nformar sobre pedir~Thomaz Gom~s da 
Silva, Ajudapt~ de Mestre de Campo General, que se 
lhe fizessem bons o tempo e o so.ldo, como se prati-
cára com o :Mestre de Campo Francisco Xavier de 
Castro e Moraes. 

OuTUBRO •• 6-:- P. mandando informar sobre pedir Clemente Pereira 
baixa de soldado . 

» · 9 - P. mandando informar sobre pedir Sebastião de Ma-
cedo e Vasconcellos, proprietario do Ofiicio de Guarda, 
lVIór da Alfandega, que se lhe fizesse mercê de mandar 
passar provisão para poder receber os mesmos emo-
lumentos, que levavam os mais Officiaes 'q'ue o acom-
panhavam na visita das Náos. 

~ ,, 

) 17 - .P. declarando que se expedira uma Lei prohibindo 
que fossem para a Costa da :Mina ouro, moeda e tabaco 
fino. · · ' 

19 - p. mandando informar sobre pedir .Manoel da Encar-
nação baixa de soldado para seu filho .Mauricio da 
Encarnaçáo. 

~ 20- P.. mandando informar sobre pedir João Gomes Car-
neiro, Capellãó do Terço Velho·; licença por um anno 

.. : • ; ·para ir ao Reiúo. 
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ÜUTUBRO 22 - Provisão ordenando ao Governador que mandasse 
para a Nova Colonia do Sacramento uma parteira. 

» »- P. ordenando que, quando vagassem postos, se infor-
masse sobre os sujeitos mais capazes para occupal-os. 

» 24 - P. mandando informar sobre a petição de Lourenço 
Alvares de Souza, para que se levantasse uma nota, 
que tinha em seu assentamento, e se lhe fizessem bons 
o tempo e o soldo. 

I 

> 27 - P. ordenando que o Provedor da Fazenda Real do Rio 
d~ Janeiro as~;istisse com a consignação de 5. mil cru-
zados para a pbra da fortificação da Praça da Nova 
C6lonia. 

\I 
/ 

»-Alvará r por cópia) prohibindo que se abri'~sem 

novos caminqos ou picadas par~ as Minas, em 'que 
houvesse formada arrecadação da Real Fazenda • . ' 

•\ 

8 ·- dd'f b\ d·~ A. z - Provisao lj.1an an o m ormar so re pe 1r ntomo 
de Aguiar DaJtro baixa de soldado. 

> - P. enviando pflra ter eXecução uma Lei ·que prohibia . 
que se abris15em novos caminhos, ou picadas para as 
Minas. ~ . 

» zg- P. mandando informar sobre pedir o Sargento José Ro-
drigues Chavçs baixa do dito posto. 

> »-Cart-a Régia pela qual se mandava lançar bando, 
determinando tempo certo, para que quem se achasse 
com alguma~ dobras de I 2$8oo, a que chamavam ta-
padas e que s,e presumiam falsas, as'' levasse á Casa 
da Moeda, Ofide seriam pagas pelo valor intrínseco . 

\ 
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OuTUBRo 3o - Provisão mandando rectificar a mercê de licença 
para se fazer a mudança da· Sé para a Igreja de Santa 
Cruz? ficando esta pertencendo ao Padroado Real na 
parte e fórma em que lhe pertenciam as mais Cathe-
draes das Conquistas ; determinando que se collocasse 
na dita Igreja um painel da Imagem de São Sebastião 
para que ficasse sendo Cathedral Titular? supprimin-
do -se o antigo nome e titulo; que as duas Irman-
dades da Cruz· e São Pedro Gonçalves se conser-
vassem na mencionada Igreja? assignando-se para a 
primeira? em logar da Capella-Mór? alguma das outras 
do Corpo da Igreja ; que se fizesse um cemiterio para 
se enterrarem os Parochianos e pessoas seculares com 
uma parte reservada ás ditas Irmandades, ficando as 
sepulturas da Igreja sÓmente para os Ecclesiasticos e 
mais pessoas? a quem conforme direito deviam ellas 
ser concedidas; que? para se não perder totalmente 
a memoria da antiga Cathedral e Igreja de São Se-
bastião? se erigisse nella uma Confraria encarregada do 
cuidado de sua decencia? e no dia 27 de Janeiro de 
cada anno? dia considerado desde então de guarda? 
fosse obrigado todo o cabido? clero secular e regular a 
fazer uma procissão solemneá dita antiga Igreja; e que, 
como era pequena a Igreja de Santa Cruz? se reme-
diasse e desvanecesse o inconveniente com a compra 
das casas contiguas á mesma Igreja? as quaes os Co-
negos offereceram comprar á sua custa; que para a 
extensão e obras da nova Cathedral se applicassem os 
zo . ooo cruzados mandados dar á Igreja da Candelaria, 
quando se determinou que para ella se fizesse a mu-
dança da dita Sé . 

» , -Carta Régia mandando que se fizesse os reparos 
necessarios na Casa da Moeda desta Cidade. 
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OuTUBRO 3o - Provisão mandando auxiliar os cabos das frotas 
para evitar nas suas N á os os descaminhos de ouro e 
diamantes. 

» - P. ordenando se desse cumprimento ás condições do 
contrato de dizima, que arrematara Manoel Peixoto 
da Silva. 

» » - Cart.a R.é~ia mandando entregar ao Ministro no-
meado para tirar a devassa dos moedeiros falsos a 
moeda falsa encontrada, e que se continuasse sempre 
em aberto e$ta devassa. ~ 

NovEMBRO 12- Provisão rnandando informar sobre pedir á Capitão 
Antonio do fego o . posto de Sargento-Môr ad ho-
norem. 

» x3- P. ordenandq que, não havendo aqui quem fizesse lanço 
mais conveniente á Fazenda Real em os ,contratos da 
Nova Coloqia, se fizesse nella a arrematação, conti-
nuando-se nessa pratica, emquanto não pouvesse 
ordem em çontrario . 

>> I 4 - :P. mandand,o rectificar a mercê de lic~nça para se 
fazer a mud,ança da Sé para a Igreja de Santa Cruz, 
ficando esta pertencendo ao Padroado Real na parte 
e fórma er11 que lhe pertenciam as mais Cathedraes 
das Conqu~stas ; determinando que se collocasse na 

\ 

dita Igreja pm painel da Imageil) de São Sebastião 
para que ficasse sendo Cathedral · Titular, suppri-
mindo-se q antigo nome e titulo; que as duas Irman-
dades da Qruz e São Pedro Gonçalves se · conser -
vassem na mencionada ·Igreja, assignando -se para a 
primeira, e ~n logar da Capella-Mór, alguma das outras 
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do Corpo da Igreja ; que se fizesse um cemiterio para 
se enterrarem os Parochianos e pessoas seculares com 
uma parte reservada ás ditas Irmandades? ficando 
as sepulturas da Igreja sómente para os E cclesiasticos 
e mais pessoas? a quem conforme direito deviam ellas 
ser concedidas ; que?· para se . não perder totalmente 
a memoria da antiga Cathedral e Igreja de São 
Sebastião se erigisse nella uma Confraria encarregada 
do cuidado de sua decencia? e no dia 27 de Janeiro de 
cada anno? dia considerado desde então de guarda? 
fosse obrigado todo o cabido? clero secular e regular a 
fazer uma procissão solemne á dita antiga Igreja ; e 
que? como era pequena a Igreja de Santa Cruz? se reme-
diasse e desvanecesse o inconveniente com a compra 
das casas contíguas á mesma Igreja? as quaes os Co-
negos offereceram comprar á sua custa; que para a ex-
tensão e obras da nova Cathedral se applicassem os 
20. ooo cruzados mandados dar á Igreja da Candelaria? 
quando se determinou que para ella se fizesse a mu-
dai1ça da dita Sé. 

DEZEMBRO q - Provisão mandando informar sobre o Capitão André 
Nunes Furtado ser aposentado com o seu entrete-
nimento. 

>> 1 o - A viso remettendo cartas? e recommendando a entrega 
das mesmas com toda a brevidade . 

12 - PJ. .. ovisão mandando informar sobre pedir Antonio 
dos Santos Lisboa licença para se recolher ao Reino? 
com sua mulher e filhos. 
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FEVEREIRO r o- Provisão mandando informar o requerimento em 
que Domingos Francisco de Araujo, como fiador e 
principal pagador de Gaspar Rodrigues dos Santos, 
pedia. se lhe acceitasse a wnsignação de quinhentos 
mil r éis annuaes ou dezoito mil cruzados que lhe 
devia o Convento do Carmo, e que, sendo isso seguro 
e de razão, se suspendesse a execução. 

MARÇO. • . r 7 - Cart.a Régia prohibindo que os Ministros de Letras 
que serviap nas conquistas, e especialmente no Es-
tado da Inclia, casassem sem especiallicença,--sob pena 
de suspensão, banimento do serviçG> e perda da toga . 

. Nl4.ro. . . . I 7 - Provisão communicando haver-se ord~nado que 
todas as obras de our9 toscas, que entmssem nas 
Casas de N~oeda da Cfdade da Bahia, do Rio de .Janeiro 
e de Mina1\ pagassem o direito\ do quinto . 

\ . 

» » - P. ordenanc).o que nas tomadias de ouro\' que se jul-
gassem para a Fazenda Real, os'\ oldados que as fi-
zessem tivessem a quarta parte dellas. \ 

» 24- P. declarando que pelas Ordens de 22 de Outubro do 
anno pas~ado se havia providenciado. a respeito dos 
provimeútos dos postos que vagassem. 

\ 

» » - P. approvapdo ter o Governador mandado fazer no 
funeral do seu Antecessor as devidas honras mili-
tares. \ 

» » - :P. mandanp.o informar sobre uma queixa da Çamara 
desta Cidade pela desattenção que recebera dos 
Padres da Companhia na occasião das Ladainhas de 
Maio . 



403 

1734 

JUNHO. . . . 7 - Provisão mandando informar á cerca de uma petição 
do Capitão André Nunes Furtado para se lhe fazer 
bons o soldo e tempo da licença que o Sargento-Mór 
'lhe déra para ir da Fortaleza de Santa Cruz á sua 
casa. 

» 18 - P . mandando informar sobre uma representação da 
Camara da Villa de Nossa Senhora dos Remedios de 
Paraty ácerca da vexação que estava experimentando 
aquelle povo, dando quartel á Infântaria que se achava 
na guarda do registro, havia 5 annos. 

JuLHO ... . 8 - P . communicando que se resolvera em consulta do Con-
selho Ultramarino mandar erigir nesta Cidade uma 
Relação com o numero de dez Desembargadores in-
clusive o Chanceller ; que a dita Relação teria a mesma 
alçada e os l'vlinistros venceriam os mesmos ordenados 
e propinas que os da Bahia; que as appellações e 
aggravos iriam para a Càsa daSupplicação em Lisboa; 
e que o seu districto constaria de todas as terras que 
ficavam para o Sul até o Rio da Prata e das Capitanias 
das Minas Geraes e de S. Paulo. 

» 12 - P. que se fizesse cumprir as condições e privilegias do 
contrato do sabão das saboarias do Conde de Repos-
teiro Mór, não se entendendo com o sabão de 
S. Thomé por ser livre o uso delle nas Conquistas. 

» » .-- .P. mandando informar sobre uma petição de João 
Corrêa de Araujo para obter bai.xa de soldado. 

» t3 - P. ordenando ao Governador que escolhesse uma casa 
para funccionar a Relação creada nesta Cidade . 
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Juu-ro... 18- Carta Régia ordenando que Eugenio Freire de 
Andrade se recolhesse ao Reino, e que João da Costa 
lVIattos passasse a occupar interinamente o Jogar de 
Superintendente das casas da fundição das Minas. 

AcosTo. . . 6 -Provisão approvando a nomeação, feita pelo Gover-
nador, de Francisco Mendes Galvão para Capitão-
Mór da Capitania da Parahyba. 

» 2 I - p. mandando 1informar uma petição de Manoel de Mello 
de Castro, para obter patente ad lzonorem _de Mestre 
de Campo. 

ÜUTUBRU •• 5 - P. mandando informar uma representação da \ Camara 
da Villa de Angra dos !3-eis, sobre a abertura\ de um 
caminho para a mesma . 

» 6 - p. mandando informar uma petição dos Capitães ·das 
Companhias de Artilharia desta Praça, para que se . \ . praticasse cqm elles e suas Companb1as o ~esmo que 

. d I f . \ se praucava com as e n antana. 

» » - JP. idem do Ctpitão Manoel Cardozo Ferreira para se 
lhe pagarem soldos atrazados. \ 

~ 

» 7 -JP. mandando informar uma representação da Camara 
desta Cidade para que não fossem obrigados a ser 
soldados os netos e descendentes dos verdadeiros 
cidadãos della, que conservassem sua nobreza here.\ 
ditaria. 

) > 8- P. mandandq informar uma representação da Camara 
desta Cidad~ para fazer-se outro chafariz· da Carioca 
nas marinh~.Ls. 
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OuTuBRO .. g - Provisão mandando informar uma petição de Pedro 
Vaz Guedes para se lhe pagarem os soldos do Posto 
de Tenente General, desde o dia em que se puzera 
o- cumpra-se -na sua Patente. 

· ,, z3 - P. d~clarando terem sido recebidos os presos e os 
autos de que o Governador fizera menção em uma 
carta. 

27- P. declarando ao Secretario do Governo desta Capi-
tania que não podia passar Patentes, contra as Or-
dens Reaes, sem as declarações ordenadas, e que si 
continuasse, se lhe formaria culpa na sua residencia. 

» 3o- P. mandando informar uma petição de Francisco Vaz 
de Freitas para se dar baixa de soldado a seu filho, 
do mesmo nome. 

NoVEMBRO 6- P. mandando informar uma petição de Estevão Gomes 
da Silva para se lhe dar baixa no Posto de Cabo 
de Esquadra. 

I 5 - P. exigindo uma relação exacta das armas, mumçoes 
e petréchos de guerra, que se fizessem necessarios. 

17- P. mandando informar uma petição de Antonio Corrêa 
.de Azevedo para lhe ser conferido o Officio de 
Guarda-Cunho desta Cidade. 

18- P. mandando informar a petição do Capitão Manoel 
Cardoso Ferreira, para se lhe mandar pagar o resto 
da maioria de soldos, que vencia como Condestavel. 

19- P. declarando escusada a providencia da visita ás 
Caclêas, visto crear-se uma Relação nesta Cidade. 
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o v EMBRO 20 - Provisão communicando haver-se mandado passar 
patente do Posto de Ajudante da Fortaleza da Praia 
Vermelha a Salvador de Souza. 

» » - .P. mandando informar uma petição do Capitão Fran-
cisco Gomes Barboza para se lhe mandar continuar 
o soldo. 

» 23 - P. mandando informar a petição dos Officiaes e sol-
dados desta 

1 
Praça, para que se lhes não levassem 

640 rs. cada anno, que o Escrivão da matricula os 
obrigava a pagar. 

» z6- P . mandando informar sobre pedirem os Juiz~s, O:ffi-
ciaes e Irmãos da Irmandade de Santa Cruz dos 
M~litares desfa Praça q1:1e lhes fosse restituída ,a sua 
Igreja, para onde se fizera a trasladação da Sé, ou 
se lhes pagasse tudo em que imp

1
ortasse a dita Igreja 

e seus rendimentos . 

DEzEMBRO 2 - P. mandando informar uma petição de ~arcos de 
Azevedo Coptinho, soldado do R gimentp Velho 
desta Praça, para que se lhe mandasse fazer bom o 
tempo que serviu no dito Regimento. · 

"' - P. mandando informar uma petição de Ignacio Viegas 
de Proença \Jara se lhe mandar dar baixa do serviço. 

» 10 - P. rr,mndando que se levasse em conta a despeza que 
fizesse Martinho de Mendonça, que tinha vindo a este , 
Porto, encarregado de varias diligencias. 

),. I 1 - P . declarando ao Governador que Fr. Luiz de Moura 
não fôra piira a Côrte, como assegurava o ' seu 
Prelado, e recommendando-lhe o fizesse effectiva-
mente embarcar. 

1l 
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D EZEMBRO I I - Pro~isão manda.pdo se puzess~m Editaes par~ o 
provimento çlos postos vagos de Ajudante de Tenente. 

I 2 - P. declarando ao Governador que o provimento dos 
postos de Ajudantes das Fortalezas não pertencia aos 
Governadores . 

» 14 - p: communicando ao Governador haver-se declarado á 
Camara desta Cidade que nenhum direito tinha para 
impedir a trasladação das Imagens, Pias e Pulpitos da 
Igreja de S . Sebastião para Santa Cruz, e recommen-
dando ao Revm. Bispo que extranhasse aos Conegos, 
que concorreram para ella, . a terem executado inde-
centemente. 

» I 5- P . mandando informar sobre uma petição de Manoel 
de Moura Brito, Escrivão da Receita e Despeza da 
Casa da Moeda desta Cidade, para poder levar ás 
partes 3zo rs . pore ada carta de guia . 

» I6 - P . mandando informar o requerimento de Ignacio 'Ia-
noel da Costa Niascarenhas \ igario Collado da Fre-
guezia de Nossa Senhora da Candelaria desta Cidade 
para que se lhe concedesse licença para principiar um 
Recolhimento nesta Cidade, dirigido pelo Bi po. 

n ll - P. mandando informar o requerimento de l\'Ianoel e 
Lemos Barboza, para ser conservado na serventia 
do Officio de Inquiridor, Contador e Distribuidor 
desta Cidade. 

» 17 - P . mandando informar o requerimento de F ranci o 
d raUJO, para se passar Provi ão para um filho mai 
n1oço assentar praça. 
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DEZEMBRO 17- Provisão ordenando ao Governador que dos passa-
geiros, que viessem do Reino sem passaporte, re-
mettesse todos quantos fossem necessarios para a 
Praça de Santos. 

» » - Cart.a Régia communicando ao Governador o 
nascimento de uma Princeza - declarada Princeza da 
Beira-; e recommendando-lhe que festejasse este 
successo com as costumadas demonstrações mili-
tares. 

» z3- Provisão mandando informar uma petição de An-
tonio da Costa Leitão para obter sua baixa de sol-
dado. 

» » - P. idem idem idem de Pedro de Mattos para ·obter 
. \ 

baixa na praça de Cabo d'Esquadra. 

1735 I\ 

JANEIRO. • 3 - Carta Ré~ia nomeando Brigadeiro d'l~1fantaria a 
Antonio Peqro de Vasconcellos . 

» -Provisão ordenando que se puzesse em lanços ~ 
contrato da~ balêas do Rio de Janeiro para se arre-' 
matar por t(!mpo de oito annos. 

» 11 - p. confirmando a creação dos postos dos tres terços de 
Auxiliares da Capitania do Rio de Janeiro. 
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JA:--~EIRO •• 4- A viso remettendo duas leis para serem executadas, 
uma que determinava que todo o diamante do peso de 

· vinte quilates, ou d'ahi para cima, ficasse reservado 
para a Fazenda Real, e outra que declarava que todas 
as pessoas que do Brazil remettessem ou levassem 
para Lisboa ouro em moeda, barra marcada, ou 
lavrado em peças, o pudessem levar ou remetter nos 
navios das Fr?tas, registrando primeiro nos livros 
dos comboys e pagando um por cento da conducçáo. 

» r o - Provisão mandando informar o requerimento de 
Lourenço Alves de Barros, em que pedia que as 
.seis canôas que tinha no porto do Pilar, carregando e 
comboyando os Mineiros, preferissem ás dos mais 
moradores e vizinhos em navegar pelo rio acima . 

11 r 2----:- P. ordenando que se praticasse com o transporte dos 
Officiaes da nova Companhia de Dragões, que mm 
para lVIinas, o mesmo que se praticou com os pnmer-
ros que vieram em o anno de r 7 r 9 . 

» r3- P . mandando infoi·mar o requerimento de Gonçalo 
:Martins de Carvalho, Cabo de Esquadra de Dragões 
da Capitania de lVlinas, em que pedia o Posto de For-
riel- Nlór. 

1> 20-- p . mandando informar o requerimento de Domingos 
Alves Gato, em que pedia baixa da praça que tinha 
d'Artilheiro. 

"~~ 2:.j.- p. mandando informar o requerimento de Antonio de 
Barros Leite, Conunandante dR Fortaleza de 'i'\7ille. 
gaignon, em que pedia se repuzessem as peças de 
artilharia que e tiraram da dita Fortaleza. 

52 
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JA~ETRO . . 26 - - P:t"ovisão mandando informar o requerimento .de 
Antonio Carlos Vieira, em que pretendia ser dispensado 
na 'falta de idade para assentar praça de soldado. 

:MARÇO . .. 17 - P. mandando informar o requerimento do Capitão 
Manoel Alves da Fonseca, em que pretendia um dos 
Postos de Ajudante de Tenente da Praça do Rio de 
Janeiro. 

>• 18 - P . remettendo armas e municões para a Praca da Nova I , , 
Colonia do s~.Lcramento. 

» 22- P . ordenando que pela Provedoria da Fazenda da 
Capitania do Rio de Janeiro se assistisse com o que 
fosse preciso para a fortificação da Praça d~ Nova 
Colonia . ·\ 

>> 29 - P. ordenando que se fizessem logo' reclutas necessarias 
para que os Terços da guarnição da Praça do Rio de 
Janeiro estivessem sempre compÍ\ tos; que se nãç> 
licenciassem soldados ou Officiaes, mand1ando logo 
recolher aos CQrpos os que estivessem fóra delles ; e 
que se não cup1prisse licença que viesse pelo Conselho 
Ultramarino qté nova ordem . 

ABRIL. . . 4- p. ordenando que se remettesse uma relação exacta da 
Artilharia, munições, polvora, e mais petrechos de 
guerra que havia nas Fortalezas, e juntamente outra 
relação do que fosse necessario para a defesa da Praça 
do Hio de Japeiro . 

r3 -A viso remettendo as relações da polvora, balas, e 
mais petrechps que se pediram para a Capitania do 
Rio de Janeiro, e Praça da Nova Colonia do Sacra-
mento. 
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AcosTo. . I r - Pa~ovisão mandando informar o requerimento do 
Tenente General Antonio Carvalho Lucena, em que 
pedia patente de Mestre do Campo entertido com o 
soldo do dito posto. 

1G - Aviso ordenando que se desse todo o favor á Náo 
N . S. de Na'{_m·etlz, que ia á Bahia tomar carga de 
taboado . 

18 - PJ.~ovisão declarando ter-se recebido o ouro das 
tomadias feitas no registro da Parahybuna, e na Ci-
dade do Rio de Janeiro. 

SETEMBRO 5- P. remettendo uma cópia da conta de Luiz Vahia lVIon-
teiro, á cerca de soldos para os Officiaes de Ca v aliaria 
da Ordenança, e ordenando ao Governador do Rio de 
Janeiro que desse o seu parecer sobre o mesmo objecto. 

OuTUBRO r 8 - P . mandando informar o requerimento do Sargento-
Mór Luiz Ferreira de Miranda em que pedia se lhe 
declarasse si por ter antecedentemente Patente ad 
honorem vencia na antiguidade ao Sargento-Mór 
Thomaz Gomes. 

r9- P. ordenando que se procedesse na fórma das Leis 
contra os Indios Garulhos que mataram e roubaram 
os moradores de lVIacahé. 

20 - P. declarando ter-se recebido o mappa da Infantaria 
paga, Cavallaria, Auxiliares e Ordenanças, que guar-
neciam a Capitania do Rio de !Janeiro. 

·:?. I - P. approvando Q procedimento do Governador da 
Capitania do Rio de Janeiro mandando sahir a Náo 
Guarda-costa em seguimento da Náo Hollandeza, que 
entrára na Ilha de Santa Catharina. 
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ÜuTcBRO 24 -Provisão mandando informar o requerimento do 
Ajudante de Tenente 1\'Ianoel dos Santos Parreira, em 
que pedia o posto de Tenente General, ou o de 
Ajudante de Tenente em Minas. 

NovEMBRO 4 - P. ordenando que se comprassem as casas e chãos do 
Collegio dos Padres da Con1panhia da Villa de Santos . 
para a obra da Alfandega. 

, 7 :- P. mandando informar o requerimento de D. Victoria 
Furtado de ~Iendonça, viuva de Antonio .·Moreira da 
Cruz, proprietario do Officio de Escrivão da Fazenda . 
e Matricula, etn que pedia uma pensão no Officio para 
sua sustentaç~o. 

\ 

12- P. mandando informar o requerimento deAndré\ Gon-
çalves, em qu~ pedia licençd p;;J.ra irem duas er1teadas 
suas para Lishoa, afim de tomar~m o habito de . reli-
giosas. 

14- P~ ordenando ao Governador do Ri~ de Jf!neiro que 
declarasse si, em observ~ncia .da_ 9rdem'\~~ 27 de 
Julho de 17231 procedera a avahaçao dos Ofli~ws. 

" 19- P. acerca dos soldos que o Governador da Capitania 
do Rio de Janeiro mandou dar á guarda; · que estabe-
leceu no regisfro do Pirahy. ,, 

\ 

'' ,, - p. ordenando que se avisasse aos Ajudm1tes elas Forta-
lezas de S. João e Santa Cruz mandassem tirar ou 
requerer suajs patentes. 

2.2 - P. mandando informar o requerimento de Luiz Vahia 
Teixeira de JYliranda, Sargento-.Mór de um terço pago 
da guarnição da Praça do Rio de Janeiro, em que 
pedia se lhe mandasse dar um cavallo pago pela Fa-
zenda Real. 

\ 



413 

1735 

NovE~ t BRO zG - Provisão louvando o zelo e act:vidade com que 
o Governador do Rio de Janeiro remetteu para 8. 

Colonia do Sacramento as munições de guerra e 
ordenando-lhe que tivesse sempre sobresalentes nos 
armazens. 

>> J>- P. ordenanjo ao Governador do Rio de Janeiro que 
informasse com o seu parecer, ouvindo o Ouvidor 
Geral, sobre ter dado ·por devolutas varias Sesmarias, 
as quaes se não podiam dar, tirando as terras a 
quem as possuía, sem sentença de superior instancia. 

>> z8 - P. mandando informar o requerimento de Bernardo 
Cabral, que p edia se mandasse dar baixa de soldado 
a seu filho Manoel Gomes da Silva. 

DEzE:\tBRO 19 - P. approvando o que o Governador indicava a res -
peito da obra da Carioca, e o bando que o dito 
Governador pretendia se mandasse lançar para fazer 
um Chafariz junto á Marinha. 

» zo - P. declarando que não se deferia o requerimento da 
Camara da Cidade do Rio de Janeiro, em quepe -
dia se mandasse fazer um Chafariz junto á Marinha , 
por não chegar a consignação da Carioca. 

» :2.:2 - P. mandando informar o requerimento do Cabo de 
Esquadra Thomaz de Oliveira Paes, em que pedia 
ser restituído ao seu posto, e que se lhe levantasse 
a nota. 

» z3- P. concedenJo licença a Nlarco Antonio de Azeredo 
CoLHinho para levar prata para a China. 
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DEzDIBRO 3o - Provisão approvando o bando que declarava que 
os navios que sahissem do porto do Rio de Janeiro 
não levassem dinheiro para o Norte sem o darem 
ao manifesto . 

» 3 I - P . (por cópia) approvando a fórma que se estabeleceu 
para a arrecadação da Fazenda Real. 

~736 

JANEIRO.. 6 - Provisão mandando informar sobre uma pet1çao 
de . Manoel Pereira para ser provido no posto de 
Ajudante do numero de pm dos Terços au'xjliares 
desta Praça. 

» 

)) 

)) 

I 
7 - P . mandando informar sobre uma: petição de Sebas-

tião Machado para obter baixa de soldado. 

I r - P. mandando fnformar, - ouvindo o 'Provedor, sobre 
pedirem o Mestre de Campo Manoel de Freitas e 
outros Officia~s da Guarnição desta Praça que se lhes 
pagassem ós soldos de tres mezes de sua prisão em 
diante até o dia em que foram soltos . 

rz - P. mandando informar sobre pedir Anto1~io Viegas 
Lisbôa, Forr~el-Mór da Infantaria paga, licença para 
ir ao Reino tratar de pendencias. \ 

r 3 - P . mandando informar sobre pedir João Rodrigues \ 
dos Santos para tomar por contrato as passagens 
das canôas do Rio do Pilar para o Couto, cami-
nho das Minfls, assim como as dos Rios Parahyba e 
Parahybuna . 
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JANE IRO .. r8- Provisão mandando informar sobre uma petição 
de Manoel Esteves de Brito para se lhe mandar pagar 
os soldos que lhe eram. deviGios. 

2 2 - P. mandando informar sobre a petição de José Fer-
reira de Noronha para se lhe mandar passar carta 
de Sesmaria, entre as roças do Alferes e do Páo-
Grande, no caminho das Minas . 

·26 - P . ordenando ao Governador que não impedisse a 
Thereza Joaquina de ir para o Reino. 

27 - P . mandando informar sobre uma petição de Manoel 
Ribeiro de Queiroz para que um requerimento, em 
que pedia confirmação de uma Sesmaria, fosse in-
formado por qualquer outro Ministro, menos pelo 

. Provedor da Capitania das Nlinas. 

3 r - P . mandando informar sobre pedir Manoel Borges de · 
Sá licença para levar uma filha para o Reino. 

FEVE REIRO G - P. mandando informar sobre uma representação de 
Francisco Gomes Ribeiro e seus visinhos, que tinham 
fazendas em Iguassú, para que se não abrissem picadas 
novas para as . Minas . 

7 - P. mandando informar sobre uma petrçao de Pedro 
Ferreira Nunes para se lhe passar provimento do 
Officio de E scrivão das Fundições do Ouro em pó da 
Casa da Moeda desta Cidade. 

)) - p. accusando o recebimento de um Livro, em que 
· estavam lançados todos os contratos da Capitania do 
Rio de Janeiro. 
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F EVEREIRO 8 - Pt.~ovisão ordenando ao Governador que reconhecesse 
Joáo Leite Pereira por contratador das saboarias 
desta Cidade, e fizesse executar as penas do Regimento 
nos transgress Jres que extraviassem algum sabão . 

r 5- P. declarando haver - se mandado suspender as obras 
e fortificações na Praça de Santos, e ordenando que 
o Governador José da Silva Paes se passasse com 
brevidade á dita Praça, e nella dispuzesse o que fosse 
mais convenif nte á sua defensa e segurança. 

27 - P . approvando que o Governador não. tivesse deixado 
ir para à Colonia um Religioso, e declarando que ao 
Vice-Rei da Bahia se ordenava que o r& ~1ettesse 
para o Reino. '\ 

' 

28 -A viso recommendando ao Governador que fizesse 
guardar os frivilegios concedid?s aos ,Thesoureiros 
n1.enores da Bulla da Cruzada, e ., advertindo gue só 
houvesse um, Thesoureiro em cada fregue~ia. 

I \ 

·- dd"f b \ ._d '' - Provu;;ao rpan an o m ormar so re uma pet1çao e 
Diogo de Sopza para ser provido no Posto de :Mestre 
de Campo . 

29- P. mandando informar sobre uma petição de Francisco 
Gomes Barboza, Capitão da Fortaleza da Praia Ve!~ 
mel.ha, para se lhe mandar dar o soldo e Patente de 
Sargento-lVIór, no caso de ser mudado para a Forta , 

\ leza da Conceição . 

- P. reenviandq, para desmanchar um eqmvoco, uma 
Relação dos materiaes e armamentos qu : se achavam 
nos armazens des ta Praça . 



417 

1736 

l\'IARÇO ... 3- Provisão declarando haver-se ordenado que todos 
os contratos deste Estado fossem arrematados no 
Reino. 

6 - P. acompanhando a Lei de 28 de Fevereiro de I736, 
que ordenavaH o que se devera praticar com todo o 
ouro em pp, folheta ou barra, diamantes e outras 
pedras preciozas, que se remettessem do Brazil. 

t3 - P. mandando informar uma petição de Pedro de Torres, 
para que seu soldo fosse igualado aos dos Ajudantes _ 
do numero desta Praça. 

22 - A viso acompanhando uma carta para o Provincial da 
Província da Im~1aculada Conceição dos ·Religiosos 
menores reformados da Capitania do Rio de Janeiro. 

» - Provisão mandando informar sobre uma petição 
de João da Sílva para obter baixa de soldado. 

" - P. ordenando ao Governador que declarasse qual fôra 
a jurisdicção que elle delegára na Capitania do seu 
governo ao Brigadeiro José da Silva Paes, quando 
se passára ás Minas. 

23- Carta Régia aposentando com metade do ordenado 
a Francisco_ da Silva Teixeira, que estava em Villa 
Rica, ajudando a Eugenio Freire no cuidado da Casa 
da Moeda. 

» - A viso acompanhando uma Lei que prohibia que 
viessem das Ilhas ao Brazil, cada anno, mais Nav~os 
do que os que eram permittidos aos habitantes dellas 
po r seus privilegias e concessões . 

53 
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;\'lARÇO .. z3 - A viso remettendo uma Lei que ordenava que nenhuma 
pessoa, quer natural quer estrangeira, podesse intro-
duzir no Estado do Brazil e suas conquistas . tabaco 
algum estrangeiro . 

" - A . remettendo armamentos, petrechos e mais munições 
de guerra.., e bem assim generos constantes das re-
lações juntas. 

• - Pro,risão mandando informar sobre uma petição de 
Ignacio da Cijuz Falcão para obter baixa de soldado. 

ABRIL ... r o - P. ordenando, si parecesse conveniente ao Governador, 
a creação de um Regimento de Artilharia. 

18 - P. mandando informar sobre as petições de Matheus 
Saraiva e Antonio Ferreira Barros, para serem Me-
dicos do Presídio e da Saude. 

zr - .P. mandando tnformar sobre um~ petição de Antonio 
de Figueiró e Almeida, Sargento Mór de um dos 
Tercos de Infantaria desta Cidade, para se lhe mandar 

' ' i dar um ca vallo para o serviço . 
' \ 

3o - P . communicando ao Go,vernador haver- se ordenado 
ao Provedor da Fazenda Real fizesse diligencias para 
que o ouro, que não podesse ir em moeda, fosse em 
barras numeradas e marcadas com a conta das oitavas, 
que tivesse cada uma, ab ~rta nas mesmas barras. 

AGoSTO ... 1 - P . ordenandp ao Governador que fizesse praticar 
na Vedoria deste Governo o Capitulo gr das Orde-, 
nanças, para se não levarem emolumentos aos Officiaes 
Nlilitare3 por occasião do seu pagamento. . . 

14 - P. approvaqdo ajudas de custá mandadas dar pelo 
Governador por causa de expedições para a Nova 
Colonia do Sacramento . 
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AaosTo 17 - Provisão avisando ao Governador haver-se or-
denado ao Prelado do Religioso de S . Bento Frei 
Francisco de Jesus Maria, para que não deixasse este 
sahir do seu Convento da Bahia para o Rio de Janeiro, 
nem para Minas . 

OuTUBRO 7 - Car-ta Régia participando e recommendando fosse 
festejado o Nascimento de um Infante. 

» 17 - Provisão mandando informar sobre uma represen-
tação do Provedor da Casa da Moeda desta Cidade 
contra o Conservador da mesma Casa por invadir suas 
attribuições . 

24 - Aviso enviando quatro cartas para o Provincial e 
Diffinitorio da Ordem de S. Francisco reformada da 
Província do Rio de Janeiro, para que o Governador 
as mandasse entregar, fazendo cobrar recibo da 
entrega . 

zg A· avisando ao Governador de que em a Corveta 
Nossa Senhora da Oliveira vinham 24 quintaes, r ar-
roba e 2 arrateis ·de murrão para a defensa da Capi-
tania do Rio de Janeiro. 

DEzEMBRO 3 - Provisão ordenando que a mudança da Sé deste 
Bispado se fizesse interinamente para a Igreja de Santa 
Cruz dos Militares, como se resolvera por diversas 
vezes, não tendo por isso logar o pagamento que pe-
diam o Juiz e Officiaes da Irmandade da Cruz; e que 
estando o Cabido por emprestimo em Igreja alheia 
não abusasse da concessão, fazendo-se senhor da 
dita Igreja. 

ro - P . mandando informar sobre pedir Francisco Machado 
licença para ir para o Reino com sua mulher e filhos. 



420 

1737. 

:VL<\RÇO. • 2 - Pl~ovisão confirmando a arrematação do contrato 

7 

ABRIL. . • 22 -

3o-

do sabão preto, feita por João Leite Pereira. 

A viso remettendo uma relação de bilhetes pam a 
capitação das Minas Geraes e do Governo de S . 
Paulo. 

Provisão exigindo uma relação das peças de 
Artilharia que havia nas fortalezas e baluartes, com 
distinccáo das de bronze e das de ferro, seus calibres e 

' I 
das que eram ~1ecessarias. __ 

P. confirmanqo a arrematação dos i·endimentos da 
Alfandega do Rio de . Janeiro, feita por Manoel 
Batboza Torr~s. 

\\ 
·\ ~ 

P. exigindo informações sobre a licença que M~noel 
Teixeira Sobr~ira pedia para tra'nsportar seus sobri-
nhos ao Reinp de Portugal com os seus cabedaes. 

P. (po1· cópia; ordenando que as Mínas &) S. Felix 
ficassem pertencendo a Goyaz, e q 1e se executasse 
a Lei de 27 de Outubro · de Ij33, •que pt ohibia a 
abertura de c~.Lminhos e picadas. 

Ju;-; Ho.. . . I ..;__ P. confirmanqo a arrematação dos rendimentos da 
Alfa:ndega do Rio de Janeiro, feita por Ma.noel Bar-
boza Torres. 

2 - .. ~viso reni(:ttendo cartas de importancia a Gomes \ 
Freire de Andrade, ao Governador de S . Paulo, e ' 
ao Intendente das l\Enas de Goyaz. 

AcosTo . . 19 - Provisão (por cúpia) exigindo informação t1cerca 
d a mudança de um registo das passagens de 
Minas. 
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AcosTo . . 27 - P~ovisão exigindo informações sobre a arrema-
tação do contrato das balêas, feita por Domingos 
Gomes da Costa. 

D Ez EMRRO 17 - P . ordenando que se restituísse a João Manso dos 
Santos a barra de ouro que se lhe confiscára, quando 
fora preso e remettido á Cidade .de Lisboa, visto ter 
se mostrado sem culpa na Devassa dos descaminhos 
dos Reâes quintos. 

:d - P . exigindo informações sobre o requer:mento de 
Antonio Machado, no qual pedia baixa de soldado 
para seu filho Ignacio da Silva :\'!achado . 

:.q - p . exigindo informações sobre o requerimento de 
João Alves Pereira, que pedia baixa para seu filho 
Antonio Alves Pereira . 

1738 

JANEIRO •. • 2 - Provisão exigindo informações sobre o requeri-
mento de Antonio Rodrigues da Silva, no qual pedia . 
baixa para seu filho Antonio Rodrigues da Silva. 

I3 P. exigindo informações sobre o requerimento de 
Antonio Francisco Azeitao, em que pedia provimento, 
por um anno, de ~Iestre das Obras de Carpinteiro 
c Pedreiro com o mesmo salario do Mestre da s 
Carretas . 

1li JP>. concedendo escusa do logar de Commissario das 
Náos de Guerra a An•:onio de ~o.ronha da Camara. 
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JANEIRo .. 17- Provisão exigindo informação sobre o requerimento 
de Francisco Ribeiro, em que pedia a praça morta 
de sargento supra. 

18- P. declarando que bem obrara o Governador em 
ordenar ao Provedor da Casa da Moeda que, em razão 
do muito ouro que a ella concorria, fizesse o paga-
mento ás partes com o dinheiro que tinha de remetter, 
recebendo a sua importancia em barras marcadas e 
ensaiadas . 1 

19- P. appr~wanqo o procedimento do Grvernador e Ca-
pitão Gener~J do Rio de Janeiro de ter mandado dar 
uma farda il cada um dos soldados remehidos de 
Pernambuco e Bahia. '.\ 

zo- p. ordenandq que João Gome;; de Campos ·fosse 
conservado na Casa, em que mor~va, na Fortaleza. de 
S. Thiago. 

'\ 
z5 - A viso remettendo trinta e nove cai,xões d'e Bilhetes 

de Capitaçãq para 1\llinas e S. Paulo. \ 

3r -Provisão exigindo informações sobre o requeri-
mento de Custodia de Souza, em que pedia baixa para . ~ seu filho Joãp Dommgues. , 

FEVEREIRO. I - P. exigindo informações sobre o requerimento ·1e 
Fràncisco Xavier da Silva, em que pedia Provisão 
para se passar a fé de Officio de seu sogro Miguel\ 
Rodrigues de Sá. 

5 - P. mandando que se desse informações sobre o re-
querimento de Domingos Alves Pereira, em que pedia 
o logar de .Jtjudante da Fortaleza de S. João. · 



423 

1738 

FEVEREIRO 5 - Provisão idem .idem idem sobre o requerimento 
de Pedro Gomes, em que pedia baixa de soldado, e 
que se lhe desse tambem a sua praça morta. 

8- P. idem idem sobre o requerimento de Antonio Fran-
cisco, em que pedia a sua praça morta. 

z3.:..... P. mandando continuar a diaria de 640 réis a Do-
mingos Martins, emquanto durasse a diligencia de 
que fôra encarregado. 

» - P. mandando que o- Governador informasse sobre 
pagar-se a dia ria ~de 240 réis .a Manoel de Mello 
Góes e a :Miguel Pereira, pelo serviço de passar cartas 
deste Governo ao de Minas. 

27 - P. exigindo informações sobre a representação da Ca-
marada Villa de Paraty, .em que se queixava dos 
contratadores do sal, e do recrutamento havido na 
dita Villa . 

• - P. approvando o procedimento do Governador e Ca-
pitão General da Capitania do Rio de Janeiro de não 
consentir que os passageiros de um Navio despa-
chado para as Ilhas levassem dinheiros trazidos das 
·Minas. 

z8- P. exigindo informações sobre o requerimento de 
Diogo· Lobo de S . Paio, em que pedia carta de con-
firmação da sesmat'ia da Ilha das Pedras. 

MARÇO... 3 - P. exigindo informações sobre o requerimento de Ma-
noel Galhegos Soares, em que pedia baixa para seu 
fi lho Sebastião. 
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?lhRço ... r :2 - Provisão exigindo infor.mações sobre o requeri-
mento de Cypriano de Mattos Monteiro, em que pedia 
o pagamento das despezas que, como Commandante 
do segundo soccorro na Nova Colonia do Sacramento, 
fôra obrigado a fazer. 

24 - P. exigindo informações sobre o requerimento de Ma-
noel Nunes, em que pedia se lhe l evantasse a nota de 
quando esteve no Hospital, e se lhe restituísse o seu 
saldo. 

25-\ - .P. idem idep1 sobre a representação, de Pedro Soare:; 
Pinto, em que pedia a indemnização dos prejuízos 
que soffren,t no Contrato dos Dízimos Reàes, e que 
e\le e seu fiador ficassem desobrigados do que 

·I 
deviam. 

I 

ABRIL •••• 3 - P. (p01' cópt'a) ordenando que não se concedessem em 
·Minas sesmarias de mais de me!~ legoa quadrada, e· 
que no sert:ão só se poderiam conceder\ ie 3 legoas; 
e que aquelles, que ainda não tiveti , em tit~llos, pelos · 
quaes mostrassem estar legalmente autorizados 
para as posl)uit\ os requeressem no prazo de um anno . 

» - P. accusandp a recepção do .Mappa da Fortaleza da 
Ilha das Cqbras, delineado pelo Brigadeiro .Tosé da 
Silva Paes. 

6 - P. declarando que Estevão Martins Torres arremaÚÍl'ft 
o contrato ela Dizima ela Alfanclega desta Cidade po~ 
tempo de 3 annos . 

, r 1 - p. approvando o nombramento de Sargento de Arti-
tharia a André Vaz Figueira. 
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da Casa da Moeda, por se ter tomado a casa em que 
elle morava para 3a casa de ensaio . 

» - P. ordenando a restituição das quantias tiradas para 
as expedições do Rio da Prata aos depositas das 
Rendas da Provedoria e dos Confiscos, para que se 
podesse acudir promptamente ao pagamento das 
partes. 

r6 ·- P. ordenando que as despezas dos concertos das Náos 
de Guerra e dos pagamentos de suas guarnições fossem 
feitas pelas rendas desta C?-pitania. 

>> - p. approvando as despezas do transporte das famílias 
que foram para o Rio Grande do Sul, e as ajudas de 
custo ao Commissario e ao Thesoureiro, nomeados 
para a expedição do Rio da Prata. 

>> - p. approvando as despezas feitas com os soldados 
Castelhanos que se refugiaram ·na Ilha de Santa Ca-
tharina. 

r8 - P. exigindo informações sobre o requerimento de Ni-
coláo Soares, em que pedia baixa de soldado de Arti-
lharia. 

». 21 - P. ordenando que se concedesse licença a Ignacio 
Pinheiro da Silva para pôr em execução o engenho 
de mover fieiras. 

) ' . 22 - p. approvando -que as obras das fortificações fossem 
.feitas por jornaes, e que a compra dos materiaes con-
tinuasse a cargo do. Brigadeiro José da Silva Paes. 

54 
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. ABRJL. . . z3 -'- Prov.isão exigindo informações· sobre o. reque~ 
rimento de Francisco ·Fernandes de Araujo, em que 
pedia baixa de soldado. 

·- P. exigindo informações: sobre a peuçao de Thomé 
Gomes Moreira, em a qual s'e propunha a estabelecer 

·na Ilha de Santa Catharina uma.no,;a fabrica de pesca 
de balêas. 

24 - P. exigindo1 informações sobre os requerimentos de 
Antonio Mpniz de .l\1edeiros e. outros, em. que pediam 

,ser conservados no .regimento de .c;avallaria Auxiliar. 

» - P.. exigindo informação sobre a passagem que pediam 
José Rodr~gues Pereirá\'e outros, do Regirh,ento de 

·infantaria pará o de C~~llaria Auxiliar. \ 

26 - P. ordenando· que se desse cumprime~.to ás condições 
do contrato do sal, arrematado p.or Manpel de Bas,tos 
Vianna. ·· \ '\ ' 

\ \ 
» -Aviso remettendo o Alvará ·em fórma de Lei im-

pondo penas aos Provedores, que nos contratos 
~ -admittisserp = condições novas sem 0 Real E~neplacito, 

é contra o. -=disposto• no Regimento da Faz'enda e Lei 
\ nOVlSSJma. 

\ 
• · 27 ....... A~ ordenando que se. desse -cumprimento ás condiçõ~s 

. do contrato da aguardente , traspassado a José Baptista 
de Moura pelo arrematante Antonio Gomes de Faro : 

• ~-A:~ ordenattdo que .se procedes~e contra q~ Capitães 
e Mestre de N avios1· que não trotix.essem o sal de sua 

· · 'lotação. 
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AB.RIL. . . z8 - -A viso a visando que o contrato dos dízimos, do 
tabaco e dos escravos fôra arrematado, e que as con-
dições· seriam remettidas pelo primeiro Navio que 
viesse de Portugal. 

» - A. ordenando que se desse cumprimento ás condições 
do contrato das passagens . do Rio Parahyba e 
Parahybuna, arrematado por Luiz Bernardo da 
Silva. 

~ -A. remettendo 3g caixões de bilhetes deCapitação de 
Minas e S. Paulo. 

» - » - A. ordenando a entrega de um maço ao Bispo desta 
Cidade, e uma carta ao Provincial dos Menores refor-
mados. 

l\1Aro .• ... 5 -A. concedendo licença ás enteadas de André Gon-
çalves para irem a Portugal escolher Convento, e 
entrarem como religiosas naquelle que mais lhes 
agradasse. 

-~8 -A. concedendo licença por um anno ao Forriel-mór 
Antonio Viegas Lisbôa para ir a Portugal. 

Ju!'Ú-!0 .... 6 -A. exigindo informações sobre o requerimento de 
l"lanoel Barboza Torres, em que pedia a importancia 
da dizima das fazendas compradas para fardamento 
das tropas . 

>' 1 o - Provisão desapprovando o estylo empregado no 
pagamento das barras pequenas, e ordenando que as 
partes recebessem logo por conta da Fazenda Real o 
valor das ditas barras. 
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JuNHO ... 1 o -Provisão exigindo informaç6es sobre os motivos 
que. houve para se mudarem os canos de pedra daagua 
da Carioca em canos de barro vidrado. 

JuLHO .... 3- P. exigindo informações sobre a necessidade de um 
Juiz Letrado e Intendente da Capitação no Arraial de 
S. Romão. 

AGOSTO 

9 - P.-ordenandp que se praticasse com os officiaes e sol-
dados auxiliares do Rio de Janeiro o mesmo que se 
praticava qom os de Portugal. 

5- P.. exigindo informações sobre a pettçao de · Bento 
Cardoso para alcançar:1 baixa de soldado de Arti-
lharia. 

8 - P. mandando informar sobre a pretenção do Escrivão 
proprietario do Juiz de Orphãos desta Cidade Jacintho 

\ . 
Pereira d~ Castro, de se lhe p~rmitti~\ o poder ter 
Escrevent~ no dito Officio. ' \ 

I I - P. exigindo informações sobre a divisão do Governo 
da Marinha de S. Paulo, e si as Minas de Paranam-
panema e Cuyabá deviam ficar pertencendo a Goyaz 
ou a S. Pq.ulo. 

· • , - P. ordenando que se escolhesse outra Igreja ou siti'o, 
onde se podesse edificar nova Cathedral . 

. • , - P. ordenando que se fizesse na Ilha de Santa Catharina 
alguma fortificação para sua defensa e refugio das 
Embarcações Portuguezas. 
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AGosTo .. I 1 -Provisão (por cópia) ordenando que o Brigadeiro 
José da Silva Paes fosse encarregado da fortificação 
da Ilha de Santa Catharina, e que tanto a dita Ilha 
como o Rio de S. Pedro ficassem pertencendo ao 
Governo do Rio de Janeiro; e exigindo tambem infor~ 
mações sobre a divisão das Minas de Cuyabá e Goyaz 
do Governo de S. Paulo. 

» - P. mandando informar a representação que fizeram o 
Juiz e mais Irmãos de N . S. do Rozario a respeito da . . 
permanencia do Cabido na sua Igreja. 

12 - P. (por cópia) ordenando que se fizesse um calculo 
das despezas com as Fortalezas e guarnições da 
Colonia do Rio de S. Pedro, e de Santa Catharina. 

I 3 - P. prohibindo a exportação da madeira tapinhoã para 
fóra deste porto e impondo penas a este respeito. 

» - P. ordenando que Manoel Nunes servisse interinamente 
de Ajudante supra da Forraleza de Villegaignon no 
impedimento do Sargento Mór. 

» - P. ordenando que se tomasse conta aos Administradores 
dos donativos feitos por occasião dos casamentos dos 
Príncipes, do Brazil e Asturias, e que se procedesse 
contra os ditos Administradores pelo alcance que 
houvesse. 

r8- P. ordenando que se remettesse uma relação daimpor-
tancia dos fre tes da Náo Na{areth; que se restituísse á 
Casa da Moeda as ·qnantias tiradas para as fortificações 
e soccorros da Colonia do Rio de S. Pedro, e con-
servação da esquadra no Rio d'a Prata; e exigindo 
informações sobre o numero de Tropas que se devia 
conservar no Rio de S. Pedro do Sul. 
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AcosTo .. 19- Provisão creando uma Aula de Artilharia e fogos 
artificiaes, e nomeando para :Mestre ao Sargento l'Vlór 
José Fernandes Pinto Alpoim. 

21 - P. exigindo informações sobre a licença, que o Bispo.; 
pedia, para comprar umas casas terreas e encorpo-
ral-as ao patrimonio do Seminario, que pretendia 
erigir nesta Cidade. 

26- P. augmentan~o os soldos aos Mestres de Ça.mpo, 
Ajudante e Alferes desta Praça. 

SETE~IBRO 12- P. fazendo saqer que José Ferreira da Veiga arrema-
tára o contrqto dos direitos dos escravos por tempo-

·\ de tres annos, 

» - P. ordenando a,o Provedor das Faz'end~s, Deposites e 
Ausentes que procedesse a sequestro por , alcance de 
contas nos bens dos fiadores do falle'Cido Thesoureiro 
dos Defuntos e Ausentes, Resíduos e Testao\entarias, 
Felippe Nery dos Reis. 

» - P. ordenando que o Governador da Ilha das Cobras 
tivesse Patente de Sargento Mór, e que o seu orde-
nado fosse tirÇJ.do dos emolumentos das Fortalezas de 
Santa Cruz e S. João. 

19 -I-». approvando as nomeações dos Ajudantes do numero- \ 
dos Terços apxiliares. 

2í - P. ordenando que o pagamento das obras das forti- . 
ficações continuasse a ser feito com o dinheiro da 
ca1xa pertenoente á consignação das fortificações. 
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.SETEMBRO 27- Provisão (por cópia) ordenando que o Capitão de 
Mar e Guerra Antonio Carlos Pereira de Souza fosse 
autbado, por se ter retirado do Rio da Prata contra a 
ordem do Governador da Nova Colonia do Sacra-
mento. 

» -P. declarando a Gomes Freire de Andrade que as m-
strucções que deixou ao lVIestre de Campo ~1athias 

Coelho de Souza sobre o governo do Rio de Jan~iro 

eram conformes ás ordens. 

OuTUBRO •• I -Provisão declarando ter- se ·aceitado o oJfereci-
mento da reedificação da Fortaleza do Itapema, feito 
por Torquato Teixeira, e oÍ·dei1ando que se' nomeasse 

· um Engenheiro para assistir ás ditas obras. 

2-P. approvando as instrucções e ordens dadas pelo Ca-
pitão General Gomes Freire de Andrade ao ?vlestre 
de Campo, M!lthias Coelho de Souza, que ficou ser-
vindo de Go~é~~ador durante a sua ausencia. 

)) _:_ P. ordenando que os setecentos vinte e oito mil no -
, vecentos e vinte réis, · que se exl:raviaràm dos · Coú;es 

Reaes fossem pagós pela Real Fa'zenda. 

6- P. fazendo saber que Caetano do Couto Pereira arrc-
matára o contrato do azeite doce. 

)> - P. exigindo informações · sobre a licença de um anno, 
que · Antonio lVlartins Madeira pedia para ir a Por-
tugal. 

» - P. fazendo saber que o contrato do subsidio grande dos 
vinhos fôra arrematadó por Caetano 'do Couto Pereira. 
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OuTUBRO •. 7- Aviso ordenando que se remettessem á Nova Co-'· 
lonia do Sacramento os armamentos e materiaes de 
guerra constantes da relação inclusa. 

1 o - Provisão (por cópia! ordenando ao Provincial dos 
Capuchos, que não aceitasse mais noviços, por já 
excederem o numero marcado na sua Instituição. 

» - P. mandando informar sobre pedirem as filhas do 
Capitão José Carvalho de Oliveira não se lhes impe-
disse o seu transporte para o Reino, aonde hiam ser 
religiosas. 

14- P. exigindo informações sobre o requerimento de Ma-
noel Alvares da Fonseca, Çapitão Mór de Cabo Frio, 
em que pedia augmento de soldo. 

t ~739 

JANEIRO .. 12- Provisão pela qual se concedeu o tempo de tres 
annos aos .A,.rrematantes dos dízimos Reaes1 para os 
cobrarem, ainda depois de findo o termo de suas 
arrematações, como divid(da Fazenda Real. 

» - P. determina~1do que passasse a.ser feita pela Camara 
a cobrança, que se fazia pela Alfandega, do Donativo\ 
offerecido pelos moradores do Rio de Janeiro para os 
Reaes casamentos . 

24- P. pela qual foi concedido um fiel ao Procurador da 
Casa da Mqeda desta Cidade. . 
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ABRIL.. . . 2 -Provisão em que se ordenou que os freguezes das 
Igrejas Parochiaes se não intromettessem a reedificar 
ou ampliar as ditas Igrejas sein darem primeiro conta 
ao Governador e ao Provedor da Fazenda. 

16- p . determinando que se tornasse a informar sobre as 
pessoas que deviàm occupar os Postos de Sargento 
Mór da Fortaleza de S. João da barra e de Ajudante 
de Tenente da mesma Fortaleza, os quaes se achavam 
vagos . 

18 - P . communicando haver-se ordenado que não viessem 
do Reino navios soltos, e sim em companhia de náos 
de comboy ou esquadras. 

' ;,· 21 - P. pela qual se autorizou a creação dos Terços Auxi-
liares nos portos de mar ; marcando a fórma que 
devia seguir-se no provimento deiles, e dos das or-
denanças, .a respeito das quaes foi prohibida a creação 
de novos postos. 

» - P. mandando informar o requerimento de João Bar-
boza de Araujo, pedindo o Posto de Ajudante da 
F ortaleza de Santa Cruz ; e em que se ordenou igual-
mente que fossem informados todos os mais Postos 
que vagassem. 

· '' 2 ~ - A viso recommendando toda a v_igilancia e dando va-
rias providencias em consequencia de noticias rece-
bidas da Côrte de Madrid, entre a quaes havia ade 
esperar-se por alli D. Miguel de Salzedo, para ser pro-
cessado, a da promptificação de vasos de guerra com 
destino ao Rio da Prata, a da prisão do Comman-
dante Giraldini, et~ . 

55 
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ABRIL ... 22 -Provisão remettendo as condições com que Es-
tevão da Silva Castello Branco arrematou o con-
trato do tabaco na Capitania doRio de Janeiro. 

JuNHO~ ... 17- P. mandando informar sobre a necessidade que havia 
da occupação de Commissario de mostras do Rio 
Grande de S. Pédro, dos oppositoresá mesma occupa-
ção, e do prestimo e capacidade de cada um delles. 

JuLHO,.. 2- P. ordenandb que o Governador informasse~ sobre o 
motivo quq: tivera para demorar a remessa do pro-
dueto do capital das Rendas Reaes, e de certa quantia 
recebida da Provedoria da Fazenda Real de Angola. 

·:\ 
3- P. pará o Ç-overnador- ibformar sobre certá's obras 

que havia mandado fazer na Casa dos Contos. \ 
\ ' 

'' - P. mandando informar sobre à fiança\ que Antonio 
Vidal fora obrigado a dar, dos Direitos de'luns escravos 
que levára para a sua fazenda no ~minh~\das Minas. 

\ 

4- P. para se j.nformar sobre o prestimo de José Serrão, 
a quem o Provedor da Casa da Moeda havi,a nomeado 
Abridor. 

5 - P. pela qual se mandou entregar a.o . contratado~· <;la 
di~ima da Alfandega todo o seu rendrmento, dep0is 
de paga á f azenda Real a quantia por que a mesma 
dizima fôra arrematada. \ 

7 ~ P. approvando haver o Governador dado uma casa 
, na F ortalez;a de S. Thiago ao Capitão João Gomes 
de Campos , ê mandando que nella: seja conservado o 
mesmo Capitão. 
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Jut.Ho. . . 8 - Provisão mandando o Governador dar a razão 
por que ordenou que se désse vista ao Provedor da Fa-
zenda sobre as despezas pertencentes á Vedoria, contra o 
disposto na Ordem Régia de 18 de Fevereiro de 1728 . 

• » 17 - P . mandando informar o requerimento de Antonio de 
Pedro Ferreira em que pedia a necessaria licença para 
passar-se á Portugal com sua mulher . 

26 - P . approvando a nomeação que fizera o Governador 
de José Gomes da Silva para o Officio de Abridor da 
Casa da Moeda, com o salario de 1 $5o o por dia, 
e as aposentadorias dos dous Abridores Amaro de 
Barros e José de Barcellos com metade dos sala rios 
que cada um delles vencia . 

3o ....;... P. mandando informar sobre a baixa que pedia o 
Capitáo Felix de Souza e Castro para Balthazar 
Nogueira, carpinteiro do seu Engenho de assucar, 
ao qual se havia assentado praça de soldado pago. 

AGOSTO .•• 3 - P. mandando informar sobre o ordenado que pedia 
Manoel de Souza de Andrade, por estar servindo de 
Thesoureiro das Fragatas. 

í - P . pela qual foram approvados os reparos e mais 
providencias dadas pelo Governador a bem das náos 
arribadas, e da de nome Nossa Senhora da Oliveira, 
as quaes indo para a India arribaram a este Porto. 

» - -P . determinando que houvesse nos Terços pagos da 
Capitania do Rio de Janeiro 24 praças mortas, para 
as quaes po,deria o Governador nomear os soldados que 
as merecessem; e que com as nomeações os agraciados 
requeressem·suas Provis_ões no Conselho Ultramarino . 
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AGosTo .. · 12- Provisão ordenando que se remettesse na primeira 
occasiáo ao Tribunal da Mesa da Consciencia e 
Ordens uns autos e embargos de Diogo Martins Lima; 
e que se estranhasse ao Ouvidor o ter tomado conhe-
cimento de taes embargos. 

14- P. mandando informar sobre a baixa que pedia Sil-
vestre Soares Castro, soldado infante da guarnição do 
Rio de Janeiro. 

I 

» If.- P. para se dar execução á Provisão, que -obtivera 
José Monteiro, para servir o Officio de Tabellião da 
mesma Cidqde, a cuja ordem se não havia ainda dado 
cumpriment:o .. 

\\ 
~ \ 

zo- P. pela qual foi determinado que o Governador man~ 
classe passar- nombramento a João Maciel da · Costa 
do Posto qe Furriel de Cavallaria em que o havia 
provido voçalmente em acto d~ mostra ; e decla-
rando que não podia haver caso em qve o mesmo 
Governador procedesse contra o Prov edor da Fazenda 
Real, a respeito do qual só lhe' era permittido dar 
conta. 

25 - A viso mandando que se désse todo o a_pxilio ao D. 
Abbade de S. Bento de novo eleito e ao ,Provincial, 

\ 

quando por qualquer delles fosse pedido para o fim de 
ser~m admittidos na posse de seus Jogares ; e assim 
tambem para que se executassem as ordens, qu~ 
acompanharam o mesmo Aviso, nas quaes se man-\ 
dou devassar sobre alguns disturbios, que os Religiosos 
do dito Mosteiro haviam commettido. · 

27 - Provisão mandando informar sobre pretender 
baixa do serviço militar o soldado Manoel Nunes. 
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SETEMBRO 1 - Provisão em a qual se mandou que o Governador 
informasse sobre a baixa do serviço militar que pedia 
o soldado artilheiro José dos Santos Barboza. 

2 - , P. para se informar sobre uma igual pretenção do Cabo 
de Esquadra Claudio .Martins. 

» - P. mandando informar sobre o augmento de ordenado, 
que pedia o Thesoureiro da Alfandega Pedro Vital de 
:Mesquita .. 

3- P. mandando informar sobre a pretenção do Ajudante 
Theotonio Corrêa da Silva, de ser reformado no Posto 
de Capitão. 

! 4 ·-P. pela qual se mandou informar o requerimento· do 
soldado Luiz de Queiroz, que pretendia ter baixa do 
serviço militar, em attenção a ter assentado praça vo-
luntariamente, sendo orphão, de tenra idade e filho 
unico de uma viuva com cinco filhas donzellas . 

23 - P. mandando · informar o requerimento de F rancisco 
Cordovil de Siqueira Mello, Provedor da Fazenda Real, 
em que pretendia ser isento de pagar a terça parte do 
rendimento do dito Officio, cuja propriedade fôra com-
prada por seu pai Bartholomeu de Siqueira Cordovil . 

» - P. mandando que se remettesse á Côrte uma cópia da 
devassa, que havia tirado o Ouvidor da Capitania do 
Rio de Janeiro sobre o procedimento do Mestre de 
Campo Manoel de F reitas de Affonseca, e dos mais 
Officiaes de Patente que foram em uma expedição a 
l\l ontevidéo e que se retirarah11 pelo que ha' iam 
sido presos, afim de se resolver sobre a pretenção dos 
mesmos individuas, de se lhes pagar os respectivos 
soldo· do tempo em que estiveram em prisiío . 
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SETEMBRO 23 - Provisão ordenando qlile fossem remettidas. á Côrte 
duas Náos de Comboy1 e as peças de bronze incapazes 
que· existissem nas Fortalezas desta Cidade1 para 
serem refundidas. 

OuTUBRo 

24 - P. approvando a providencia. dada pelo Governador 
do Rio de Janeiro para que fosse levado dinheiro e 
não ouro em pó para os portos do Reino de Angola, 
em conformiiade com o que se achava disposto na 
Resolução dT I4 de Outubro de r 737 ; que declarou 
nesta parte a Lei de 24 de Dezembro de 17341 e- dando 
outras proviqencias sobre o modo po~ que se daria ao 
manifesto os dinheiros assim enviados aos ditos Portos. 

28- A viso determinando que os Officiaes das náq1s, que 
tivessem de ~evar dinheird, e ouro pertencente\ í. Fa-
zenda da Bupa da Cruzada1 co~tassem o dinheiro e 
pezassem o ouro antes de assignarem os respecti':'os 
conhecimentos. 

r - Provisão mandando informar o \ requeflmento de 
Miguel F ernandes Se~ra1 em que 'p~dia lic~nça para 
regressar á Portugai1 com sua mulher e uma filha. 

3- P. determinanP.o que 1 visto o estado de ruina da Igreja 
da Cruz1 coqtinuasse o Cabido e, Sé dest~ Cidade a 
occupar a Igreja de Nossa Senhora do Rosario dos 
Pretos1 onde interinamente est!vera1 não se impedindo, 
poré:n1 por modo algum1 o exercício de todas as func :. 
ções do culto· Divino1 que os mesmos Pretos costu-
mavam fazer na sua dita Igreja; e estranhando que o 
Governador não tivesse feito eleição de sitio capaz 
para nelle se edificar a nova Cathedral1 como por di-
versas vezes ~e Lhe havia ordemado; e ordenando que 
na primeira frota fossem remettidos a planta da nova 
Igreja e os appntamentos do que ella poderia custar. 

\ 
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OuTUBRO 3 -Provisão ordenando que da applicação destinada 
para a obra do Aqueducto da Carioca se remettesse 
annualmente á Côrte a quantia dê dous contos e cin-
coenta mil réis, para serem alli pagas seiscentas varas 
de cano de pedra, que deviam vir todos os annos para 
a mesma obra, conforme havia proposto o Governador 
do Rio de Janeiro; e que estas prestações continuassem 
até que se completasse o recebimento das oito mil 
varas do dito cano, que se julgaram necessarias ou as 
que mais fossem precisas para aquella obra. 

4 - P. mandando recolher á Provedoria 4:SzS$zSo, que se 
achavam em ser, dos effeitos applicados aos soldos dos 
Governadores, e por elles se fizesse a obra do concerto 
e reedificação da ponte de S. Christovão, c o que so-
brasse fosse applicado á reedificação e concertos da 
Casa da Camara. 

7 - P. mandando informar sobre separar-se o Officio de 
Escrivão da matricula, gue pedia José Innocencio 
Soares, do de Escrivão da Fazenda. 

14- P. mandando informar, ouvindo o Provedor da Fa-
zenda, sobre o pagamento do frete do Navio Leão 
Doumdo. 

» IS - P. mandando informar sobre pedir Eusebio do Couto 
Pimen:el confirmação de uma sesmaria de terras ao 
pé do Rio Parahyba, no logar chamado - Rio · 
Preto. 

>> · 18-P. declarando não approvar~se a Provisão que se 
passára a Domingos Corrêa Bandeira para servir de 
Almoxarife além de tres annos. 
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O uTUBRO 19 - Provisão mandando informar sobre a petição de 
João Rodrigues Braga para ser E nsaiador supranu-
merario da Casa da Moeda. 

,, - P. ordenando que se fretasse a camara de um dos 
Navios, que navegavam para o Reino d'Angola, em 
que pudesse transportar-se o Bispo para alli nomeado 
e sua família. 

I 
zo-A viso recorpmendando ao Governador que E restasse 

todo auxiliq e favor, para que se guardassem inteira-
mente os nrivilegios do Convento ci'e Santo Antonio. 

»-Provisão sobre se pagar o valor de 85.ooo cruzados 
com juros de 5 °/0 pelas Náos Nossa Se11hora"de Na-
:raret!z, Purificação e Bom Despacho~ que se tomaram 
para a Faz~nda Real. 

2 1 - P. declarando haver-se permittido., licenca de mais um 
' \ 

anno ao F11rriel Antonio Viegas Li~boa para estar no 
Reino. 

2 2 - P. mandando informac- sobre a representação que fizera 
il1anoel do Çouto Preto, Escrivão das execuções cíveis 
da Cidade do Rio de Janeiro, por se lhe terem tirado 
varios processos do seu cartorio. 

z3 -P. mandando edificar um pequeno e humilde H ospici6>, 
\ 

no sitio viú nho ao H ospício de Jerusalem, para os 
Religiosos ,Barbadinhos . 

24 -A viso rem~ttendo bilhetes e livros para a Capitação 
assim das Minas Geraes, como das de S. Paulo e 
Bahia. 
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OuTUBRO 26 - Provisão mandando informar sobre pedir João 
Gomes da Silva, Abridor da Casa da Moeda, que se 
lhe accrescentassem ao seu salario mais 5oo réis 
por dia . 

NovEMBRO 6 - P. mandando informar sobre as ordens que pedia se 
passassem ao Provedor da Fazenda e Ouvidor Geral o 
arrematante do contrato do sabão preto Antonio Fer-
reira Pacheco, para que fizessem observar as condi -
ções do seu contrato. 

7- P . declarando que havendo-se concedido ao Visconde 
d'Asseca, Donatario da Capitania da Parahyba do 
Sul, as jurisdicções que lhe competiam e de que se 
achava privado, fosse recolhido de Campos o Capitão 
lVIór posto por este Governo . 

» - P . mandando reinformar sobre dividir- se o Officio de 
Escrivão da F azenda Real do da Matricula; e o de 
Escrivão d'Alfandega do do Almoxarifado. 

8 - P. ordenando ao Governador que deixasse o Visconde 
d'Asseca usar das jurisdicções que lhe competiam . 

I o .,...... A viso ordenando que se levasse em conta o 63$66o, 
em que importára a despeza. que fizera o Brigadeiro 
José da Silva Paes com um regalo composto de varias 
cousas, remettido para o Hespanhol D. Francisco 
Martins Loba to. 

» -Provisão mandando informar sobre requerer Domin-
gos ~'erreira de Abreu que só nas suas embarcações e 
não em outras se carregassem os fructos para esta 
Cidade. 

56 
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NOVEMBRO 12 - A viso accusando recebidos 3g caixões de bilhetes e 
livros da 38 Via da Capitação. 

19- Provisão declarando que os Syndicantes, vindo na 
mesma Frota o Ouvidor proprietario, não podiam 
servir de Ouvidores. 

z5- P. ordenando que se remettessem para o Reino pelas 
Náos de Guerra 4:Soo$ para pagamento dos mate-
riaes que lá sr comprassem para a Fortificação da ilha 
das Cobras. 

» 3o - A viso enviando umas cartas para o Governador do 

DEZEMBRO 

Rio de Janeirro remettel-a:s ao Vice-Rei. ' 

4 -A. remettendo a lista dos Religiosos e Clerigos que 
tiveram pas~aporte para as Capitanias do Rio de 
Janeiro e Minas, fazendü o Governador' voltar esses 
Religiosos Olf Clerigos, si não tivessem as -, razões que \ ,, 
allegavam. \ . 

' \ 
z5- A. declarando que se remettiam na Náo de Guerra 

Nossa Senhora da Glon"a 4z caixões em que vinha 
a za Via dos pílhetes e livros com a data de 1741 para 
a Capitação ~e Minas Geraes, S. Paulo e B~hia. 

:1740 \ 
\ 

FEVEREIRO z3 -Provisão mandando vender os negros que se con-
fiscaram da Çorveta que se queimou na enseada das 
Garoupas. 
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FEVEl?EIRO 26- Provisão ácerca da queixa que os Officiaes da 
Camara do Rio de Janeiro fizeram ao Provedor da 
Fazenda Real por se mandar destruir um curral que 
tinham mandado fazer defronte do açougue. 

'' · " - P. declarando que a companhia, que ficou vaga por 
fallecimento do Capitão Nlanoel Cardoso, pertencia 
ao Mestre de Campo do Terço de Artilharia. 

MARÇO... 9 - P. mandando informar o requerimento do Provedor 
da Irmandade do Sacramento da Freguezia da Sé da 
Cidade do Rio de Janeiro, em que pedia o pagamento 
annual da offerta para a Fabrica da mesma Irmandade. 

14 - P. ordenando que aos navios que viessem da India ao 
porto do Rio de Janeiro tomar carga não se embara-
çasse a viagem para Lisboa. 

'' 24 - P. ordenando que se reduzissem a dinheiro as fianças 
dos escravos que sahissem despachados para os portos 
da Capitania do Rio de Janeiro. 

ABRIL ..... 4 - P. ordenando que se remettesse ao Governador de 
Angola quatro peças de Artilharia do calibre de uma 
até duas libras de bala. 

zo - P. mandando remetter farinhas para Angola, não 
havendo falta dellas na Capitania do Rio de Janeiro. 

JuLHO ..... 28 - P. approvando a despeza dos ordenados do Commis-
sario e Almoxarife da Ilha de Santa Catharina, em 
quanto durassem as obras da fortificação. 

3o - p. mandando informar o requerimento do Escrivão 
do Registo e Entradas da fundição da Çasa da Moeda, 
em que pedia augmento de ordenado. 
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AGoSTO . . rS -Provisão approvando a despeza que se fez com 
o Cirurgião que se mandou para a Ilha de Santa 
Catharina. 

28 - P. mandando informar o requerimento do soldado 
João Dias, em que pedia baixa. 

OuTUBRO 7 - P. mandando informar o requerimento de Thereza 
de Jesus, em que pedia licença para 1r para Lisbõa 
tomar o estapo de religiosa. 

20 - P. mandando sequestrar a parte que o'Thesoureiro que 
foi da Dizim~.L daAlfandega da Bahia Francisco Xavier 
da Silveira tipha na Náo N ossa Se1thora de N Cftareth, 
para pagamento da quantia em que ficou alca1~çado. 

I 
27 - P. ordenando que se remettesse da Provedoria do 

Reino de Apgola á do Rio de Janeiro 'a quantia de 
um conto e c~m mil réis que se desp~ndeu ·'~om a pas-
sagem do Bispo daquelle Reino. 

NovEMBRO r5 - P. approvanqo a obra da casa da Camara, e a da 
ponte de S . . Christovão, que o Provedor da Fazenda 
R l ' ... ~ \ ea manaou por em arremataçao. i-. ' 

22 - P. ordenando ao Governador da Capitania do Rio de 
JanE:iro que informasse si convinha e :> tabelecerem- se 
Correios. 

DEZEMBRO 8 - P. ácerca da representação do Provedor da Fazenda 
Real da Capitania de S. Paulo, em que mostrava não 
ter a Provedoria daquella Capitania meios para 
poder supprir as suas despezas . 
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DEzEMBRO 1 I - P. mandando informar o requerimento de Frei An-
tonio José Leite, Religioso do Carmo da Cidade do 
Rio de Janeiro, em que pedia licença para ir para 
Minas . 

I 2 - P. mandando informar o requerimento de F rancisco 
da Cunha Campos, em que pedia se désse baixa de 
soldado a seu filho uni co José da Cunha Campos, afim 
de ter o supplicante quem o ajudasse a alimentar 
oito fi lhas que tinha. 

z3 - P. ordenando que os serventuarios de Officios, nova-
mente creados na Capitania do Rio de Janeiro, con-
tribuíssem com a terça parte para a Fazenda Real, 
emquanto não tivessem proprietarios os ditos 
officios. 

1741 

JANEIRO .. 21 - Provisão ácerca dos emolumentos que levavam os 
Officiaes da Fazenda Real quando passavam as folhas 
para o pagamento das congruas do Deão, Dignidades, 
e mais Conegos do Bispado do Rio~de Janeiro. 

>> 2g-- P. ácerca da desordem que commetteu na Ilha 
de Santa Catharina a guarnição dos soldados de 
Santos. 

3o - P. mandando cumprir a ordem que veiu ao Brigadeiro 
José ela Silva Paes a respeito de passar um I1umbra-
mento de Furriel. 
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FEV·EREIRO r - Pt'ovisão declarando que tinha sido indeferido o re-
querimento de Domingos Fernandes de Abreu, em 
.que pedia preferencia para as suas embarcações nave-
garem no porto de Tapacorá. 

3- P. mandando informar, á vista da representação do 
Senado da Camara do Rio de Janeiro, acerca da ne-
cessidade de um Hospital para os Lazarentos, impor-
iancia da despeza de sua fundação, donde deveria 
ella sahir 1e a quem se entregaria a administração e 
sustento dos doentes . 

6- P. mandando crear o logar de Fiel do Thesoureiro 
·da Alfandega. 

·I 

r 4 -A viso rem,ettendo a 1 a via do~ bilhetes e livro's para 
a capitação da Capitania d~ Minas Geraes, e da do 
Governo de S. Paulo. 

» - Provisãq mandando informar ''o, requerimento de 
Bernarda eLe Santa Roza· e suas Irmãs, em que pediam 
licença para se retirar para Lisboa, afim de serem 
Religiosas , 

21- P. ordenando que nenhum dos Capitã~s de navios 
que fossem ao Estado do Brazil, e mais conquistas, 
levasse dellas Religioso algum sem licença, por es-
cripto, de seu Prelado, a qual seria primeiro apre-
sentada ap Vice-Rei ou Governador. 

z3 - P. ácerca dp. que se devia praticar com as serventias 
dos Officios que eram obrigados a pagar o dona -
tivo. 
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MARÇO. . . 6 -Carta Régia ordenando que se deixasse sahir para 
a Bahia a Náo de licença N. S. Candêas 

7 -Provisão mandando cumprir a Lei que determinava 
que os escravos que fossem encontrados em qui-
lombos, estando nelles voluntariamente, se lhes pu-
zesse com fogo uma marca com a lettra F, e, sendo 
encontrados com essa marca, se lhes cortasse uma 
orelha. 

OuTUBRO 3o - CaJ.'t.a Régia ordenando que se deixasse sahír para 
a Bahia a Náo de licença do Capitão Theodosio Ro-
drigues de Faria. 

NOVEMBRO 22-Provisão mandando informar o requerimento do 
soldado ~edro No lasco de Moura, em que pedia 
baixa. 

DEZEMBRO r 5- P. ordenando que se fizesse entregar aos Sargento::; 
Móres Governadores das Fortalezas da barra os 
emolumentos que pagaram as embarcações. 

1742 

JANE IRO ... 4 -Provisão determinando que a Villa da L'lguna se 
separasse do Governo de S . Paulo, e se unisse ao da 
Capitania do Rio de Janeiro. 

» - P. ácerca do que se devia praticar no provimento dos 
Officiaes Engenheiros . 
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JA:-.lEI RO. . 6 - Provisão declarando ter cessado toda a duvida a 
respeito do requerimento dos Capitães Engenheiros, 
em que pediam maior soldo, visto estarem providos 
em companhias de Infantaria nos Terços da Praça do 
Rio de Janeiro. 

r o - P. declarando que o ensaio do ouro se fizesse com o di-
nheiral de seis grãos na Casa da Moeda. 

20- p. ordenanflo que a Secretaria do Governo do Rio de 
Janeiro r~mettesse todos os annos ao Conselho Ul-
tramarino uma lista das ordens,, que recebesse, do 
mesmo Conselho. 

3o- A viso approvando a~ providencias que o G~vernador 
do Rio de Janeiro deu por occasião da arrib'~da dos 
Navios F rancezes· e Inglezesi e recommendando-lhe 
todo o cuidado para que est~s Nações não nego-
c1assem. 

\ 

FEVEREIRO 27-Provisão mandando informar o re~àtrimento do 
Capitão Manoel de Lima, que pretendia o soldo e 
antiguidaçle ~ a exe mplo dos mais Capitães . 

:\'Luco . . . . 5 - P . mandando informar o requerimento do Capitão Mór 
da Parahyba do Sul, que pedia provide~cias , afim de 
evitar qu~ os Indios Garu!hos da Ald~ia de Santo A n-
tonio embaraçassem a cultura das terras aos moradores 
daq uelle çiistricto . 

10 - P . determinando que os Commandantes das F rotas que 
v iessem á Capitania do Rio de Janeiro não fizessem 
prisões em terra sem darem parte ao Governador da 
mesma Capitania . 
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MARÇO. • 1 o - Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio da Costa Quintão, Assentista da guarnição da 
Colonia, que pretendia· se ·lhe mandasse accrescentar á 
sua arrematação mais quarenta réis. 

12- P . communicando ao Governador do Rio de Janeiro 
ter-se ordenado ao Provedor da Fazenda que obrigasse 
ao empreiteiro João Gonçalves de .Carvalho a fazer a 
obra da ponte de S. Christovão em tempo determinado. 

>l • - P . approvand.o as providencias que deu o Governador 
do Rio de Janeiro por occasião da arribada de tres 
navios francezes. 

>> >l - P . mandando informar ácerca das casas que o Provedor 
da Fazenda maniou fazer contíguas aos Contos, para 
sua accommodação. 

>> I5 - P . ordenando que se não impedisse que a mulher de 
João Carneiro da Fontoura voltasse para Lisboa. 

>> >> - p . ordenando que se não impedisse que João de Faria 
e Silva voltasse para Lisboa com sua familia. 

>> >> - p. ordenando, que se cumprisse a. nomeação que fez 
Antonio da Silva Porto, na pessoa de seu sobrinho 
André Francisco Xavier, para servir o Officio de Es-
crivão da Fazenda Real e 1\llatricula. 

>> z5 -A viso danio ordens ao Governador do Rio de Ja-
neiro sobre a brevidade da Frota. 

>> zg - Provisão mandando informar o requerimento de 
Francisco Gomes Barboza, Capitão da Fortaleza da 
Praia Vermelha, que pretendia o soldo de Capitão de 
Infantaria. 

57 
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ABRIL. . . 5 - Provisão declarando que as ordens, que se passaram 
sobre as terças partes e provimentos dos officios, 
comprehendiam todo o Brazil. 

>' » - P. declarando que se não entendia com os proprietarios 
de Officios que tivessem Alvará de nomeação o De-
creto de 18 de Fevereiro de 1741 a respeito do dona-
tivo que deviam pagàr os serventuarios de Officios. 

» » - P. ordenarildo que José da Silva Corrêa podesse servir 
o Officio de Tabellião, não obstante estar provido no 
das execu1;ões. 

>' 6 - P. mandando entregar a Francisco Xavi.er Braga as 
sob_ras que houvesse ., no contrato da 'À,lfandega, 
depois de paga a Fazenda Real. 

» 8 - P. mandando informar o requ,erimenro de Carlos dos 
Santos Quaresma e mais negociantes da Praça do Rio 
de Janeiro, em que preteridia~· não sàr obrigados a 
tirar licença da Camara. ' 

» r o - A. viso · remettendo a lista das pessoas a quem se deu 
passapoqe para passarem ás Capitanias do Rio de 
Janeiro e Minas Geraes . 

>> rg - Provisqo mandando informar o requerimento de · 
Domingos Cardoso Layre, Ajudante da Fortaleza de 
S. João da Cidade do Rio de Janeiro, que pedia 'au-

' gmento de soldo, a exemplo dos Ajudantes da mesiua 
Praça. 

MAIO.. .. z - P . mandando informar o requerimento de João Ba-
ptista e Silva, que pretendia provisão de Mestre das 
pinturas da ribeira das Náos . 



451 

1742 

MAIO. • . r o - Provisão mandando informar o requerimento de 
Francisco da Fons·eca Cardoso, que pretendia se lhe 
satisfizesse o soldo de Alferes, desde o tempo em que 
entrou a exercitar o dito Posto. 

>> n - P o ordenando que se désse cumprimento á licença que 
alcançou o soldado José da Cunha Bacellar para ir á 
Capitania de TVlinas . Geraes . 

>> 31 - P . creando o Officio de guarda-livros e porteiro da 
Casa dos Contos do Rio de Janeiro. 

>> - P . ordenando que se praticasse a nova fórma do paga-
mento dos soldos; e que se creassem as companhias 
de granadeiros . 

JuNHO. . . r - A viso remettendo a lista das pessoas que vinham 
para a Capitania do Rio de Janeiro com passa-
portes. 

>l >> - A. recommendando que se ordenasse ao Governador 
da Colonia, gue não consentisse, nem auxiliasse os 
navios inglezes que se estavam apromptando com 
commercio para o Rio da Prata. 

>> 22- ]~>rovisão mandando informar o requerimento da 
Camara dos Campos dos Goytacazes, que pretendia 
erigir um Convento de Religiosos Franciscanos. 

OuTUBRO r5 - P. ordenando que se não transporta em da Alfandega 
do Rio de Janeiro fazendas para outros porto do 
Brazil, fóra das respectivas Repartiçõe . 
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OuTUBRO .. I 7 - Provisão ordenando que os portos de Angola e 
~fríca não fo ssem comprehendidos na prohibição de 
despacho de fazendas de uns para outros portos. 

24 - A viso remettendo as ordens que deviam ser entre -
gues ás pessoas a quem vinham dirigidas. 

1743 

JANE IRO . . z6 - Provisãq (cópia) ordenando que s.e mandasse soltar 
o Thesoureiro da Alfandega da Cidade do Rio de 
Janeiro Francisco de Souza de Andrade, e que se 
remettesse para Lisboa apropria conta do di'o The-
soureJro. 

I 

F EVEREIRO 4- P. mandan4o informar o requerimento de José Ro-
drigues de Sá, que pretendia baixa de soldado. 

5 -- P. mandan4o informar o requerimel{to de Ambrosio 
de Souza Coutinho, Capitão reformado da Praça do 
Rio de Janeiro, que pretendia se lhe paga~sem os 
soldos desde que foi reformado, até que. se lhe passou 
Alvará de entretido. 

7 - P. declarand,o ter sido indeferido o requerimento de 
Pedro da Costa Ramos, ern que pedia confirmação 
do Posto de Ajudante do Terço d'Auxiliares da Caph , 
tania do Ria: de Janeiro. . \ 

~ - P. mandandp informar o requerimento do Capitão 
Manoel de p ma, que pretendia licença para reco-
lher -se da praça da Colonia, onde se achava, para a 
do Rio de 'J C~-neí ro. 
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F EVERE IRO 10 - Pro v i são declarando que se tinha indeferido o 
requerimento de Manoel de Faria, em que pedia 
confirmação da patente do Posto de Ajudante d'Auxi-
liares . 

·'' 19 - JP. mandando informar o requerimento do soldado 
Antonio de Mattos Coutinho, que pretendia baixa . 

2 0 - P . mandando informar o requerimento do soldado 
Julião de Macedo, que pretendia baixa . 

" - P . mandando informar o requerimento de Vicente 
d'Araujo Silva, mestre do Trem da ribeira da Cidade 
do Rio de Janeiro, que pretendia o estipendio de doze 
tostões por dia . 

2 1 - JP. ácerca da creação de um regimento para guarnecer 
a Ilha de Santa Catharina, e da vinda de alguns cazaes 
de Ilheos para a dita Ilha. 

2 :.1 - P. ordenando que se reconhecesse a João Beare, ou 
as pessoas que elle nomeasse, por verdadeiros admi-
nistradores da fabrica de vidros. 

MARÇO.. . . 3 - P . mandando informar o requerimento do Sargento 
Domingos Alves Pereira, que pretendia se lhe conti-
nuasse o seu pão de munição, e se lhe dessem as fardas 
que venceu antes da sua reforma . 

4 ··- P . declarando que os Officios dà Colonia do Sacra-
mento deviam ser sempre providos pelo Governador 
daquella Praça, quando o não fossem pelo Conselho 
Ultramarino . 
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MARço. . . 4 ·- Provisão ácerca da despeza que fez o Provedor da 
Fazenda Real, com um Engenho da Ilha das Cobras, 
que se mandou fazer para a carena das Náos. 

>> - P. ácerca da conta que 'deu o Provedor da Fazenda 
Real da despeza dos chifarotes para os soldados, que 
se crearam nos terços dessa Praça. 

5- P. mandaJildo informar o requerimento do soldado 
Antonio qe Oliveira e outros, que pretendi~m a con-
firmação ge praças mortas. 

8 - P. mandapdo fazer a obra necessaria, e que bastasse, 
para arrumação e form~l despacho na. Alfan,dega. 

\ 

1 I - P. mandando informar o requerimento de Domingos 
Cardoso, Ajudante da Fortaleza de S . .João da barra 
da Cidad~ do Rio de Janeiro, que pretendia se lhe pa-
gasse a quantia de nove mil e seiscentos,réis de soldo . 

' \ \ 

» - P. mandando informar o requerimento dos moradores 
da Cidad~ do Rio de Janeiro, que pretendiam formar 
casas nOíi chãos que possuíam fóra dos muros da 
Cidade . 

, - P. mand~ndo informar o requerimento do Tenente de 
·Dragões Pedro Pereira Chaves, que pedia maioria de 
soldo. 1 

\ 
\ 

I3 - P. ordenfindo que se deferisse a Roberto de Proença 
Rebello, que pretendia que, findo o tempo do provi-
mento cpm que servia de Porteiro d'Alfandega, se lhe 
deixasse entrar e servir o anno do provimento duvi-
doso. 
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MARÇO. . 14 -Provisão ordenando que se não provessem os 
Ofll.cios em pessoas que não fossem idoneas para 
os servirem. 

" - P. mandando informar o requerimento dos Srs. de 
Engenho da cidade do Rio de Janeiro, que preten~ 
diam que se désse baixa ao soldado Ignacio Corrêa, 
carpinteiro dos Engenhos. 

» >' - P. ordenando que se permittissem o exame e as dili-
gencias necessarias em tudo o que se descarregasse das 
náos de guerra, como requena o Administrador da 
Alfandega. 

'' " -- P. ordenando que se propuzesse um Ajudante para a , 
Fortaleza da Ilha das Cobras. 

>> - P. ordenando que o Mestre de Campo Antonio Dias 
Delgado não pudesse fazer diligencias nas fazendas do 
Desembargador Roberto Car Ribeiro. 

r 5 - P. approvando a mudança da residencia do Gover-
nador da Capitania do Rio de Janeiro para a Casa dos 
Contos, mudando-se estes e a Provedoria de Fazenda 
para a casa onde residiam os mesmos Governadores. 

» " - P. ácerca dos direitos que o Contratador exigia que 
pagassem os escravos que Iam para a Ilha de Santa 
Catharina e Rio Grande. 

>> - P. ordenando que se tivesse sempre devassa em 
aberto do crime das moedas falsas de 4$ooo, para 
serem promptamente julgados . os Réos ; e appro-
vando o bando lançado na Cidade do Rio de Janeiro 
sobre este caso, emquanto se não marcasse o bairro 
em que deviam morar os Ourives. 
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:MARÇO .. 18- Provisão ordenando que se declarasse o numero de 
Religiosos com que foram estabelecidas todas as Reli-
g:SF:s da Capitania do Rio de Janeiro. 

>> z 1 - JP. mandando informar o requerimento do preso Se-
bastião Vaz Domingu ·~ s, que pretendia ser solto. 

z3- P. determinando que se não alterassem os emolumentos 
dos Officios e exercício delles, sem resolução de Sua 
Magestade. 1 

) - .P. mandand,o informar ácerca da 'conta gue deu o 
Provedor da Fazenda Real para se não toma-
rem na Secretaria do Governo · do Rio de Janeiro 

•\ 
as fianças dos viandg.n~es da Capitania de Minas 

'\ Geraes. 

» » - P. declarando que á Fazenda ,Real pertencia fazer 
apprehensão nos bens das pessoas que deviam á 

' '\ mesma Fazenda e de nenhuma ' sorte q Juizo dos 
Ausentes, ft inda que lhes perte~c'esse a arrecadação. 

26- P. approvapdo o perdão que em nome d'El-Rei fôra 
dado ao R~gímento de Dragões do Ri~ G~ande de S. 

\ . ' Pedro, quç: se sublevou com o pretextq de falta de 
pagamento , 

28 - P . 'declarando ter sido indeferido o requerimento de 
'· José Rodrigues Chaves, que pretendia confirmaçãb 

do Posto de Ajudante supra do Terço de Auxi-
liares. 

» zg - J1>. mandatjdO informar o requerimento do Cabo 
de Esquaqra Clau _,. ') .Martins que pretendia baixa. 
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1\iARço. . 29 _:_ Provisão ácerca da cof:Lta que deu o Mestre de 
Campo· Mathias Coelho de Souza sobre a falta de 
obediencia da Camara da Villa de S. Salvador dos 
Campos, e dos moradores della · a seu Ponatario 
o Visconde d'Asseca . 

. )) » - P. mandando informar o requerimento de Manoel de 
Souza Ribeiro, que pretendia licença para fazer uma 
armação para a pescaria de balêas no sitio que desco-
briu no Rio das Ostras. 

~ 3o - P. ácerca da representação da Camara do Rio Je Ja-
neiro, que pretendia houvesse um Chafariz. na Praça 
do largo do Carmo. 

» - P. mandando informar o requerimento de :Maria Ra-
mos, que pretendia que seu filho Gaspar Rio, soUado 
de Dragões elo Rio Grande do Sul, viesse para a Ca-
pitania do Rio de Janeiro. 

'' - P. mandando pagar o ordenado ao porteiro e guarda da 
Alfandega da Ci.:lacle do Rio de Janeiro Roberto Pro-
ença Rebello. 

ÂBRII.. .. 2- P. mandando informar o · requerimento de Grego-
rio Pereira Farinha, que pretendia um privilegio para 
poder vender polvora por miudo. 

• - p. dispensando a Antonio Vaz Gago para poder ser 
promovido no posto de Alferes. 

)) 3 - p. mandando informar o requerimento de Francisco 
Pereira Leal, que pretendia se lhe pagasse o soldo de 
Sargento IVlór desde o tempo em que principiou a 
exercer o dito posto. 

GS 
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ABRIL. . . . 3 - Provisão ordenando que fossem ouvidos os homens 
de negocio da Praça do Rio de Janeiro afim de que 
formassem uma companhia para o fornecimento dos 
escravos cla . Costa da Mina, que se transportassem 
para o Braz i!. . 

4 - P. mandando informar o requerimento do Capitão 
Engenheiro Luiz Manoel de Azevedo, que pretendia 
licença para ir curar-se a Lisboa. 

» - P. mandando publicar a Lei que declara que o-caso de 
propin,ação de veneno, ainda que se não siga a morte 
daquelle a quem se deu, seja geralmente caso de 
devassa. 

·I 

» - P. mandando informar o requerimento de Pedr'<;> Lobo 
Botelho, que pretendia com a sua companhia fazer 
guardas e ~oçlos os mais exercícios da Praça da Colonia 
do Sacrame;nto .. 

i - A viso man,dando reprehender ao Provedor da Fa-
zenda Real, pela desattenção feita á Procissão de Corpo 
de Deus, e que fosse preso para uma das Fortalezas 
da Barra. ' · 

5 - Prov~sãq mandando informar o requerimento de 
José Ferretra de Brito, que pretendia licença para. 
retirar~se p;1ra Lisboa com sua família . 

» » - P. mandanqo informar o ·requerimento de Antonio 
Corrêa Ma,yring; e l\'laria do Rosario, que pediam li-
cença para, mandarem uma filha para o Mosteiro da 
Ilha do Faia!, afim de ser religiosa . 
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_ABRIL; •.• 5 -Provisão mandando informar o requerimento do 
Cabo de Esquadra João de .Almeida, que pretendia se 
lhe pagassem os soldos e fardas do tempo que esteve 
preso . 

. » 6 - P. mandando informar o requerimento de D. Fran-
cisca de Sá Xarem, viuva, em que pedia a terça parte 
de emolumentos da ,Fortaleza de Santa Cruz, que 
pertenciam a seu marido o Sargento Mór Diogo de 
Souza. 

8 - P. mandando informar o requerimento do soldado 
. Roberto da Silva, que pretendia baixa. 

9 - P. declarando ter sido indeferido o requerimento de João 
Cm·dozo Magalhães, em que pedia confirmação da Pa-
tente de Ajudante Supra do Terço de Auxiliares da 
Capitania d? Rio de Janeiro. 

» - P. ordenando que se continuassem a remetter infor-
mações p_ara o provimento dosPostos vagos de Ca-
pitães de Infantaria. 

MAro... 28 - P. prohibindo o córte dos mangues vermelhos para 
queimar. 

JUNHO •• 5 ·- P. ácerca· da representação do Provedor da Fazenda 
Real, que s:e queixa do da Bahia lhe passar um simples 
mandado, devendo fazel-o por precataria. 

1 1 - P. mandando cumprir o Alvará que obrigava a Le~ do 
1° ·de Julho de 1730 para se t)ão praticarem as dili-
gencias que se faziam na Bahia nos Navios despachados 
para a Costa da Min:a. 
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JuNHO .... 15 -Provisão ordenando que se não dessem cavallos. 
aos Sargentos Móresde Infantaria paga, sem embargo-
de se darem aos dos Auxiliares. 

JuLHO... 3o - P. (cópia) ordenando que se não alterassem os emolu-
mentos dos Officiaes, e exercícios delles, e que se con-
servassem no estado em que se achavam ao_tempo da 
arrematação por donativos. 

SETEMBRO r6 - P. mandando cumprir as condições do contrato do 
sal. I 

NovEMBRo r3 - P. mandando informar o requerimento do Brigadeiro 
José da Silva Paes, em que pedia se lhe coii.cedesse a 
propina de 6oo$ooo, pelo contrato dos dizim9s. 

~\ '~·, 
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FEVEREIRO 5 -~Provisão fTiàndando informar sob+~ a pet·ição de José 
Vieira de_ Fig]leiredo para se lhe d~r baixa de\ soldado ~ 

'· 

9 - P. idem idern da de Felippe Gomes Goes, para o 
mesmo fim. 

\ 
•\ 

» r o -P'; mandando informar sobre a pretenção de José Mon-
ieiro dos Rds, Oflicial da Fazenda Real e Matricula 
desta Cidad~:, para lhe accrescentar o seu ordenado 

$ \ em a quantÍíL de 162 ooo. 1 

- p. mandando passar nova Carta de Sesmaria a Manoel 
Nogueira Bqrges, não excedendo os limites prescriptos 
pelas Reaes prdens. 
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MARÇO. • 13 - Provisão mandando informar sobre a petição de 
Maria Francisca para que se désse baixa a seu filho 
l\'lanoel da Costa. 

16 ....._ P. mandando informar sobre pedir o soldado José de 
Souza para s.e passar Provisão de concessão de uma 
praça morta. 

» 22- P. declarando haver-se concedido a Custodio Ferreira 
Goyos a faculdade de transportar de Pernambuco 

para todos os portos da America, excepto os da Colo-
nia, uma partida de fa~endas. 

3 r - P. ordenando que se praticasse com o Official Pedro de 
Torres e com todos os mais a Resolução Geral a respeito 
do accrescentamento de soldo e data do vencimento. 

ABRIL... 14- P. remettendo uma fanga pela qual deviam os mestres 
de Navios, que vinham do Reino, entregar o sal que 
trouxessem do contrato. 

1S- P. mandando . informar sobre a petição que faziam 
Francisco Martins de Aguiar e outros, proprietarios 
dos Navios Nossa Se1~thom da Boa Viagem e Sat1to 
Antonio, para quaesquer procuradores dos mesmos 
poderem transportar daqui para a Bahia 5o duzias 
de taboado para forrar os referidos Navios. 

» 16-P. communicando ter-se resolvido que as sesmarias 
que se dessem nas Minas ou nos caminhos para e!las, 
fossem sómente de meia legua em quadra; que as ·do 
Sertão tivessem tres ; e que as dos rios caudalosos 
pudessem occupar sómente uma das margens, reser-
vando-se múa legua da outra para ficar em publico, 
sendo, porém, necessario para a concessão de todas 
ellas que fossem ouvidas as respectivas Camaras. 
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ABRIL .. . 17-- P rovisão mandando informar sobre a petrçao de 
baixa que fazia o soldado Salvador Gomes. 

» » - P. mandando informar sobre pedir o Bacharel Manoel 
· Amaro P enna de :Mesquita Pinto, Ouvidor Geral desta 

Cidade, de aposentado'ria umas casas que eram da 
Fazenda Real. 

»oi 20 - P- n1at:dandO inforn_1ar sobre a -petição de Ignacio 
Piúheiro, ,:Mestre da f :rraria da Casa da Moeda, 
para ter o salario de 1 $6oo diarios. 

• 22 - P. mandando informar sobre o requerimento do Enge-· 
. nheiro da Nova Colonia, pedindo se lhe dessem casas 

pela Fazeq.da Real. \ 
·\ 

' 
» 23 - JP. mandanqo informar sobre a pretenção do Sargento 

lVIór José de Oliveira.á Patent~ de Mestre de Campo 
ad lzonorem, com o soldo de Sargento 1\'Iór . 

d l . f b \ . "' \\ f . D » - P. man anc o 111 ormar so re a pet1çao, que aZia o-
mingos Vaz de Car:valho, Sargento Mór da Fortaleza 
de Santa Cruz desta _Cidade, da patente de Tenente 
General, qom o soldo e a conservação do Governo da 
dita Fortaleza. 

• » - P. mandando informar sobre o requerime'nto de Pedro 
Vaz Gueqes, em que pedia o accrescimo de 20o$ooo 
ao soldo de Tenente General, visto achar-se cóm a 
mesma píltente de Mestre de Campo no Governo\ da 
Ilha das Cobras. ' 

• 27 - P. mandando informar sobre o requerimento de Simão 
Rodrigues, em que pedia não se fizesse soldado a 
outro seu filho. 
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ABRIL . . . 27 - Provisão mandando informar sobre o requerimento 
de Antonio Lourenço, que pretendia se lhe continuasse 
com a sua praça na lista dos incapazes. 

>> 28- P. ordenando que o Governador fizesse pôr em pratica 
as conveniencias da Fazenda Real, que propuzera, 
quando mandara fazer a despeza com o Engenho na 
Ilha das Cobras, para a carena dos Navios. 

» » - P. mandando examinar a pedreira da Carioca, afim de 
fazerem-se os canos da mesma. 

» - P. ordenando que nos assentamentos se fizesse declara-
ção do nmhero da matricula das praças mortas. 

29 - P. mandando informar sobre o requerimento do Pro-
vedor da Casa da Moeda desta Cidade João Alves 
Simões, que se intitulava Superintendente da mesma 
Casa. 

» » - P• declarando ~ue se excusára o requerimento de Gre-
gorio Pereira Farinha, em que pedia o privilegio de 
vender fóra da Cidade polvora a varejo por 20 annos ; 
e ordenando ao Governador determinasse os logares, 
onde ella se devêra vender. 

·>> - P. mandando a informação sobre a liquidação das 
contas de Francisco de Souza de Andrade, Thesou-
reiro da Alfandega desta Cidade, e deferindo ao 
mesmo, dando conta ao Conselho. 

>> - P. remettendo uma cópia do parecer que deram os Me-
dicos consultados no Reino a respeito da Elephan-
tiasis dos Gregos . 
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ABRIL. . . 29 - Provisão ordenando se informasse sobre a queixa 
que fizera o Provedor da Moeda acerca de João Alvares 
Simões, Ouvidor desta Capitania, despachar as pe-
tições no alto de !las. 

2 - p. declarando que o Almoxarifado do Rio Grande de 
S. Pedro se deve reputar como os mais desta Capi-
tania, a que estava annexo. 

" - P. mandando informar sobre a petrçao de Domingos 
Cardoso, A~udante da Fortaleza de S. João da barra, 
para o accrcscentamento de soldo. 

" - P. mandando informar sobre pedir o soldado Simão 
dos Santos, do Rio Grande, um anno de licença para 
ir ao Reino . 1\ 

I 
5 - P. mandando informar sobre \ o requeriment0 dos 

O fliciaes d<} Camara para que pesso,as particulares 
não os prefE!rissem em actos publiCos. '.\ 

~ - P. mandando informar sobre o nu~1ero dà \ Religiosos 
que devia t~r cada uma das P rovíncias dos Religiosos 
da Companhia de Jesus, S. Bento, e N. S. do Carmo. 

6 - P. declarandq haver-se concedido que a Província da 
Conceição d,os Capuchos desta- Cidade po'desse ter o 
numero de $40 a 35o Religiosos . 

» - P. declarando haver-se ·ordenado que o P rocurador d,a 
Fazenda OLlvisse a Pedro Soares P into, contratadot 
que fôra dps Dizímos Reaes ; e a respeito da confe-
rencia, interpuzesse parecer, c remette3se todos os do-
cumentos r~spectivos . 
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lVlAIO. . . . 6- Provi~ão declarando que os oppositores á Compa-
nhia no Regimento de Dragões, que o Governador 
propuzera, ajuntassem os seus papeis. 

7 - P. mandando informar sobre o requerimento do Pro-
vedor da Moeda, em que pedia ser aposentado com o 
seu ordenado. 

8 - P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara, em que pedia se obsern·,sse a ordem de rode 
Dezembro de r 70-+, que isentava de serem soldados os 
que trabalhavam nos Engenhos de assucar, 

" - P. enviando cópia da informação .do Engenheiro lVIór 
Manoel de Azevedo Fortes sobre a medição dos canos 
da aguada Carioca. 

·9- P. mandando informar sobre a necessidade, que indi-
cava o Ouvidor Geral, de visitar-se a Cadêa desta 
Cidade. 

» - P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara de Guaratinguetá á cerca do prejuízo, que cau -
sava áquellas povoações um caminho que Antonio 
Gonçalves de Carvalho e outros tinham aberto. 

,, r 5- P. declarando haver-se ordenado que o Provincial dos 
Religiosos de N. S. do Carmo des ta Cidade pro-
cedesse contra o Prior Frei Carlos da Conceição, 
Frei Pedro Villela, e outros, por insultos que contra o 
mestno haviam commettido. 

>> - P. ordenando que as Camaras taxassem os preços por 
que deveriam ser vendidos os vidros. 

59 
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MAIO. . . 15 -Provisão mandando informar sobre a petição dos 
Alferes da Praça de Santos, para serem seus soldos 
igualados aos dos Alferes da Praça do RiQ de Janeiro . 

16 -P. mandando informar sobre a demõra de se não remet-
terem as devassas, que se haviam mandado tirar sobre 
as arqueações dos Navios, que levavam negros. 

)) - P. mandando informar sobre o requerimento de Anna 
Francisca, lviuva de Antonio Peres da Fonseca, Moe~ 
deiro que fpra desta Cidade, em que pedia ·para seus 
filhos Provisão de isenção de soldados. 

17- P. mandando informar sobre o requerime~to doSar~ 
gento Niór Thomaz G_91nes da Silva, que pedia cavallo, 
e sustento para o mesmo. 

I 8- P. mandando informar sobre o requerimento de Agos~ 
tinho Ribeiro de Souza, que pretendia bakx:a de soldado. 

\ '\ ' 

10- P. mandando informar sobre a ' petição 1 de Manoel 
Lopes, sollado de praça morta, p~ra se lhe assistir 
com fadas, soccorro de úi.rinha, quartel, hospital, e 
sepultura . 

zo - P. ordenaqclo se não impedisse a José Mendes de 
Faria o estabelecimento da Fabrica de atanados. 

\ 
» - P. mandaifdo dar auxilio ao Reverendo Bispo para 

serem presos os Religiosos de S. Thomé da India 
Oriental. 

» - P. (por cópia! sobre a Lei das arqueações dos Navios 
que iam buscar negws. 
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MAIO .• .• 20 - Provisão ordenando que se puze3se a fortaleza da 
mia de Santa Catharina no melhor estado de defensa 
possível . 

» -A viso sobre as Náos que deviam ir para a Bahia e 
Pernambuco; e enviando uma relação de Artilheria e 
balas que vinham em dous Comboyos . 

2r - Provisão mandando informar sobre pedir o Ca-
pitão João de Cerqueira o Posto de Sargento Mór com 
o soldo correspondente . 

» - P . encommendando ao Governo a creação de uma 
Irmandade de S. Sebastião na Sé velha desta Cidade, 
sem intervenção do Reverendíssimo Bispo. 

» - P . mandar;do praticar na Capitania do Rio de Ja-
neiro a respeito dos soldos dos Ajudantes Supra, o 
mesmo que no Reino. 

» - P . mandando applicar 3o mil cruzados, que sobraram 
do donativo para os casamentos dos Príncipes, 
á obra do Chafariz defronte do Convento do Carmo. 

23 - P . mandando informar sobre pedir Silvestre da Silva 
Torres baixa de -sol:iado para seu sobrinho Bernardo 
de Senna . 

» - lP'. mandando informar sobre o requerimento de 
Manoel Gomes Teixeira, em que pedia ser restituído 
ao Posto de Forriel do Terco de Auxiliares, com 
todas as honras e soldo . 

» - P . determinando a fôrma por que se deviam remetter 
o.; papeis de serviços do Tenente Coronel de Caval-
laria Jos~ Alves Nogueira, e .dos outros . 
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::\hw . . . . z3 - Provisão ordenando se pagasse ao Capitão de Mar 
e Guerra Cypriano de :Mattos Monteiro, não havendo 
duvida, o sol.:lo de 4o$ooo mensaes em todo tempo 
que anda v a embarcado para o soccorro da Colonia. 

'' - &. viso sobre a arrematação do contrato dos dia -
mantes, e averiguação das esmeraldas. 

» - A. mandando averiguar si os habitantes do Reino do 
I 

Poupou se achavam com disposições para re_~eberem 
a Fé. 

24 - Provisão declarando a fórma em que se devera 
remetter o quro. 

" - Avi§o mandando facilita-r o transporte para Buenos -
Ayres, e dalli para Lima, ao Inquisidor Castelhano . 

2S - ."'-.. recommepdando a prisão do Ouvidor do Ouro -
Preto; e que na devassa a que se .procedesse contra 

\ \ \ o mesmo houvesse toda a verdade . \ 

" - A . sobre irem lVIineiros ou Paulistas, aos Rios de 
Senna e participando que de Gôa se propuzera a 
Sua Magestade o projecto de mandar cada anno um 
~avio a est~ porto . 

" - ProvisãQ enviando petrechos de guerra para esta 
Praça e a da Colonia, como tambem dous arcos d~ 
ferro para se arquearem os Navios, que fossem con~ 
duzir p retos . 

26 - A viso sobre dependencias da Colonia, e a mudança 
dos Officiaes e soldados destacados nella, havia 
muito tempo . 
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l\llA.To .. . . 27 - Provisão mandando informar a pe}ição ' de baixa 
que fazia José da Serra, sen:lo esta em a c to de 
mostra, na conformidade das Ordens Reaes . 

>> - P . recommendando se fizessem cumprir as condições 
do contrato das passagens dos Rios Parahyba e 
Parahybuna. 

» - P. mandando cumprir os tres contratos dos direitos, 
que pagavam os escravos que dos portos da Bahia, de 
Pernambuco e do Rio de Janeiro sabiam para as Minas. 

>> - P . idem idem o contrato da dizima da Alfandega desta 
Cidade e suas condições. 

» - Aviso recommendan::lo se contratasse com José Pe-
reira Rebello <:Í.cerca de pau-Tatagiba pelo maiOr 
preço, e menos annos, que podesse ser . 

» -A. regulando as partidas das Frotas. 

z8 - Provisão mandando cumprir o contrato dos Di-
zimas da Capitania do Rio de Janeiro . 

» - P. mandando informar sobre o requerimento do Alferes 
João Manoel Soares, que pe:iia ser pago dos ~,ooo réis 
que se accrescentaram aos soldos . 

>> - A viso mandando que se lavrasse moeda de prata 
o provincial na Casa da ~Ioeda desta Cidade, evitando 

que passasse nas Frotas tanta quantidade, de que se 
queixavam os Castelhanos . 

zg - A. remettendo 5 caixotes pertencentes á missão do 
Chile para a Colonia, no Navio em que fosse o In-
q uisidor do Conselho Geral. 
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MAIO. . . . 29 - Provisão ordenando que fosse entregue ao Bacharel 
Simão Cal.:leira da Costa e Mendanha a Ordem que 
se enviava para tirar residencia ao Ouvidor Geral da 
Comarca do Ouro-Preto, o Bacharel Caetano Furtado 
de Mendonça. 

JuLHO .. . . 7 - Cart;a Régia ordenando que se permittisse · sahir 
para o porto da Bahia a Náo Nossa S e1thora du Bom 
Despacho, logo que descarregasse . 

I 

AGosTo . . 8 - Provisão mandando informar sobre a con"f1rmação, 
que pedia .Manoel Rodrigues Vallasques, de umas 
terras no Iguassú. 

SETEMBRO 9 - P . ordenando que os Réo~ do crime de moeda falsa 
fossem julgados na Relação da Bahia. 

\ 

1 1 - p . recomme):ldando ao Reverendo Bispo desta Cidade 
que mandasse um Clerigo para servir de Capelláo ás 
Tropas da Ilha de Santa Catharina e um ,outro para a 
Fortaleza qa Ilha das Cobras e arbi-trando"se acongrua 
deste . 

12 - P . mandanqo informar sobre o requerin;1ento de Manoel 
Esteves de Brito, Capitão de Infantaria, em que pedia 
o Posto di! Sargento Mór com o soldq, em remu-
neração de seus serviços . 

16 - P.' mandando informar sobre o privilegio que pedia 
Agosnnho Antonio Gomes de passar elle só boiadas 
pelo camipho novo, que intentava abrir de São Paulo 
para esta Cidade. 

24 - Aviso mandando se declarasse as so mmas que se 
haviam r(lcebido para satisfação dos ultimos far·da-
mentos que vieram. 
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NovEMBRO 12- Provisão ordenando se apontassem os meios de 
evitar a confusão com que se administrava a Fazenda 
Real nos p resídios. 

16 - P . mandando informar sobre andarem usurpadas á 
Fazenda Real as passagens dos Rios lnhomerim e 
Couto. 

19 - P. mandando se observassem na A merica as Ordens 
que passasse o Contador .Mór, e que não fossem cor-
rentes as residencias dos lVlinistros, sem certidão de o 
haverem assim executado. 

23 - P. mandando declarar no Corpo da Provisão, Patente, 
ou Carta de Sesmaria a faculdade por que era 
permittida tal regalia . 

DEzEMBRO 3- P. mandando informar sobre o requerimento dos Sub-
alternos da Nova Colonia que . pretendiam augmento 
de soldo . 

1745 

JANEIRO .. 20 - Provisão mandando informar sobre que differença 
havia de soldos de Capitães de Granadeiros, e de 
ditos de Infantaria, em consequencia de pedir João 
Gomes de Campos o de Granadeiros . 

FEVEREJRO 14 - P. mandando informar sobre que rendimentos tinham 
e d·e que regalias gozavam os Donatarios que ainda 
existiam. 
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FEVEREIRO zt.i - Provisão mandando informar sobre o requerimento 
de Sebastião de Macedo e Vasconcellos, Guarda Mór 
da Alfandega desta Cidade, em que p ~dia provisão 
para cobrar os emolumentos do seu Officio . 

MARÇO . • . 1 o - P. ordenando que se notificasse aos Directores da 
Companhia da China, para que se abstivessem de 
continuar o commercio da Costa Coromandel e 
Bengala; e prohibindo conduzir nos seus Navios 
diversas Fazendas da China. 

ABRIL .. : 1 - p . mandaqdo informar sobre a petição de Francisco 
Corrêa Th'lachado para ser conservado, emquanto 
vivesse, em uma casa que lhe tinha sido dada para 
morar, em attenção á sua pobresa. 

3 - p . mandando informar sobre 1~epresentar o Provedor da 
Casa da Nloeda desta Cidade ácerca da Ordem que 
prohibia ;10s Meirinhos da dita Casa o fazerem outras 
diligencias que não as do seu ser,viço . ., 

5 - P. declarando que as praças mortas dos tres Terços da 
CapitaniSL do Rio de Janeiro deviam ser em numero 
de 24, e não de 3o, como se havia mandado. 

\ 

6 - p . mandando que se observassem as condições do 
contrato de Angola; não devendo ser arqueados 
'neste porto os Navios que jô. o tivessem sido em 
Angola. 

» -- P. mandando informar sobre a representação do Gover-
nador da Nova Coloniado Sacramento, para passarem 
a praças mortas bastantes soldados estropeados da-
q uella praça. 
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ABJHL ·.. 6 - Provisão mandando informar' sobre a duvida que 
tivera o Provedor da Fazenda Real de mandar assen-
tar praça de soldado a João Fernandes de Azevedo 
por ter lesão ·no braço esquerdo. 

» - .P. mandando informar sobre a queixa que fizera Do~ 
mingos Brito de Sá, Juiz Ordinario da Villa de Santo 
Antonio, do Guardião do Convento de São Boaven~ 
tura Frei Antonio de Santa Maria, e Frei João Seixas, 
Religioso do Carmo. 

7- P. mandando que se declarasse como se achava vaga a 
Companhia de Patricio Manoel de Figueiredo, quando 
este Capitão devia ficar com a sua mesma Companhia, 
sendo esta mesma de Granadeiros dahi em diante. 

» - P. mandando que se declarasse como se achava vaga a 
Companhia de João Antunes Lopes Martins pela 
mesma razão. 

8- P. mandando infQrmar sobre o requerimento de Fran-
cisco Luiz da Serra, em que pedia um anno de licença 
para ir ao Reino. 

» - P. mandando informar sobre a petição de baixa de sol-
dado, que pedia Ignacio da Silva, allegando ter dous 
annos de praticante na arte de Boticario. 

9- P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara da Ilha de Santa Catharina que pedia licença 
para se erigir alli um Hospicio em que podessem as-
sistir alguns Religiosos . 

» » - P. mandando proceder contra Antonio Gonçalves de 
Carvalho, por ter aberto sem ordem um caminho nas 
Minas de Jeruoca . 

60 
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ABRIL . .. 10- P r o v i são mandando informar sobre o r~querimento 

do Provedor . da Fazenda Real7 em que pedia se lhe 
declarasse o logar que devera ter, concorrendo com os 
Ministros em actos pu blicos. 

" - ][-». mandando informar sobre a representação dos offi-
ciaes da Cai11ara de Cabo Frio para se lhes conceder 
priv ilegio que os e:x i miss~ das occupações militares, e 
da enxo">;ia, quando pela Milicia7 ou Justiça fossem 
presos . 

12 -- J'L:& ,. ordenando se· estranhasse aos Goyernadores Interinos 
o despenderem dinheiro da Alfandega sem ser por 
papeis correntes. 

» - P. mandando informar sobre pedir P edro de Azam-
buja Ribei ro7 que se achava no commando da Ilha de . \ 

de Santa Catharina, para recolher-se á P raça do Rio 
de Janeiro. 

r3 - P . declarando haver -se ordena:do aos ü 'iJlciaes da Ca-
mara desta Cidade que não nomeassem para Almoxa-
r ife da Real Fazenda a mercadores que tivessem lojas 
de fazendas , 

» - p ,. mandando informar sobre a petição que fazia Ca-
tharina Maria para seu marido Do mingos Gonçalves 
E stcves ser mandado recolh er- se ao Reino . 

I 4 - P . ordenando não se permittisse que se tomassem na 
Secretaria do Governo fiancas sobre direitos7 ou 'ma-
teria alguma que tocasse á Fazenda Real. 

a - P. mandé).ndo informar sobre o requerimento dos pardos7 

que pretendiam se creasse de novo um Regimento 
de Çavqllaria, em que elles servissem á sua custa . 
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ABRlL ... 17- Provisão mandando informar sobre o requerimento 
de Rozalia Maria, viuva, em que pedia se desse baixa · 
de soldado a um seu filho uni co. 

19....:.. P. mandando informar sobre o requerimento da Ca-
mara desta Cidade, para que se dessem providencias 
de segurança a respeito daCadêa. 

• - A viso dando instrucções sobre os caixões de bilhetes 
e livros das capitações de Minas Geraes e S. Paulo 
e acerca de se remetterem as zas Vias, si não se ti-
vessem recebido as r. as 

20- Provisão mandando informar sobre a petição do 
Capitão Francisco Fernandes Montanha para o entre-
tenimento do soldo por inteiro. 

» - P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara da Villa de Santo Antonio de Sá para se dar 
baixa a um filho do Alferes Gregorio Freir~, por 
achar-se este servindo de Vereador na dita Camara. 

» - P. approvando o que o Governador havia regulado 
acerca das quatro companhias de cavallos, que creara 
de novo. 

" - P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara desta Cidade a respeito 'de não acceitarem no-
viços em S. Bento,. sem serell). dotados com 5 mil 
cruzados. 

» - P. mand~ndo informar sobre o: requerimento do Sar-
gento João de Almeida para se lhe fazer bons o soldo 
e o tempo, em que esteve prezo, quando foi Apon-
tador das O bras . 
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ABRIL . . ·. z I - Provisão mandando informar sobre a pet1çao de 
baixa de soldado, que fazia Francisco da Costa 
Pacheco. 

22 - JP>. ordenando que se desse cumprimento ao Alvará, 
que conferira a Manoel Antonio Costa o Officio d'AI-
C< ide da Villa de Sabará . 

z3- P~ ordenando ao Governador indicasse o que lhe pa -
r • 

recesse convemente para melhor divisão da piocese 
do seu districto . 

" - P. mandando informar sobre a queixa da Camara 
NL.:m.icipa! contra o Juiz de Fora ·Francisco Luiz 
I'vliranda Espinola por mandar fazer as calçadas, que 
a dita Camara havia contratado.1 ' 

24 - .Pa ordenando se observasse o privilegio dos que tra-
balh~vam nos Engenhos de assucar, conf,erido pela 
Ordem de I o de Dezembro de 170.4.; para não serem 
soldados . 

» - P . mandando que., a ser certo o que. dizia o Provincial 
da Companl1ia de Jezus, se prendesse a José dos 
Passos, soldado desertor da Praça da .Bahia. 

2S - _A viso mandando que se remettesse infallivelmente, 
pela mesma Frota a importancia do ultimo farda -
mento, qve viera do Reino, para as tropas. 

26 - Prov.isã.o ordenando que se adiantassem os pro-
cessos dos presos pobres, privando das serventias 
aquelles E scrivães que fossem negligentes . 
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ABRIL . . . 27....:. Provisão mandando se observasse a Lei e O r -
denação do R eino a respeito das pessoas, que usavam 
dos hábitos das Ordens militares de Nosso Senhor 
Jezus Christo, S . Thiago da Espada, e S . Bento de 
A viz, em mascaras ou sem e! las . 

» - P. avisando que, para se recrutarem as guarnições da 
Ilha de Santa Catharina e dú Rio S. Pedro, vinham 
r r6 soldados, e que para povoar os mesmos Presidias 
viriam até cinco cazaes · em cada um dos Navios que 
partissem das Ilhas . 

» - A viso regulando as partidas das Frotas . 

» - Provisão mandando informar sobre o requeri-
mento dos Officiaes da Camara de Cabo Frio, em 
que pretendiam que não se lhe tirasse gente daquella 
Capitania para esta Praça. 

28 - P . declarando haver-se concedido licença a Francisco 
Antonio de Cardozo de Menezes e Souza, Capitão de 
Cavallos no Rio Grande de S . Pedro , para poder 
passar- se á Côrte. 

» - P . mandando informar sobre o requerimento do 
Mestre do T rem da Ribeira desta Cidade, Vicente 
d,Araujo e Silva, em que pretendia augmento de 
salario·. 

» - P . mandando observar as condições de um contrato 
do Provincial dos Religiosos de S. Francisco 
da Província de Portugal para mandarem mais 
seis Religiosos a procurarem esmolas neste Es -
tado. 



MAIO •.• z -.&.·viso sobre ordenar -se a Diogo Osorio Cardozo que 
tin :-;sc toda a cautela no Presídio do Rio Grande de 
S. Pedro com o degradado Vicente Ro,irigues do V-alle. 

5 ·- JP"rovisão· m andando inforrnar :sobre o requerimento 
do ~; oldado Claudio A ntonio Saraiva de Mendonça~ 
em que pedia dispensa do:; annos que lhe faltavam 
p ara ser promovi.do nos postos su balternos . 

8 -- P. mandand6 informar sobre o requerimento do doutor 
Nlatheus Saraiva, Medico desta Praça, em que pedia 
augmento de ordenado. 

Jur'HO .. . 1 r - ·- ID: ... mandando informar sobre a representação do Bispo 
desta Cidaqe, em que pdia providencias necessarias 
para os gastos da visita que devia fazer no seu Bis-
pado, · c o.s necessarios lndíos, 'pagos pelos productos 
do Dizimo . 

z' ··-· P. mandando informar sobre o requerin1ento de J osé 
da Costa de Almada, em que prettmdia se lhe desse 
po ·se do Posto de Capitão da Fortalezàde Nossa 
Senhora da Conceição. 

Ju,r.Ho. . . 2 1 -- lP'o mandando informar o requerimento do J uiz e mais 
Irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Lampa-
doza, er:p qu :: pediam a confirmação de concessão de 
de~ braças de chão de testada, com Yinte de fundo, que 
a Camara desta Cidade lhes fizera para edificação de 
sua Igreja . 

28 - Ca1•t.a Régia ordenando que, logo que a Náo 
Noss.1 Senlzo1·a do Bom Despacho descarregasse neste 
porto, se permittisse que ella fosse á Bahia a bLlscar 
tabacos para o contrato no Reino. 
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S ETEMBRO 3 - Provisão ordenando que se informasse sobre que 
termo se devera prescrever a superintendencia da Casa 
da MOeda, e de que jurisdição usava então. 

4 - P . mandando se declarasse ao Provedor da Fazenda 
que era elle e não o Escrivão quem inquirisse as teste-
munhas das devassas, que pela Lei das Arqueações se 
mandavam tirar dos Navios de Angola. 

6 - p. approvando o procedimento do Governador do Rio 
de Janeiro ácerca do numbramento, que fizera o Co~ 
ronel Diôgo Osorio Cardüzo, de Ajudante do Regimento 
de Drag'ões do Rio Grande. 

1 o - P . mandando informar ácerca da conta de despeza 
que dera ·o Provedor da Fazenda Real desta Ci-
dade com o soccorro do Presídio do Rio Grande; 
e sobre remetter-se o resto das Letras, que o Pro-
vedor da Fazenda de Angola lhe mandára no anno 
de 1742 . 

1 I - P. mandando estranhar ao Sargento Mór Engenheiro 
desta Praça José Fernandes Pinto de Alpoim, por não 
ir medir a pedraria vinda para a obra da Carioca, con-
forme lhe ordenara o Provedor da Fazenda Real. 

13 - P. declar-ando que o Provedor da Fazenda Real proce-
dera bem não pagando 184$000 de taboado de 
tapinhoam, que tomára O·Commissal'io das Fragatas 
Nossa Senho1·a da Ban·oquinha, N. S . da Esb·ella, e 
N. S . da Bóa Viagem a Francisco de Souza Felix . 

27 - P. mandando informar sobre a petição de baixa de 
soldado a José Sv 1ré Queixada, feita por seu pai. 
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SETEMBRO 3o - - Tilrovisão mandando informar sobre a queixa, que 
fizera Alexandre F ilgueiras de Carvalho, do O uvidor 
Geral, por ter este lhe imputado falsos crimes, e retel-o 
em uma prisão, de que pedia sair para se livrar 
solto . 

» - P. declarando que se continuaria na remessa de canos 
para a obra da Carioca,.·por não haver aqui quem os 
fizesse. 

I 
OuT UBRO I - P . mandandp informar sobre pedir o luiz de 

Fóra 1So$oqo annualmente de aposentadorias para 
casas . 

" ·- P . mandandQ informar sobre o requerimento 'de João 
de Abreu P ereira, em__.--que pedia ser disp'ensado 
nos postos immediatos para 1poder entrar i1o de 
Alferes . 

4· - Po mandandq informar sobre a ~etição\de baixa de 
soldado que fazia F rancisco Xavier'\ Nunes\ 

NovEMBRO r 5 - P . declarando que Domingos Cardozo, (\. judante da 
Fortaleza d i= · S . João da Barra, venceria g$6oo de 
soldo por mez . 

17 - 1~ .. mandando advertir ao Ministro, a quem pertencesse 
tirar as devassas dos Navios chegados de Angola 
especial cuiqado com que devia proúder pa fórma do 
Capitulo 2 I da Lei das Arqueações . · 

DEZEMBRo 17- P r ovi 110ão ,mandando informar sobre a pretenção de 
licença de Paulo Pinto de Faria para passar- se ao 
Reino com sua mulher e casa. 
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FEVEREIRO 27 - Provisão mandando informar o requerimento do 
Provedor da Santa Casa da Mis~ricordia, que preten-
dia se lhe continuasse a posse, em que se achava, do 
dizimo das miunças. 

>> - P. mandando informar o requerimento do Cabo d'Es-
quadra Silvestre Soares Castro, que pedia baixa . 

>.> z8 - P .. mandando informar o requerimento de Domingos 
Sanches Nogueira, que pretendia se lhe pagasse o orde-
nado de Guarda da Alfandega. 

MARÇO. . . 7 - P. mandando informar o requerimento de Sebastião de 
Souza Tavora, em que pedia confirmação de um. ser-
viço de agua, e de varias datas de terras de que estava 
de posse . 

» 8 - P . ácerca da representação da Camara das Minas do 
Arassuahy, em que mostrava não poder satisfazer a 
capitação e despeza que desnecessariamente se fazia 
com a tropa de Cavallaria, como tambem a desigual-
dade com que os Guardas-móres e Superintendentes 
repartiam as terras mineraes. 

9 - A viso ordenando que se deixassem passar para B~ue
nos-Ayres Fr . Manoel Navarro e Fr. Luiz de Castro, 
Religiosos Franciscanos. 

» » - Provisão mandando informar o requerimento do 
soldado Manoel Fróes da Guarda, que pedia baixa. 

z6- P. mandando informar o requerimento de Manoel Dias 
da Grã, em que pedia ser dispensado de assentar 
praça de soldado. 

61 
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MARÇO . . 3o -Provisão ordenando que se conservasse no Forte da 
Prainha o Capitão Frapcisco Corrêa Machado por 
serem attendiveis as razões que apresentára. 

ABRIL . . • 20 - P ." inandando informar o req u'erimento de Salvador 
Nogueira, que pretendia se lhe désse posse das terras 
sitas ao pé da Fortaleza de S. João. 

21 - P. mandando informar o requeriment0 de Francisco 
da Cunha Costa, tenente de Çavallo, que pretendia 

I 
ser entretido no dito posto . 

» 22- P . mandando informar o requerimento de José dos 
. Santos Corrêa Bandeira, em que pedia se lhe levan ~ 

tasse a nota que tinha em seus serviços. 

» 23 - P~ mandando informar o requerimento de Manoel da 
Costa Negreiros, que pedia, ' como . Thesoureiro dos 
Orphãos, um por cento do dinheiro que entrasse para 
o Cofre, e dous por cento dos bens moveis. 

\ \ 
24 - P . mandando informar o requerimànto do ~oldado José 

Vieira de F igueiredo, que pretendia baixa. 

26 - P . mandando informar o requerimento da Irmandade 
do Rosario dos pretos, em que se queixava das oppres-
sões que soffria do Cabido da Cidade do Rio de Janeiro. 

27 - P~ declarando que se não deviam mandar para os presi~ 
dios os I!l-,1éos que passassem para o Brazíl á sua cuf ta . 

» 28 - Aviso concedendo ao Provincial do Carmo do H ospí-
cio de Li~ boa licença para mandar tres sujeitos da sua 
Ordem p,edir esmolas á Capitania de Minas Geraes, 
Goyaz e Cuyabá. 
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ABRIL . . . 28 - Provisão approvando a congrua dos Capellães da 
Ilha de Santa Catharina e Ilha das Cobras. 

>> » - P. mandando infor mar o requerimento de Francisco 
Antonio Cardoso Menezes, que pedia que seus dois 
filhos fossem. dispensados na falta de idade, para 
assentar praça. 

n - ·P . ácerca da representação da Camara da Cidade do 
Rio d~ Janeiro, em que pdia . autorização para poder 
nomear negociantes para Almoxarifes da Fazenda Real, 
não obstante a Ordem que prohíbia que ella fizesse 
taes nomeações. 

29 - 1~. dando instrucções ácerca do que se havia de praticar 
com os soldos do Sargento MÚ e Ajudantes de Auxi-
liares da Capitania do Rio de Janeiro. 

>> - P., mandanio dar baixa ao soldado Joaquim José T elles, 
em attenção ao que allegou sua mãe Maria Theresa. 

• - P . mandando informar o requerimento do soldado 
Bartholomeu de Oliveira, ern que pedia baixa. 

• - P . mandando informar o requerimento do soldado 
Antonio Leite, que pretendia um anno de licença para 
ir a Lisboa . 

• - P . approvando o que tinha praticado o Juiz de F óra 
F ranc1sco Luiz de Miranda Spinola para suppnr o 
descuido que houve no reparo das calçadas . 

• - P . ácerca da representaqão do Juiz de Fóra, que 
pretendia se lhe desse a quantia de r 5o$ooo para casas· 
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ABRIL. .. 3o- Provisão mandando informar o requerimento do 
Provedor da Fazenda Real, que pretendia levar 3zo réis 
por cada cavallo, que fosse para a capitania de 
Minas. 

» - P. ordenando que fossem requisitadas nas Camaras as 
sesmarias que se concedessem, e dando outras provi-
dencias a esse respeito . 

lVIAIO • • • I - P. ordenando que o contratador dos azeites da Armação 
de S . Sebastiãu não fizesse pesca de Balêas fóra do 
districto qqe se lhe tinha marcado .· 

3 - A.. viso declarando terem ~se recebido os carregamentos 
do páo Br::tzil. 

\ 
11 - A. annunciando a vinda da tropa e a remessa de 

presos . 

\ 
4 -A. remettepdo quarenta e um caixi5,es com os bilhetes e 

livros para a capitação de 1\ifinas Geraes, e \do Governo 
de S. Pau}o. 

»- Provisã? ordenando que nas vagas das praças 
mortas fossem nomeados pelo Governador os inca ~ 

pazes mais benemeritos. 

5 - A viso ác~rca da arribada que fizeram a Ilha Grande 
I 

cinco Náqs francezas da Companhia Oriental. · 

» - Provisã:O á cerca dos canos do Aqueducto da Ca~ 
rioca, que se deviam fazer no Rio de Janeiro, e dos 
que deviam vir de Lisboa. 
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MAIO... 5 ......... Aviso mandando aprestar uma embarcação para 
transportar a Santos o Bispo de S. Paulo. 

6 - A .. remettendo fardamentos para a Tropa do Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, Ilha de Santa Catha-
rina e Rio Grande. 

>> -A. declarando que se não permittisse aos Castelhanos 
mandarem á Cidade do Rio de Janeiro navio algum, 
ainda mesmo a pretexto de comprarem generos para o 
concerto de navios. 

n -Provisão mandando estranhar ao Coronel Diogo 
Osorio Cardoso o procedimento que teve com os 
Officiaes que o Ouvidor de Parnaguá mandou a 
diligencias da justiça. 

>> - P. mandando examinar a fé de Officio de Francisco 
Allemão de Sisneros. 

» - P. ácerca da representação do Ouvidor de Parnaguá, 
em que mostrava ser conveniente e preciso erigir-se 
em Villa o Presídio do Rio Grande de S. Pedro. 

» - P. mandando informar o requerimento da Irmandade 
da Misericordia da Cidade do Rio de Janeiro, em que 
pedia que o Governador Gomes Freire de Andrade 
occupasse por algum tempo o cargo de Provedor da 
mesma Irmandade. 

» - .P. ácerca da representação do Ouvidor de Parnag1.1á, 
em que se queixava de que o Coronel do Rio Grande 
Diogo Osorio Cardoso não admittira que se fizesse 
pelo Juizo dos Ausentes a arrecadação das fazendas 
da Náo Franceza que deu á costa na Charqueada. 
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MAlO . . • . 7 - A viso remetten::lo as relações das munições e dos 
presos que vieram para a Capitania do Rio de Janeiro. 

» - Provisão ácerca da representação de Diogo da 
Conceição, que pretendia que para as Igrejas e Curas, 

. que se deviam crear en: cada uma das aldêas dos 
Indios, viessem lVIissionarios do Varatojo. 

,, - P . mandando pôr em execução o regimento do Physico 
Mór do Reinp nos Estados do Brazil. 

8 - P. ácerca do imposto que pagaram na Coritiba as 
cavalgaduras que vinham do Rio Grande; e da 
remessa da ç:onsignação annual para as fortificações 
da barra de Santos. \\ 

20- P . mandando informar o requerimento de José Borges 
. I 

Raymundo, eni que pedia ser isento de servir na 
Camara da Cidade do Rio de Janeiro . 

AcosTo . .. 4 - IP. mandando appliCar a quantia de noverita e tantos 
mil réis, qne sobrou do donativo feito pela Cidade de 
Cabo Frio, por occasião do casamento dos Príncipes, 
para a compra de um sino de que necessitava a fre ~ 

guezta. 
\ 

5 ~ p., ordenando que se mandasse para Lisboa a artilharia · 
inutil para se reduzir á nova. 

SETEMBRo 2 - P .. ordenando que ()S Ministros adiántassem os processà~ 
dos presos, e qúe se procedesse contra os Escrivães 
que não cumprissem com as suas obrigações. , 

6 - P . á cerca das terras que o Brigadeiro José da Silva Paes 
deu de sesn,1aria na Ilha de Santa Cathar;na. 
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NovEMBRO 7- Provisão mandando · fazer o orçamento da despeza 
para o Edificio em que deve accommodar-se a Relação 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

-
17 - P. mandando informar o requerimento de José de Souza 

Guimarães, Capitão da Fortaleza de S. Sebastião, em 
que pretendia uma praÇa de soldado com o dito Posto 
de Capitão . 

DEZEMBRO rS - P . ácerca da representação do Provedor da Fazenda 
sobre a obra que se mandou fazer na Alfandega da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

17 -P. mandando observar a Lei ácerca . dos delinquentes 
leigos, que passassem a ordenar- se em outros Reinos 
com reverendas falsas . 

» 19-P. nomeando para Administrador do contrato do Páo 
Brazil a Manoel Gomes de Carvalho. 

» 1> - P. nomeando para Administrador do contrato do Páo 
Brazil ao Mestre de Campo Antonio Dias Delgado. 

1747 

FEVEREIRO 4- Provisão prohibindo que se concedessem auxílios 
para diligencias de Juizes Ecclesiasticos. 

» 27 - P . remettendo a cópia do Edital que concedia algumas 
condicões favoraveis aos ' militares e voluntarios que 

> /1 ) 
quizessem passar a serv.~r no Estado do Brazil. 
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FEVEREIRO 28 - Provisão mandando informar o requerimento do 
Capitão Pedro de Mattos Coelho, que pretendia ser 
reformado com o soldo por inteiro, e patente de Sar-
gento Mór entretido. 

MARÇO .. . J5- P. mandando informar o requerimento de Antonio 
Felix e José Felix, que pretendiam licença para vir 
á Cidade do Rio de Janeiro . 

» » - p., mandando informar o requerimento de Vasco Fer-
nandes Alj)oim, que pretendia ser dispensado para 
poder ser Brovido no Posto de Alferes. -

I 

ABRIL ... . [2- P. mandandp informar o requerimento do Coronel José 
Fernandes ,Alpoim, que pretendia para poder metter 
duas filhas freiras se U1e désse por seis annos o rendi-
mento da tpachina, que fez na Ilha das éobras para 
carenar navios. 

» - P. mandando informar o requerimento de Antonio dos 
Reis, que pretendia Provisão p'à a seJ~ filhos não 
serem soldfldos. 

13 - Po ácerca das discordias que havia nos Campos dos 
Goytacazes por causa dos pastos dos gados. 

>' - P. mandandp informar o requerimento de Joaquim 
Caldeira Brant e seu irmão, que pretendiam licença 
pàra passarem-se com suas famílias para Lisboa. 

\ 
I 
I 

>> - P. mandando informar o requerimento de Ignacio 
Pinheiro çla Silva, Mestre da ferraria da Casa da 
IVIoeqa~ ·que pretendia se lhe mandasse inteirar o 
pagam~~tq de um tostão por dia . 
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ABRIL. . . 14-Provisão á cerca dos provimentos que eram ne,.es-
sarios para as Fortalezas da Cidade do Rio de Janeiro, 
e para as embarcações da Fazenda Real. 

» 17 -P. mandando pôr em arrematação a obra da Cadêa da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

>> » - P. mandando informar o requerimento de Luiz Gaspar 
de Almeida, Nlestre d1 Casa da Fundição da Moeda, 
que pedia augmento de salario. 

» » - P. mandando informar o requerimento do Padre Ma-
noel Francisco, Capellão do Reginiento de Dragões do 
Rio Grande, que preteridia ser igualado no venci-
mento da terça parte do soldo aos mais Officiaes . 

, >i - P. ácerca da reforma do Ajudante do Batalhão de Arti-
lheria Simão Barboza. 

» 19- P. dando instrucções ácer.:a do que se devia observar 
quando se nomeassem Capitães Móres. 

» >> - P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Rodrigues da Silva: Escrivão da Receita d,Alfandega 
d() R io de Janeiro, que pretendia ter um Official que o 
ajuiasse. 

zo- P .. m:mdando informar o requerimento de José Ro-
diigue·s de Mattos, Sargento .Mór de Auxiliares, que 
pretendia ser entretido com o soldo por inteiro do dito 
posto. 

» 21 - p. ordenando que se mandasse ir para Lisboa Frei Jero-
n ymo de Jes us, religioso Francis·cano. 

62 
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ABRIL . . . 23 - Carta Régia mandando rernetter preso para Lisboa 
o Ajudante Gregorio de Castro, accusado _de ter 
assassinado Crespirn da Cunha Falcão. 

2S - Provisão mandando informar o requerimento de 
João dos Santos Duarte que pretendia ser Cirurgião 
Mór da praça da Colonia do Sacramento. 

26 - P. mandando informar o requerimento do Cabido da 
Sé ácerca da grande falta, que tinha a mesma Sé, de 
ornamento~ . 

28- P., mandando informar o requerimento de José Serrão, 
segundo Abridor dos cunhos da Casa da Moeda da 
Cidade do Rio de Janeiro, que pretendia augmento de 
ordenado. 

29 - P. mandando observar a ordem de I3 de Abril de 174S, 
que prohibia que se nomeassem mercadores p~ra os 
cargos de Almoxarifes. ' 

3o- P. ácerca da representação da CafDara de Paraty que 
pedia urna esmola para augmentar a sua Igreja Matriz ; 
fazia ver o estado de ruína em que se achava o 
quartel dos soldados ; e queixava-se dos Religiosos 
Carmelita&, que tendo naquelle termo legoa e meia de 
terras, queriam com ella cornprehender mais cinco. 

» - p. exigindo informações sobre a conta que deu o Ou-
v'idor Geral ácerca da irregularidade que houvera na 

\ 
eleição dos Officiaes da Camara, e Thesoureiro da C::i-
dade do Rio de Janeiro . 

- P. acerca da representação da Camara da Cidade de 
Cabo Friq, em que pedia que se não tirasse. gente para 
soldados qeoutra qualquer praça. 
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ABRIL. .. 3o- Provisão mandando observar os privilegias, quê 
tinha a Camara da . Cidade de Cabo Frio, e os 
mais que eram pela Ordenação concedidos ás Ca~ 

maras. 

MAIO. • • I - P. á cerca da representação do Guarda Mór da Alfandega 
da Cidade do Rio de Janeiro de não se fazerem visitas 
nas embarcações dos Padres da Companhia, ainda que 
levassem effeitos de particulares, pela relaxação em 
que estavam, de descarregarem como ·e quando lhes 
perecia. 

'' - A. viso ordenando que se dessem providencias para 
que o Capitão do navio N. S. da Pe1~ha desembar-
casse todo o carregamento que trazia para a Cidade 
do Rio de Janeiro, excepto o que pertencesse á Missão 
de Chile. 

2 - Provisão exigindo informações ácerca da despeza, 
que se fazia com a conducção dos canos da pedreira 
em que· se lavravam até se assentarem no aque-
ducto. 

" - P. mandando informar o requerimento do Sargento 
Mór Manoel Pereira de Pinho, que pedia se lhe man-
dasse medir duas mil e quinhentas braças de terra 
com uma legua de sertão, que possuia no districto do 
Rio Guapes. 

" - P. ordenando que se fizessem as fontes da Cidade do 
R io de Janeiro .:;cgundo o de3enho que se enviou. 

· 3· - P. mandando executar as Provisões dos Administra-
dores do Páo Brazil. 
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MAIO. . • • 3 -· Provisão mandando informar o requerimento de 
Francisco Rodrigues Diniz, Cabo d'esquadra de Dra~ 
gões de Minas, que pretendia ser dispensado nos 
postos immediatos. 

, 

4- P. mandando informar o requerimento de João Gomes 
de Campos, que pretendia licença para ir á Côrte de 
Lisbôa com a sua família. 

5 - P. ordenanqo que se desse principio á factura da nova 
cathedral, segundo a planta feita pelo Sargento~Mór 

Carlos Mandel. 

6 - P. exigindo informações a respeito das contendas, que 
tinha havido nas eleições dos Officiaes da Camara. 

» - P. ácerca do procedimento dos Religiosos Fran-
ciscanos da Cidade do Rid de Janeiro, que ti-
raram da mão da Justiça um preso, que contra as 
ordens Reaes estava vendendo t~baco. 

. ' ~ 7 - .4.. viso ordenando que a Fragata Wa{areth não se de-
\ 

morasse rpais de quinze dias ' no porto do Rio de 
Janeiro; e que se fizessem os avisos do costume ás 
Capitania:'\ de S. Paulo e de Minas Geraes, e dos 
Presídios, para que em toda a parte se soubesse o 
tempo em que a frota devia voltar. 

» - A..,ácerca dp lucro, que poderia dar 
amarello, e se seria conveniente 
contrato ao do Páo Brazil. 

o contrato do páo 
ficar unido o G!ito 

I 

" - A.. ordena11do que se enviasse ao Governador de Buenos 
Ayres cinço maços de contas de El-Rey Catholico; e 
que se conduzisse na frota o cabedal pertencente ao 
mesmo l\~onarcha . 
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MAIO. • . . 8 - A viso ácerca da necessidade de um Capellão que 
havia nas fortalezas de Santa Catharina, e em alguns 
Presídios do Rio Grande. 

»-A. declarando que a bordo da N6o mercante Setubal 
vinham quarenta e cinco Padres Jesuítas, ao3 guaes 
devia conduzir para Buenos~Ayres. 

»-A. ordenando que se remettessem amostras de amianto; 
e tratando do descobrimento das esmeraldas. 

»-A. ordenando que as Náos Francezas, que á força 
fizessem desembarque no Porto da Ilha Grande, fossem 
energicamente repellidas. 

» -A. approvando a resoluçao de se atacm: um Quilombo 
de mais de mil negros na Comarca de S. João d'El-Rei. 

g- A. declarando que no 1° Comboy da Frota se embar-
caram varios caixões de generos pertencentes ao far-

. damento das tropas da Praça do Rio Grande, e seus 
Presídios. 

» - I:.rovisão mandando informar o requerimento do 
Sargento-Mór Bento Pinto da Fonseca, que pretendia 
faculdade para nomear Serventuario para o Officio 
de Tabellião de que era proprietario. 

» 11 - P. mandando informar o requerimento 'de Felix Cou-
tinho de Bragança, que pretendia baixa de soldado. 

n 10- P. mandando informar si a Capella dos Terceiros de 
S. Francisco, que se pretendia fazer na Nova Colonia, 
podia embaraçar a defensa d'aquella Praça. 
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MAio . .. 10 -Provisão ordenando que se sequestrassem e remet-
tessem para -Lisboa as lettras de imprensa que fossem 
apprehendidas na cidade do Rio de Janeiro. 

1 z- P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Pinheiro, proprietario do officio de Patrão-Mór, que 
pretendia não pagar os novos direitos do dito Officio, 
a que foi obrigado . 

JuNHO ••. 16- P. a mesma1 de 10 de Maio. 

JuLHO... 6- P. a mesma, de r o de Maio. 

)) 

)) 

10- P. a mesm~ de rode Maio ao Governador de S. Paulo. 
~ 

13 - P. ordenando que fossem consultados os Padres da 
Companhi;:t ácerca do Estabelecimento de novas 
Missões em Cuyabá e Goyaz. 

\ \ 

d rl . \ dd.' 14-P. or enan1 o que se aJUStasse O noVo contrato OS ta~ 

mantes, e dando outras providyncias sobne o mesmo 
objecto. 

» -A. mandando informar o requerimento do Vigario do 
Pilar, que pretendia a mesma mercê CÓt;J.cedida ao seu 
antecessor, com a mesma obrigação de estarem as 
suas Canôas promptas para o Real serviço .sem esti-
pendio alpum. 

» - Provisãp mandando informar o requerimento de 
João Martins de Brito, em que pedia faculdade para 
seu filho Antonio Martins de Brito servir o Offieio 
de Juiz <!Ouvidor da Alfandega nos seus impedi-
mentos. 
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JuLHO. . • I7- Provisão mandando crear uma Villa no Presídio 
do Rio Grande. 

» - P. approvando o plano de se arregimentaremos Terços 
da Praça do Rio de Janeir:o. 

I8- P. mandando que se informasse a respeito da compra, 
pela Camara da Villa de S. Salvador, de umas 
casas para a aposentadoria dos Corregedores; e 
exigindo informações sobre o rendimento da mesma 
Camara. 

2 I - P .. ácerca da representação do Ouvid"or da Capitania 
do Espírito Santo, pedindo providencias afim de evitar 
a má arrecadação dos Direitos Reaes na Villa de 
S. Salvador. 

24- P. ácerca da representação do Ouvidor da Capitania 
do Espírito Santo, em que mostra· a necessidade que 
havia de Cadêas e de uma casa para a Camara. 

AGOSTO.. 5- P .. mandando que se fizessem as despezas, indicadas 
na mesma Provisão, com os casa.es de povoadores, 
que se transportassem para a Ilha de Santa Catharina, 
e terras adjacentes ao Rio de S. Francisco do 
Sul, estabelecendo-se os colonos em logares de 
sessenta fogos, em cada um dos quaes haveria uma 
Parochia; e dando outras providencias sobre o mesmo 
objecto. 

9 - P. ordenando que se mandassem entregar as ordens 
remettidas de Lisboa aos Bispos do Rio de Janeiro, 
S. Paulo, de Marianna, e aos Ouvidores das Comarcas 
respectivas. 
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AGOSTO .. 2 I - A. viso remettendo a copia de uma Ordem qu~ se 
passou ao Governador de S. Paulo para se erigir uma 
Villa em Matto Grosso. 

SETEMBRO 4-Provisão mandando informar o requerimento de 
João de Serqueira que pretendia a patente de Sar-
gento-Mór com o soldo correspondente . 

r8- P;, ordenando ao Governador do Rio de Janeiro que 
desse cont~ do estado do contrato dos quintos dos 
couros da Colonia do Sacramento, e remettendo as 
condições do mesmo contrato. 

OuTUBRO .. z3- P. declarançl.o que a prohibição de se carregarem 
fazendas c).e uns para outros portos do Brazil, não 
comprehendia os do Reino de Angola, e . os mais 
da Africa. 

NovEMBRO ro-P. man~ançl.o que se tirasse devassa, na fórma da 
Ordenaçãq, a respeito de algumas moedas viciadas, e 
se procedesse contra os culpados. \ 

\ 

1748 

FEVEREIRO 27 - Provisã~ ordenando que se cumprisse o Edital, 
que conceçl.ia algumas condições favoraveis aos mili -
tares voluntarios que quizessem passar a servir ,no 

\ Estado dq Brazil. 

MAIO.... 8 - P. ordenaqdo que se continuasse a observar nas Juntas, 
que o Governador do Rio de. Janeiro tivesse de con-
vocar, o mesmo estylo que sempre houve. 
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MAIO .... 9- Provhoão mandando convocar a Junta de Missões 
na Cidade do Rio de Janeiro para nella se dar execução 
á Ordem de 8 de Maio de 1746. 

I I - P. concedendo licença a Manoel Francisco da Costa 
para ir a Lisboa com sua mulher. 

17- Aviso recommendando _ ao Governador da Colonia, 
que empregasse os meios necessarios para ajustar com 
o Governador de Buenos-Ayres a passagem por terra 
dos viveres e gados para o Estabelecimento daquella 
Praça, e que procurasse ter com o mesmo Gover-
nador uma conferencia, afim de evitar-se o contra-
bando. 

» - A. remettendo um maço de cartas do Embaixador de 
El-Rei de Castella. 

I 8 - Provi§ão mandando informar o requerimento de 
D. Maria Alves da Cunha, em que pedia licença para 
dous Irmãos seus, Religiosos Capuchos, morarem em 
sua companhia. 

20 - P. concedendo licença para que a Priora das Religiosas 
Carmelitas descalças do Convento de Nossa Senhora 
da Conceição dos Cardeaes pudesse mandar pedir 
esmolas na Cidade do Rio de Janeiro para o seu 
Convento. 

28 - p. ácerca da representação da Camara do Cabo 
Frio em que n1ostrava ser desnecessario o logar 
de Capitáo - Mór naquella C<tpitania, e que bas-
tava que a governasse o Official .Maior das Orde-
nanças. 

63 
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MAIO. . . 3o - Provisão ácerca da representação do Provincial do 
Carmo da Cidade do Rio de Janeiro a respeito de Frei 
Bernardode Vasconcellos, que, tendo fugido do carcere, 
andava com seguro real concedido p·elo Juiz da Corôa. 

>> - P . ácerca da conta do Ouvidor e Provedor da Fazenda 
da Capitania do Espírito Santo, que mostrava ser 
mais conveniente arrematar-se p or aquella Provedoria 
os Dizimos 'R eaes da Capitania da Parahyba do Sul. 

I 
» - P. ácerca da conta que deu José da Silva P-ªes ares-

peito do Ouvidor de Paranaguá . embargar um de-
sertor, que o Capitão-Mór queria remetter para a 
Ilha de Santa Catharina . 

J uNHO,. . 1 - P. ácerca d~ representaÇão da Camara da Cidade do 
Rio de Jqneiro para ser demolido o murd que se 

I 
mandou fa,zer em o anno de 171 3, afim de poder au -
gmentar-sf! a Cidade. 

'1\ 
• - P. sobre a queixa que fez o Capitão-Mór de Cabo Frio 

do Mestre de Campo dos Auxpia\ es João de Abreu 
Pereira . 

8 - P. ácerca ela conta do Ouvidor da Capitania do Espí-
rito Santo ~ em que mostrava que, andahdo annexo ao 
mesmo logar o de Provedor da F azenda R~al, se deviam 
arrematar os Dízimos da Capitania da Parahyba do Sul 
por aquella Provedoria e não pela do Rio de Janeiro. 

I 
\ 

» - P. ácerca da conta do Ouvidor da Capitania do Espírito 
Santo, em que mostrava não ter-se arrecadação alguma 
para a Fazenda Real na Villa de S. Salvador, por en-
trarem e &ahlrem as embarcações pela barra sem se 
despacharem . 
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JuNHO . . . 8 - Provisão á cerca da · representação da Camara da 
Cidade de S. Paulo em que pedia um novo Escrivão, 
devendo ser nomeado pela mesma Camara. 

r 1 - P . ácerca da representação da Camara da Cidade de 
S. Paulo, em que declarava que os Indios Carijós 
não queriam assistir na companhia de seus adminis-
tradores. 

» 12 - P . mandando informar o requerimento da Camara de 
Cabo Frio em que pedia privilegios . 

17- P . mandando informar o requerimento do Cabo de Es -
quadra Silvestre Soares de Castro que pretendia 
baixa do serviço militar. 

» » - P. ordenando que se . praticasse com os Sargentos-
Móres pagos desta Praça o mesmo que se praticava · 
com os Sargentos- lVIóres de Infantaria paga da Cidade 
da Bahia . 

18- P . mandando informar o requerimento de Euzebio da 
Silva Leitão que pretendia patente e soldo ·de T enente 
General. 

2 1 - ácerca da conta que· deu o Ouvidor da Cidade do Rio 
de Janeiro sobre o procedimento dos Religiosos de 
S . Francisco, que tiraram da Justiça um preso~ e afim 
de se evitarem taes abusos . 

22 - P. ordenando que se cumprisse a patente de José 
da Costa Almada, Capitão da Fortaleza da Con-
ceição . 
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JuNHo .. 22- Provisão mandando informar o requerimento de 
Rosa Maria que pretendia se mandasse recolher para 
a Côrte de Lisboa seu marido João Dias do Valle. 

J ULHO 

2S - P. dando providencias ácerca da · visita ás Sumacas 
pertencentes aos Padres da Companhia. 

26 - P. ordenando que fosse remettido para o Limoeiro o 
Ouvidor Manoel Amaro Penna, confiscando-se-lhe 
todos os b~ns. 

27 - P. approvando o expediente, que tomou a Camarada 
Cidade do Rio de Janeiro, de não assistir á Festivi-
dade da Visitação de Santa Izabel na Igreja da Niise-
ricOl·dia, afim de não perder a posse em que estava 
de lhe tomar venia o Pregador . 

28 - P. ordenando ao Gover·nador que informasse si seria 
mais conv~niente arrematarem-se os Dízimos da Ca-
pitania da Parahyba do Sul po~ aqueÚ'a Provedoria, 
e não pela do Rio de Janeiro. 

» - P . ácerca d,a representação do Ouvidor da Capitania 
do Espiriro Santo a respeito de não haver arreca-
dação alguma da Real Fazenda na Villa de S. Sal-
vador, porque as embarcações entravàm e sahiam 
sem haver despacho. 

\ 
8 - P. ácerca ela conta do Brigadeiro José de Souza Paes 

sobre os L)rovimentos que na Ilha de Santa Catharina 
deixara o Ouvidor de P aranaguá e prohibindo aos mo-
radores q\le recorressem nas suas disputas e pleitos ao 
Governador. 
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JuLHO .,. rg - Provisão ácerca da representação da Camara da 
Cidade do Rio de Janeiro a respeito do prejuízo que 
aos negociantes se seguia da brevidade com que sahia 
a Frota deste Porto. 

>> 20 - P . mandando informar o requerimento de João Lobo de 
Faria que pretendia licença para sua mulher e fi lhos 
se transportarem para Lisboa . 

» >> - P . mandando informar o requerimento de Simão Barboza 
que pedia soldo por inteiro desde o dia da sua reforma. 

» 22 - P . mandando informar a representação da Camara de 
Marianna a respeito de não poder executar a recom-
mendação do augmento da Cidade, por se ter opposto 
o Capitão lVIanoel Cardoso da Cruz ás licenças que 
dava a mesma Camara para se edificarem casas no 
terreno do pasto de S. Gonçalo, com o fundamento de 
que eram terras mineraes . 

>> 23 - P. mandando informar o requerimento do T enente Fran-
cisco Pinto Bandeira que pretendia licença por tempo 
de dous annos para ir a Lisboa . 

AGosTo.. 1 - P. mandando info1·mar o requerimento do Mestre de 
Campo Pedro de Azambujà. que pretendia o soldo 
dobrado do seu posto, do tempo em que governou a 
Ilha de Santa Catharina . 

>> 3 - P . ácerca da representação de Antonio da Costa Quin-
tão, em que mostrava que, tendo na Alfandega da 
Cidade do Rio de Janeiro os direitos das fazendas con-
fiscadas em uma Náo H ollandeza, fôra obrigado pelo 
Governador da Colonia a novo despacho e pagamento 
da dita quantia . 
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AGosTo 6 - Provisão mandando deferir ou informar o reque-
rimento do· Capitão Manoel Gomes Pereira. 

'' 20 ·- P. remettendo uns caixotes em que vinham os bilhetes e 
livros da Capitação de Minas Geraes. 

SETEMBRO 2 - P. ordenando que se fizesse separação dos papeis das 
Secretarias de S. Paulo, Goyaz e Matto Grosso . 

3 - P. declaranqo que não se tinham confirmado algumas 
Cartas de sesmarias, por terem sido pas~das sem 
serem ouvtdas as Oamaras dos Districtos; assim como 
algumas P;1tentes, por se não de~larar o.Capitulo do 
Regimento que permittia o provimento dos postos. 

»· 10 - P. ordenan,do que os oppositores á Companhia de 
Dragões remettessem os papeis ao Conselho Ultra-
manno. 

» r r ·- P . declarando que se tinha avisado aos., Governadores ,, \ 

da Colonia, Santos, Ilha de Sa\1ta Catharina e Rio 
Grande do Sul, que deviam çumprir as, drdens que 
recebessem do Governador do Rio de Janeiro. 

» '' - P. creando Provedores da Fazenda Real na Colonia 
do Sacra;mento, Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tharina . 

" )) - .P. ordenando que as famílias, que se achavam na Colo-
nia e não eram necessarias para a defensa da Prà:ça, 
fossem tqmsportadas para a Ilha de Santa Catharina, 
onde se lhes fariam as mesmas assistencias que se 
mandaram fazer aos casaes que se transportaram das 
Ilhas . 
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SETEMBRO I 1 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Isabel Maria Antonia que pedia licença para seu filho 
Caetano Ximenes, soldado Dragão do Rio Grande, 
ir para Lisboa . 

>> - P. mandando informar o requerimento do soldado José 
Ferreira de Barros que pretendia baixa. 

» 12 - P. mandando entregar a Mathias Rodrigues Vieira a 
herança de seu irmão, dando fiança abonada no Juizo 
de defuntos e ausentes. 

ll » - P. mandando informar o requerimen~o do Cabo João 
Barboza da Silva que pretendia licença para 1r a 
Lisboa. 

I3 - P. ordenando que se remettessem todos os livros e 
inventarias que serviram com os Thesoureiros dos 
defuntos e ausentes desde a creação deste Juizo até o 
presente, ficando os traslados . 

>> 14 - P . remettendo o Alvará impresso, que perm1ttta aos 
moradores das Ilhas poderem navegar em quatro 
navios de menor porte mil caixas de fructos da terra. 

» >> - P. mandando observar as condiçõe do Contrato da 
Dizima da Alfandega. 

15 - A viso declarando que vinham na frota novos Gover-
nadores para a Praça da Colonia e Ilha de Santa 
Catharina, e recommendando e dessem instrucções 
ao Governador nomeado para a Capitania de Goyaz 
e Matto Grosso ácerca dos negocias daquella Capi-
tania. 
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SETEMBRO r5 - A viso dando providencias á cerca da partida dos 
Combois, levando um delles dous milhões do Cabedal 
Real. 

- A. ordenando que se remettessem ás Provedorias 
de Goyaz e Cuiabá uma instrucção da fórma por 
que se faziam os resumos, que se enviavam para a 
Côrte, das Provedorias do Rio de Janeiro e Minas 
Geraes, afim de que se regulassem pelo mesmo 
methodo. 1 

>> - A. á cerca qas amostras de amianto que se encontraram 
em Minas Geraes ; das condições do contrato do Páo 
Brazil; do estabelecimento em Goyaz do contrato 
dos diamantes ; do fardamento para as gururnicões da 

----- ' . Ilha de Santa Catharina e Colonia, etc. 

>> - Provisão mandando cumprir a Lei pela qual se 
mandava introduzir no Estado ,,do Maranhão moeda 
de ouro, r rata e cobre do me~mo vá~or e cunho da 
moeda provincial do Brazil. \ 

. \ 

» - P. remettepdo a relação dos canos dê ferro coado, e 
pedraria para a obra do Chafariz da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

I 7 - Cart,a IDf.égia ordenando que toda a fazenda que 
se encontrasse a bordo das Náos de Guerra se tomasse 
por perdida para a Fazenda Real. \ 

DEZEMBRO 16- Aviso mandando cumprir as ordens expedidas pela 
Mesa da Consciencia para entregar-se a Mathias Ro-
drigues Vieira a herança de seu irmão Amaro Rodri-
gues Vieira . 
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JANEIRO . . I 3 -Provisão mandando informar sobre a representação 
do Brigadeiro José da Silva Paes a respeito das muni-
ções de guerra e tropas, de que carecia a Ilha de 
Santa Catharina . 

>> - P. mandando dar auxilio ao Governador Capitão Ge-
neral de l\latto Grosso D. Antonio Rollin de Moura 
parJ. seu transporte. 

FEVEREIRO 20- P.- mandando informar a petição do Almoxarife da 
Fazenda Real do Rio de Janeiro Manoel Pereira do 
Lago sobre augmento de ordenado para poder pagar 
a um Fiel que o ajudasse. 

MAIO. . . . 6 ~ P. mandando informar sobre a conta que deu o Ou-
vidor -ácerca de terem tirado os Religiosos de S. Fran-
cisco um preso das mãos da Justiça. 

JuLHO ... 20- P. mandando informar sobre a licença que pedia o 
Sargemo-Mór José Baptista de Cerqueira para trans-
portar para o Reino duas filhas menores. 

AGOSTO . . 2 - P. mandando informar o requerimento de André da 
Costa e sua mulher que pretendiam passar-se á Nova 
Colonia. 

I o - I:.. mandando informar sobre a faculdade que pretendia 
D. Maria Machado para poder passar a outro pos-
suidor umas terras sitas no caminho do Rio de Janeiro 
para S. Paulo. 

I 3 - P. mandando informar sobre a petição de baixa 
de soldado, que pretendia J eronymo Pereira Bar-
reto. 

64 
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AGosTo .. 19- Provisão mandando informar sobre pedir o Alferes 
Jacomo Martins Pereira para pagar sómente meio 
dizimo d'um Engenho de fazer assucar que pretendia 
fabricar. 

·-· 

20- P. mandando informar sobre a faculdade que pedia 
Antonio Teixeira de Carvalho para renunciar o Officio 
de Tabelliáo de Notas e Sesmarias do Rio de Janeiro. 

· » - P. mandanclo informar sobre pedir baixa de soldado 
João da Costa Alvarenga. 

2 r - P. mandanqo informar sobre pedir Antonio !oão, Aju-
dante desta Praça, ordem para ser avocada a causa 
de querella que lhe movia Manoel Rodrigues da Costa . 

» - P. mandando informar sobre a' confirmação, que pedia 
José Antoqio de Almeida, da patente de Capitão de 
Cavallos de uma Companhia da Villa·de S. Salvador 
da Capitaqia da Parahyba do Sul: \ 

,, - P. mandando informar sobre pedir João Soares Gui-
marães ordem para lhe serem conservadas as honras, 
privilegias e isenções, que lhe eram concedidas, quando 
se achava occupado em o serviço Real. 

SETEMBRO 4 - P. declarando L haver-se mandado remetter ao Gover-
nàdor da Ilha de Santa Catharina as propostas das 
Cama r as qas Ilhas para Officiaes das Ordenanças. \ 

,, 11 - P. remettendo os impressos do novo contrato feito 
com Francisco de Souza Fagundes para o trans-
porte de quatro mil pessoas das Ilhas para Santa 
Catharina. 
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SETEMBRO 4 Provisão mandando advertir ao Coronel Diogo 
Osorio Cardozo que devia concorrer com tudo o que 
pedisse o Governador de Santa Catharina para o 
estabelecimento dos casaes vindos das Ilhas. 

)) 

5 - P. declarando que se fizera novo assento do transporte 
de quatro mil pessoas na fórma de uma cópia 
inclusa . 

9 - p . mandando informar sobre a petição de escusa de 
auxiliar, que fazia Aleixo da Veiga. 

25 p. concedendo licença para que o Navio N . S . da Oli -
veira e Santa Quiteria podesse ir da Cidade do Rio de 
Janeiro tomar carga á Bahia ou Pernambuco. 

z6 - P . mandando ao Governador ouvir o Provedor da Fa~ 
zenda a respeito da pretenção de confirmação de meia 
legoa de terra em quadra, que desejava Alexandre 
Pereira d'Arau jo nos mattos do Campo Grande, Co~ 
marca do Rio das Mortes. 

OuTUBRO 6 - P . ordenand o que, achando~se vago .o posto d'Ajudante 
d'Artilheria da Praça de Santos, se fizesse proposta 
na fórma das ordens . 

» >> - P. ordenando que se informasse sobre a licença que pedia 
a Camarada Villa de Curitiba para fundar um Con-
vento de I o Religiosos Franciscanos. 

n - P. man::l.ando· informar sobre a representação dos 
Offi.ciaes da Camara da Villa de S. Vicente, em que 
se queixavam do Juiz de Fóra da Villa de Santos 
João Vieira de Andrade . 
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OuTUBRO 6 - Provisão declarando haver-se ordenado que ao 
novo Governador de Goyaz deviam assistir os mesmos 
Officiaes de Ordens, que assistiam ao Governador de 
S . Paulo. 

8 - P. mandando informar a respeito do que se observava 
nas Procissões das Minas sobre a precedencia do 
Estandarte Real, quando succedia acompanhai-as o 
Bispo da Cidade de Marianna. 

» g - P. mandandd informar sobre a petição que fazia Luiz 
T el!es Cort(f Real, Cabo d'Esquadra, para sei' dispen-
sado nos annos de serviço, afim de subir aos postos 
immedia tos , 

» I I - P. mandandq informar sobre a representacão:' da Ca-
.--- > 

mara desta Çidade para que houvesse uma devassa 
aberta contra os atravessadores dos negros. 

n I3 - P. mandandq informar sobre a licepça que pedia Ma-
noel Luiz dqs Santos para passar-se ao\ Reino com 
sua mulher~ 

n I 4 - P. idem idem sobre a licença de Athanaiio Antonio 
Pereira parl} o mesmo fim. 

'' 16 - P. mandando informar sobre pedir o Gov:ernador da 
Nova Colonia I 3 caixas de guerra para as tropas . 

>> 17 .:_ P. o'rdenandq se fizesse cumprir o contrato do sal com 
Báltbazar S~mões Vianna . 

n - P. mandando informar a representação da Camara 
sobre a conservação, com a respectiva guarda, da ca-
sfnha edificada na Ribeira do Peixe para se evitar 
damno dos atravessadores . 
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OuTUBRO 22 - Provisão enviando ordem para se regimentarem as 
Tropas da Capitania do Rio de Janeiro. 

» » - P. reconhecendo por Juiz Conservador do Contrato do 
Sal ao Juiz de Fóra Manoel dos Reis Pereira. 

>> - P. mandando informar sobre a representação da Ca-
mara de Itú, em que pedia fossem aquella Villa e seu 
districto isentados de fazer soldados para a Praça de 
Santos. 

» » - P. mandando informar o requerimento do Vigario da 
Igreja de Sant'Anna da Villa de Parnahiba ácerca 
da divisão da dita Freguezia. 

27 - P. mandando cumprir a provisão de licença ao Capitão 
Pedro Saldanha de Albuquerque para poder demo-
rar-se na Côrte por mais um anno . 

>> 29 - p. mandando informar sobre o requerimento do Procu-
rador da Bulia da Santa Cruzada para os caixões das 
mesmas bullas não pagarem cousa alguma na Alfan-
dega. 

» - P. mandando informar sobre o requerimento do Advo-
vado Felix José da Costa, afim de transportar suas 
Irmãs para a Côrte a fim de serem Religiosas. 

» 3o - p. mandando informar sobre o requerimento do Bispo de 
Marianna, para que se lhe assignalasse logar para os Ca-
maristas nas funcções da Cathedral da mesma Cidade . 

>> » - p. declarando haver-se ordenado. a extincção do posto 
de Capitão·Mór de Cabo Frio. 
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OuTUBRO 3o.- Provisão mandando informar sobre o requerimento 
do Bispo de Minas, em que pedia se lhe accrescentasse 
a sua Congrua. 

3 r - P. mandando informar sobre pedir o Bispo do Rio de 
Janeiro que se mandasse reedificar o Palacio em que 
residia. 

NovEMBRO 4 - P. mandando informar sobre a confirmação, que pedia 
Domingos Fernandes de Oliveira, de uma sesmaria de 
tres leguas1 de terra de comprido e uma de largo em 
Viamão, ittnto do Rio Grande. 

» - P. mandando informar sobre a representação dos 
Officiaes da Camara da Cidade de S. Paulo, para que 
se lhes copcedessem os mesmos privilegios de que 
gozavam qs do Rio dê Janeiro. 

I 

» >> - p. mandando informar sobre a confirmação, que pedia 
João da Costa Quintão, de tres leguas de terra de 
comprido e uma de largo na paragem chamada a 

I 

Charqueada, em S. Paulo. \ 

5 - P. mandando informar o requerimento do Alferes 
Manoel Telles, que pretendia o posto de Capitão de 
Infantaria com o soldo de r 6$ooo . · 

8 - P. mandaq.do se fizessem cumprir as condições do 
contrato da passagem do Rio Verde. 

» - p. idem idem dos Rios Parahyba e Parahybuna. 

» - P. idem iqem do Rio Grande. 

, » - P. idem iqem do Rio das Mortes. 

, » - p. idem id1em do subsidio grande dos vinhos, 

\ 
\ 
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NovEMBRO 10- Provisão ordenando que não se admittissem nas 
serventias dos Officios pessoas inhabeis. 

11 - P. mandando informar sobre a representação da 
Camara da Cidade de S. Paulo ácerca da vexação que 
experimentavam os moradores daquella Cidade dos 
Rendeiros dos Dizimos Reaes. 

» - P. permittindo ao Vrce-Rei da Bahia e ao Governador 
do Rio de Janeiro, por esta vez, que pudessem nomear 
interinamente Tenentes e Alferes para os Terços da 
guarnição destas Praças. 

» - A viso avisando que duas Náos Luzitanas partiam para 
a Colonia com uma carta sobre a disposição da 
viagem. 

12 - A.; participando haver-se concedido licença por tempo 
de um anno ao Mestre de Campo Mathias Coelho de 
Souza para 1r tratar de sua saude no Reino. 

» - A. mandando informar ácerca dos direitos dos gados e 
cavalgaduras que passavam pelo caminho de Co-
ritiba. 

» -A. acompanhando 41 ca1xoes, que accusava um conhe-
cimento incluso, da 1 a via dos bilhetes e livros da 
Capitação das Minas Geraes e Matto Grosso. 

» - Provisão mandando informar sobre a petição dos 
Procuradores do Cabido da Casa da Moeda para se 
guardarem aos Moedeiros os seus privilegios, sem 
embargo de já não exercerem os logares, e tambem 
ás Viuvas dos que tivessem tido exercicio. 
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NovEMBRO !3- Provisão ordenando se fizessem todas as demons-
trações de veneração e rendimento ao Santíssimo Sa-
cramento, não só conforme ás Ordens Militares, mas · 
todas as que coubessem no possível. 

IH- P. mandando informar sobre pedir o Contratador da 
pesca de Balêas do Rio de Janeiro, Santos e S. Paulo, 
que o seu successor fosse obrigado a receber as sobras 
do azeite das armações. 

I 
1 g - A viso acompanhando 

uma relação junta da I a 

Capitação. 

caixotes , que a.Çcusavam 
via dos bilhetes e livros da 

" - Provisão ordenando que se cumprisse a ordem de 
recolher-se para a Côr.te João Pereira Borges. 

20- P. mandandp informar sobre h razão de não serem 
entregues á Camara de S. Paulo todas as cartas, assim 
como de n~o passar o Secretario do Governo do Rio 
de Janeiro recibo dellas . \ \ 

20- P. declaraq.do haver-se ordenado que os Capitães 
Mores das Ordenanças fossem vitalícios. 

» 20- P. declarando haver~se creado Ouvidor para a Ilha 
de S. Carharina com o mesmo ordenado que tinha o 
de Paranaguá. 

» 20- P. mandant:fo informar sobre o estado da Capitania de 
S. Vicent~, do seu valor, e do rendimento que neÜa 
competi::J. ílO Donatario. 

» 20 - A viso deçlarando que o recurso Ecclesiastico dos Go-
vernos e Dfstrictos, que corriam do Rio de S. Francisco 
para o Sul, ficava tocando á Diocese desta Cidade. 
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NovEMBRO ::!o -Aviso mandando tirar devassa de 4 navios, que 
vieram contra a ordem para o Rio de Janeiro, e 
remetter presos os Capitães, Mestres e Pilotos dos 
mesmos navws. 

» » - A. acompanhando 3 Decretos que providenciavam a 
r~speito da guarnição e Artilharia de que necessitavam 
as Fortalezas da Ilha de S. Catharina . . 

» >> - A. mandando ajustar com o Provincial dos Capuchos 
para haver na Ilha de S. Catharina um Hospício de 
Religiosos mesmo com obrigação de irem dizer missa 
ás Fortalezas. 

» 21- Provisão mandando fazer o desconto da quantia 
que recebera adiantada por conta dos seus ordena-
dos o Bacharel Manoel da Costa de lVIoraes Bar-
barica. 

:. ) - P. mandando informar sobre a representação do Inten-
dente e Provedor da Fazenda Real de Cuyabá para se 
accrescentarem os ordenados ou propinas aos Officiaes 
da Intendencia na fórma dos de Goyaz ou Minas 
Geraes. 

>l 24 - P. mandando informar sobre a pet1çao de Antonio 
Rodrigues Silva para obter Provisão Regia de The-
som·eiro da Alfandega da Villa e Praça de Santos, 
que já se acha servindo. 

DEZE BMBRO rg -Car•t.a Regia ordenando que os mestres das 
Náos de Guerra acceitassem a entrega que se lhes 
fizesse das vias com o Real nome, e que dellas pas-
sassem recibo. 

65 
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JANEIRO. 9- Provisão concedendo ao Bacharel Francisco Antonio 
Berquó da Silva Pereira, Ouvidor Geral do Rio de 
Janeiro, licença para casar. 

AGosTo.. 5 - Cart,a Regia dando noticia da morte de El-Rei 
Dom João V. a3I de Julho de I75o. 

» 17 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel de Moura e Brito, em que pedia se lhe con-
ferisse a ~uperintendencia da Casa da Moeda do Rio 
de Janeiro. 

I 

SETEMBRO 4 - p. mandanqo informar o requerimento dos soldados 

» 

praças mortas da Praça do Rio de Janeiro, em que 
pedião um quartel para habitação commum. 

19- P. mandando informar o r~querimento de André 
Alves de Oliveira, em que pretendia passar á Côrte 
com sua familia . 

29- P. ácerca da representação do Ç~ronel' ,de Dragões 
do Rio Grande Diogo Osorio Cardoso, em que mos-
trava ser preciso, para a boa expedição do serviço, que 
houvesse tambor mór no dito Regimento. 

OuTUBRO. J3 - P. mandando informar o requerimento de Manoel 
\ 

Esteves de Brito. 

I 4 - P~ mandaqdo informar a queixa que fez o Vigario 
Capitular do Bispado de S . Paulo, por haver o Ou-
vidor que foi daguella Cidade, sentenciado só por si 
os aggravos da Corôa. 

15 - P. mandaqdo informar o requerimento do Alferes An-
tonio Martins Madeira . 
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OuTUBRO 17- Provisão ordenando que se remettesse medico por 
partido para a Praça da Nova Colonia. 

» 19- P. ordenando que se fizessem as obras precizas no 
Hospicio dos Missionario3 de Propaganda Fide. 

~ 20 - :t;». mandando informar o · requerimento do Vigarío 
Collado da Matriz da Igreja de S. Salvador, em 
que pedia providencias para o concerto da mesma 
Igreja. 

>> 29- A viso mandando observar os privilegias da Bulla. 

3o-Provisão ordenando que se não dessem sesmarias 
das terras da Ilha de Santa Catharina e mais districtos 
para onde iam os povoadores das Ilhas. 

NovEMBRO 2- P. mandando informar o requerimento de Joaquim 
Antonio Alberto que pretendia estabelecer corre10 na 
Cidade do Rio de Janeiro. 

4-P. mandando informar o requerimento do Mestre de 
Campo Mathias Coelho de Souza que pretendia pa-
tente de Brigadeiro de Infantaria . 

. , 7-P. ordenando que se remettesse 'uma lista de todos os 
moradores de que se compunham as Companhias da 
Ordenança do Rio Grande. 

9-P. á cerca das representações que fizeram algumas Ca-
maras de Minas Geraes afim de se estabeleter uma 
Relação na Cidade do Rio de Janeiro. 

13-P. mandando informar o requerimento de José Corrêa 
.da Silva que pretendia baixa de soldado. 
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NovEMBRo 17 -Provisão approvando a providencia de se manda-
rem cavallos do Rio Grande para os soldados de 
Matto-Grosso. 

d5 - p. mandando abonar asdespezas que fez o Governador . 
de l\llatto-Grosso no seu transporte e no de seus 
Ofhciaes. 

rg- P. mandando reprehender ao Commandante do Rio 
Grande pqr não ter soccorrido ao Governador da 
Ilha de Saqta Catharina. 

• - P. mandando informar o requerimento de Fernando 
Leite Guirparães, Capitão de Artilharia da ,Praça de 
Santos, em que pedia autorização para nomear os 
subalterno& da Companhia de Artilharia da Villa de 
Santos. 

» 20 -P. mandando informar si era conveniente haver governo 
separado no Rio Grande de São Pedro. 

\ 

:o 26-P. mandando observar os privilegios concedidos aos 
Thesoureirps da Bulia da Cruzada . 

, - P. ordenando que se entregasse a Francisco Ferreira 
da SilYa, contratador da Dizima da Alfandega, o di-
nheiro qu~ remanecesse da dita Dizima, satisfeita a 
Fazenda Real. 

, - P. mandandp informar a representação dos Officiaes 
da Camar~ do Rio de Janeiro, em que pretendiam se 
arrendassem por donativo para a Fazenda Real os 
Officíos que pertenciam áquella Camara, e que tal arren-
damento n~o se fizesse pela Secretaria do Governo. 
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NovEMBRo 27 - Provisão ácerca da resposta do exame que se 
mandou fazer sobre a demissão de Thomaz Antonio 
Pizarro da Intendencia de Paranapanema. 

» - P. mandando informar o requerimento de Domingos 
Duarte G'Jimarães que pretendia se lhe pagasse o 
ordenado competente do tempo que serviu de Thesou-
reiro da Alfandegado Rio de Janeiro. 

>> 28- P. dando providencias ácerca das pessoas nomeadas 
Cavalleiros das Ordens Militares . 

DEzEMBRO 2- A viso mandando dar baixa a Boaventura da Silva. 

3 -Alvará ( cópia ) annullando, cassando e abolindo a 
Capitação que pagavam ao Real Erario os moradores 
de Minas Geraes. 

4 - Provisão mandando informar o requerimento dos 
moradores da Freguezia de Nossa Senhora da Pie-
dade, de Magé e da parte de Iriry. 

• -A viso ordenando que se recommendasse ao Ouvidor 
da Capitania do Rio de Janeiro que desse cumpri-
mento a uma precataria . 

5- Pl:•ovisão exigindo informações á cerca do ferimento 
de Antonio José Ribeiro na Praça da Colonia . 

6 - P. mandando semear o linho e pinhas, e au!!lllentar a 
cultura do arroz . 

)) - P. or enando ao Governador da Capitania d Ri e 
Janeiro, que informasse si na Ilhq de anta Catharina 
havia necessidade de estabelecer- e uma Alfm ega . 
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DEzEMBRO 6-Provisão ordenando que se puzessem Editaes para 
provimento do Posto de Tenente Coronel do Regi~ 
mento do Rio Grande. 

» » - p. ordenando que houvesse um Condestavel em cada 
uma das Fortalezas da Ilha de Santa Catharina, para 
servirem nella como Almoxarifes. 

>> - P. mandando remetter para a Capitania de Goyaz a 
polvora que fosse precisa. 

I 

> » - P. ordenando que se erigisse na Ilha de Santa Catha-
rina um co)legio para os Jesuítas. , 

, >> - P. ordenanpo que se ·propuzessem Officiaes para as . 6 
Companhifts da guarnição da Fortaleza de Santa Ca-
tharina. 

> » - A viso declarando que se remettia para a Capitania do 
Rio de J~neiro o fardamento para os soldados da 
guarnição da mesma, e ma1s praças subordinadas ao 
mesmo governo. 

> 1S- Provisãp louvando as providencias que o Gover~ 

) 

nador do Rio de Janeiro dera na diligencia dos Rios 
Claro e Pilões. 

19-P. mandaqdo informar o requerimento do Coronel de 
Dragões po Rio Grande, que pretendia ter soldo do-
brado. 

23- p. mandando informar o requerimento 
Dragões ~m que pedia autorização 
postos vagos de seu Regimento. 

do Coronel de 
' para nomear os 

29- P. mandando informar o requerimento de João da Silva 
Campos em que pedia fossem seus filhos isemptos de 
assentar praça. 
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JANEIRO.. 4-Provisão ordenando que a José Antonio do Rego 
se passasse a fé de officio de seu fallecido pai o Capitão 
Antonio do Rego de Brito. 

J) 7 -P. mandando informar o requerimento do 2° cunhador 
da moeda, na Cidade do Rio de Janeiro, em que pedia 
augmento de salario . 

» I z-P. acerca da carta do Conde de Arcos, Governador da 
. Capitania de Goyaz, sobre fazer-se ou não guerra ao 

Gentio Cayapó, e remetterem-se para aquella Capi-
pitania as armas e munições de guerra que fossem ne-
cessanas. 

18- P. mandando informar o requerimento de Manoel 
Alves de Castro em que pedia doação do terreno em 
que se achavam edificadas umas casas que lhe per-
tenciam. 

, » - P~ creando e mandando funccionar a junta. das Missões 
na Cidade do Rio de Janeiro, observando-se nella o 
mesmo que nas outras existentes no Brazil. 

24- P. mandando informar o requerimento dos moradores 
da Villa de Santo Antonio de Sá, em que pretendiam 
se lhes pagasse a factura da Capella Mór da Igreja da 
Santíssima Trindade. 

27 -~P. mandando informar o requerin1ento de Vicente José 
Velasco em que pretendia dispensa no postos imme-
dia tos para ser nomeado Alferes. 

28-P. confirmando no posto de Tenente de Artilharia a Ja-
cintho Rodrigues da Cunha. 
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JANEIRO. . 28 - Provisão confirmando no posto de Tenente de Arti-
lharia a Rodrigo de. Mendonça Furtado. 

» - A viso mandando apromptar por conta da Real Fa-
zenda uma embarcação para o transporte do Bispo de 
S. Paulo. 

FEVEREIRO 4 - Provisão mandando informar a respeito das con-
. tendas de jurisdicção que houve entre o Juiz de Fóra 
e o Provedor da Fazenda Real da Cidade do Rio de 
Janeiro, po~ occasião de mandar aquelle Juiz de Fóra 
desfazer umas bracas do muro da dita cidade. 

I > • 

r o- P. mandandp informar o requerimento dos otficiaes da 
Camarada Villa de Itú acerca das musicas das igrejas. 

1 5 - P. mandando desconta r 2 o$ooo no ordenado .do Pro-
vedor da fazenda do Rio Grande, para alimento de 
sua família na Côrte. 1 

» rg - P. mandanpo informar na conta que deu o Gover-
nador que foi de S. Paulo contra o JuiZ de Fóra de 

I 

Santos Jo~o Vieira de Andrade. 

>> 20- P. acerca ela resolução que se tomou a respeito da 
extracção elo pau de que se tirava a côr amarella. 

» » - P. dando providencias acerca das Companhias que 
vagassem nos Regimentos de Infantaria e Artilharia 
na Capitaqia do Rio de Janeiro. 

• z5 -P. ·acerca do que se devia praticar no augmento d9s 
postos dos Terços novamente arregimentados, e com 
os Tenente!> de Mestre de Campo General e Ajudantes 
de Tenent~s; e permittindo que os Governadores po-
dessem escolher nos Regimentos dous Officiaes, para 
lhes assist\rem ás ordens . 
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FEVEREIRO z5 -Provisão mandando informar o requerimento do 
soldado Antonio Ferreira Velloso, em que pedia baixa. 

» 26-P. approvando as nomeações que se fizeram de Tenen-
tes e Alferes nos Terços que se arregimentaram, e 
mandando autoar e processar a João Couto e Francisco 
Pinto pelos erros e culpas que commetteram. 

~ARÇO... 2-P. approvando a casinha da residencia dos Almo-
tacés. 

)) 10 -P. ordenando que fossem entregues os impressos 
do novo methodo da cobrança do Ouro em Minas 
Geraes. 

)) I 2-P. arbitrando a ajuda de custo aos Bispos e seus 
Visitadores, quando fossem de visita. 

)) r 6 - P. acerca da representação do padre F elix Capelle 
a respeito de se augmentarem os salarios dos Indios 
que se acham occupados no Real serviço. 

» )) - p. mandando publicar a Lei a favor do Commercio, 
Fabrica de assucar e Tabaco. 

· » ·2 r - P. mandando entregar os impressos do Regimento 
das Intendencias e casas de fundição. 

)) 22 ~ P. ordenando que se lavrassem oitenta contos de réis 
em moeda de prata provincial para a Capitania do 
Rio de Janeiro e Governo das Minas, onde só devia 
correr ; que se informasse acerca da que ainda era 
necessaria; e declarando que tóda a moeda que se 
lavrasse nas Casas da Moeda do Estado do Brazil 
fosse uniforme da mesma lei, valor e fórma da que 
então corria, pondo-se·lhe sómente de novo a serrilha. 

66 
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MARÇO.. . 22- Carta Régia ordenando que todos os negocias 
em materias EcCJesiasticas se remettessem pelo Tri-
bunal da Mesa da Consciencia e Ordens. 

» 23 --Provisão acerca das munições de guerra que se 
remetteram para provimento da Praça do Rio Grande. 

>> -P. idem, idem para a Ilha de Santa Catharina. 

» » - p. remetfendo ao Intendente Geral da Cidade do 
Rio de ~aneiro . os cofres e livros destinados para 
7 Intendencias da fundição de ouro. 

) » -A viso mandando entregar cartas a varias Ministros. 

» 24-:- A. acerca dos cunhas que se remetteram para a Casa 
da Moeda. ' 

» zg-Provisão approvando o regimento feito pelo Bispo 
de Marianna para evitar o abuso dos Parochos na 

~ \\ ,, 
percepçao de emolumentos. 

» 3o-P. mandando lavrar quarenta contos de réis em moeda 
de ouro e oito contos de réis em moeda de cobre. 

JuLHO~ .. . 17 -P. acerca da sesmaria que mandou passar Mathias 
Coelho qe Souza,. Governador da Capitania do Rio 
'de Janeiro, a Domingos da Costa Guimarães . 

» 19- P ·. idem, idem a Leonardo Cardoso da Silva. 

»- P. idem, idem ao Capitão Paulo Caetano. 

» -P. idem, idem a Valeria Frariciscoda Co>ta. 

\ 
\ 
\ 
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SE1'EMBRO 1S - ·Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Borges de Freitas que pretendia passar-se 
á Côrte com sua familia. 

n 20- P. mandando informar o requerimento do Alferes 
Theodosio Guerreiro em que pedia reforma no mesmo 
posto. 

>1 22 -P. mandando pagar ao Conde de Bobadella o soldo de 
Governador de Minas, ainda que estivesse no Rio de 
Janeiro, e aquelle mesmo soldo dobrado desde o dia 
em que embarcasse até o em que desembarcasse da 
divisão de limites da America. 

ll ll - P. acerca do pagamento de parte do soldo destinado 
pelos militares para o soccorro de suas famílias. 

» - P. acerca do que se devia praticar nas despezas 
que fizessem os Geographos Jesuítas, que vieram fazer 
observações astronomicas. 

'' - P. ordenando que o ·Conde de Bobadella, nomeado 
Commissario da Divisão de limites da America, fosse 
para Castilhos Pequenos, onde deviam ter lagar as 
conferencias . 

23- P. mandando informar o requerimento de Fran-
cisco Pinto do Rego acerca da violencia que lhe 
fez o Governador da Ilha de Santa Catharina em o 
querer espoliar da posse que e$;tava de uma fazenda 
na Laguna. · 

».- Cart,a Régia ordenando que se dessem provi-
dencias para executar-se com a brevidade e fórma que 
a ordenação dispunhÇJ. a sentença, de D. Anna Rangel 
de Macedo. 
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SETEMBRO 24 - A viso mandando dar baixa de soldado a Antonio 
do Couto da Fonseca. 

)) - A. mandando fazer o desconto das despezas e con-
ducção das fardas, segundo a relação que acompanha·1a 
o mesmo A viso. 

OuTUBRO 8 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Amador . de Lemos Bormundo, soldado infante~ que 
pretendia elfltrar nos postos subalternos. 

SEM DATA-Aviso ordenando ao Provedor da Fazenda, que en-
tregasse aq Procurador de Antonio de Souza Pe-
reira, proprietario do Officio de Escrivão de Aber-
tura da Alf<mdega do Rio de Janeiro, todo o 'dinheiro, 
que se achasse na Provédoria, do producto da q.rrema-
tação do m<~smo Officio. 

NovEMBRO r6 - Provisão: mandando informar o reqtlerimento dos 
moradores de Paraty, que queriam fundar um Hos-
pício de R~ligios os Capuchos, e cdin e!le ~ ~~a Ordem 
Terceira. ' 

z5 - P. mandando averiguar que direitos se pagavam no 
Registro de Viamão, e a maneira por que foram esta-
belecidos. 

1752 I 

\ 

JANEIRO .. 7- Provis ão mandando informar o requerimento de D. 
lVlaria Esrnenia, em que pedia licença para transpor-
tar- se a Portugal. 
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JANEIRO • . I o - Provi são ordenando que se informasse si a sesmaria 
concedida a Antonio da Silva Borges nos Campos dos 
Goytacazes se incluia nas terras do Visconde Donatario. 

27 - P. mandando informar o requerimento de Antonio de 
Paulo Lopes Falcão, Cirurgião Mór do Presidio de 
Santa Catharina. 

» - P . mandando informar o requerimento de Gaspar dos 
Santos, Patrão Mór do Rio Grande . 

11 - P . mandando observar os privilegios aos Officios dos 
captivos. 

FEVEREIRO 4 - P . acerca da representação dos Officiaes da Camara de 
Guaratinguetá em que pediam a prqhibição da planta 
dos fumos nas l\1inas . 

>> - P . mandando informar o requerimento da Camara 
de Taubaté, em que pedia a prohibição do fumo em pó 
nas Minas. 

» - P . mandando informar a representação da Camara 
de Jacarahy acerca da esmola que pediam para a 
erecção de uin Hospício para tres Religiosos de S. 
Francisco, e que nas Minas não se fabricasse tabaco. 

>; - P. exigindo informações sobre a despeza que faria 
cada vara de lagedo de pedreira desta Cidade posto ao 
pé da obra da plataforma da Ilha de Santa Catharina. 

7- Alvará (zinpt·esso e authenticado) dando fórma á des-
peza das fortificações das Praças, á inspecção, á arre-
mataçãQ e administração das obras a ellas pertencentes. 
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FEVEREIRO 8 - Provisão exigindo informação acerca da conta que 
deu o Governador da Colonia sobre os officiaes que de-
viam ser reformados com meio soldo. 

• » - P. mandando informar o requerimento de Boa ventura 
da Costa Rangel que pretendia se lhe passasse carta 
de ensaiador da Casa da Moeda da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

»- P. mandan1do informar na conta do Provedor da Fa-
zenda Re9-l acerca da duvida dos numbraibentos de 
V ascos F~rnandes Pinto Alpoim e ' outros. 

1 o- :P. acerca da conta do Provedor da Casa da Moeda de se 
acharem os dous Officiaes da dita Casa, porteiro e 
continuo, incapazes de continuar a servir. 

I 

r3- P. sobre o augmento dos ordenados do 2° Abridor e 
Thesouretr"o da ·casa da Moeda~. 

r5- P. acerca da representação dos Officiaes da Camarada 
Cidade do Rio de Janeiro sobre os termos que fizeram 
pelo -gasto da cêra, que se costumava dar nos actos e 
procissõe~ , que pertenciam á mesma Camara. 

, ·17 - P. acerca da conta do Provedor da Fazenda Real afim 
.de crear-se novo Escrivão dos Contos . 

\ 

» r8- P. declarando não se ter ·deferido o requerimento dos 
·Sargentos Móres das Fortalezas, em que pediam 
augmentp de soldo. 

» · 19 ·- P. ordenando que se fabricassem mais 8o: ooo$ooo em 
moeda provincial de prata. 
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MARço. . . 1 - Provisão ordenando que se dessem as providencias 
necessarias para a exploração das Minas de que deu 
conta o Governador da Ilha de Santa Catharina. 

» ~ P. mandando inforniar o requerimento do Guarda Mór 
da Alfandega, em que pedia o pagamento de uma 
obra que fizera na ponte e telheiro da mesma Al-
fandega. 

~ 2- P. exigindo mformações acerca do novo Collegio que se 
mandou erigir para os Padres Jesuítas na Ilha de 
Santa Catharina. 

» I o-P. mandando informar si a sesmaria concedida a Pedro 
Freire Vital nos Campos ·de Goytacazes se incluía 
na doação do Visconde de Asseca. 

» » - P. idem acerca da sesmaria concedida · a Antonio da 
Silva Borges. 

I3 -P." sobre a fabricação de 4 qualidades de moeda de 
prata de 3oo e 6oo réis. 

'' 18- P. mandando informar o requerimento do Governador 
interino da Praça do Rio de Janeiro Mathias Coelho 
de Souza, que pretendia faculdade para poder usar de 
chancella. 

'' -P. mandando informar o requerimento dos Condestaveis 
de Marinha, que pretendiam que o Commissario da 
Cidade do Rio de Janeiro lhes désse quarteis. 

n -P. mandando informar o requerimento do soldado José 
Rodrigues em que pedia baixa. 
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MARço.. 22- Provisão acerca da necessidade que havia de em-
barcações para os transportes na Ilha de Santa Catha-
nna. 

» 

)) 

)) 

» - P. concedendo licença ao Alferes José Coutinho Bra-
gança para ir a Portugal. 

>> - P. acerca da conta que deu o Provincial do Carmo de 
varios disturbios que commettera Fr. Francisco das 
Chagas, RFligioso do mesmo Convento. 

23- P. mandando informar o requerimento de Luiz Manoel 
de Azevedp e Cunha, em que pedia o pagamento do 
desconto, que se lhe fez em seu soldo. 

24- P. acerca d~ conta que deu o Governador da Ilha de 
Santa Cat~arina para ser cabeÇa daquella Comarca a 
Villa de N pssa Senhora do Desterro. 

» - P. acerca d9- representação da Camara do Rio de Janeiro 
sobre os prejuizos da Lei dos Assu2ares. 

)) - P. acerca dq. representação dos Officiaes da Camarada 
Villa de P9-ranaguá para se fundar na mesma Villa um 
Convento pe Franciscanos. 

» 27- P. sobre o estabelecimento da Casa da Inspecção, orde-
nando que a Camara declarasse o equivalente e o 
modo por que se havia de supprir a despeza a que 
tinha applicado a contribuição do contrato do tabaco. 

ABRIL. • . . 3 - P. mandarydo informar o requerimento de Domingos 
Gonçalves, Ajudante da Fortaleza de Santa Cruz, em 
que pedia o Yencimento que tinha no posto de Alferes. 
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ABRIL... 5 - Provisão acerca dos officios da Relação, que se 
deviam prover interinamente. 

» - P. mandando informar o requerimento do Sargento-
mór Luiz Manoel de Azevdo que pretendia o Posto 
de Tenente Coronel de Artilharia. 

6 - P. mand.an::lo informar o requerimento de Francisco 
Marques Guimarães que pedia licença para estabele-
cer uma fabrica de descascar arroz pelo tempo de 
zo annos. 

» - .P. mandando informar o requerimento de Joaquim 
Antonio Alberto que pedia licença para estabelecer 
correio na cidade do Rio de Janeiro. 

) --:- P. mandando informar o requerimento de Alvaro de 
Brito Rego que pretendia o Posto de Sargento Mór 
com o soldo de entretido. 

»_ - P. mandand.o informar o r~querimento de Cypriano 
Ferreira que pretendia ser Thesoureiro da Alfandega 
do Rio de Janeiro. 

- P. remettendo a Lei impressa de no a pragmatica com 
suas declarações. 

>> • - P. exigindo informação a respeito da licença que pedia 
o Go ernador de Santa Catharina para transportar-se 
a esta cidade. 

' - A. viso remettendo a relação as aduelas e taboado 
de tapinhoã de que e precisava. 

67 
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ABRIL •••• 7 -Provisão exigindo informações acerca do que se 
praticava, quando estavam vagas. algumas cadeiras da 
Sé da Cidade do Rio de Janeiro . 

>> - P. ordenando que se fizesse a nova Alfandega no lagar 
das casas que foram da Junta do Commercio. 

» - P. mandando arrematar por tempo de um anno para a 
Real Fazepda o rendimento das dizimas de algumas 
sentenças :em que se condemnassem as partes da nova 
Relação. · 

8 - P. ordenaqdo que se suppnmtssem os Commissarios 
das Fraga,tas, encarregando~se o expediente ao Pro~ 
vedar da Fazenda. 

» - P. abolindp e extinguindo a jurisdicção que tinham os 
Ouvidores das Comarcas para conhecer dos recursos 
que se interpunham dos Juizes Ecclesias\ icos. 

\ 
• - P. mandaqdo remetter ao Governador da Nova Colonia 

os livros çonstantes de uma relação que acompanhava 
a mesma Provisão. 

) - P. acerca da sesmana que se concedeu a Domingos 
Gonçalves de Oliveira. 

\ 
9 - P. mandapdo que se nomeasse o Thesoureiro da Rela-

ção do Rfo de Janeiro. 

• - A viso qrdenando que se apartasse da frota o Navio 
Nossa Senho.ra dos Pra{eres e Bom Jesus de Além. 
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.ABRIL. . . I 3 - Provisão mandando que se remettessem as guias, 
que ficaram no Rio de Janeiro, dos cofres dos Diaman-
tes, e advertindo aos commandantes das Náos, que não 
recebessem caixotes de diamantes sem as competentes 
gmas. 

17 - P. mandando informar o requerimento de Pedro 
Pereira Chaves, Capitão de Dragões do Rio Grande, 
que pretendia ser j reformado com o soldo por 
inteiro. 

20 - A viso mandando prender e remetter para a Côrte de 
Portugal o Padre Joaquim José de Mello que veio com 
passaporte falso. 

MAIO . • . . 24 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Salvador Brochado de Mendonça, Alferes da Guar-
nição da Ilha de Santa Catharina, que pretendia se 
lhe mandasse levantar a nota que tivesse em seu 
assentamento. 

AGosTo.. 3 - P. mandando se fizesse observar o que determi-
nava a Lei Novíssima de 3 r de Março de 1742 acerca 
da visita dos presos da Relação do Rio de Janeiro. 

OuTUBRO. 10 - P. acerca da formalidade com que devia ser recebido 
o Governador no acto da sua posse. 

DEZEMBRO r -Provisão ordenando que se fizesse o Palacio Epis-
copal no Largo da Sé nova. 

g- P. mandando informar, ouvindo a Camara e Nego-
ciantes, a respeito das propostas, arbitras; informações 
e votos para a nova Lei dos assucares e tabaco. 
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JANEIRO. . 4 - A viso acerca da Administração do Rio Grande do-
Sul, Ilha de Santa Catharina e Colonia do Sacra-
mento. 

FEVEREIRO 8 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Ventura da Costa Rangel, ern que pedia se lhe passasse 
carta de Ensaiador da Casa da Moeda da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

J5- P. mandanqo informar o requerimento de José Mon-
teiro de Macedo Ramos que pretendia o posto de 
Alferes e o~ immediatos. 

)) 20- P~ mandando informar o requerimento dos Cabos, sol-
dados e Dr:,1gões de ~1inas, que pediam ser. isentos 
do o nus d~ pagar as despezas que faziam os seus · 
fardamentos, no transporte d~ Portugal para a dita 
Capitania. 

MARÇO. . I5 - Provisão mandando informar ·,~ reqdeFimento do 
Almoxarife Manoel Pereira do L~go ,que pretendia se 
lhe pagassep1 8oo$ooo de ordenado e ,zoo$ooo para ·· 
um Fiel e 11m Escrevente. 

21 - P. mandanqo informar acerca da Sesrha~ia que se 
concedeu 4- Domingos Gonçalves de Oliveira. 

, - t:J:>., ' man:ian1io informar o requerimento do Ajt~

dante Antonio João que pretendia licença para ir 'á 
Côrte. 

22 - P . . mandanqo informar o requerimento de Christovão 
Lopes Coimbra que pedia · a mercê do Posto de 
Capitão. 
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MARÇO. . 28 -Provisão mandando declarar aos Capitães de Mar 
e Guerra que não permittissem que se levassem fa-
zendas nas suas Náos, .e que se observassem os capí-
tulos 2° e 84 do Regulamento da Alfandega. 

ABRIL.. 2 - P. mandando informar o requerimento de Roque da 
Silva Paes que pretendia se lhe pagassem os soldos 
que tivesse vencido. 

5 - P. a:-erca dos oppositores do Posto de Ajudante supra 
do 3° de auxiliares de que era Mestre de Campo 
Castro Bernardo Soares de Proença. 

g - P. dando providencias acerca da formação do Re-
gimento de Santos com o fnesmo numero de praças 
que os da Ilha de Santa Catharina. 

r2 - P. mandando informar o requerimento do Capitão da 
Fortaleza de S. João da Barra da Bertioga, em que 
pedia augmento de soldo. 

I3 - P. man:l.ando informar o requerimento do Coronel 
Francisco Antonio que pretendia se lhe désse a 
mesma ajuda de custo, que se deu ao Tenente Mestre 
de Campo General Luiz Antonio de Sá Queiroga. 

» - P. mandando informar o requerimento de Antonio Leite 
Pereira e outros que pretendiam licença p~ra ir á 
Côrte. 

r8- P. mandando informar o requerim.ento de José Freire 
de AnJrade, Tenente de DragGes do Rio Grande, que 
pretendia ser reformado no Posto de Capitão com o 
respectivo soldo . 
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ABRIL • •• 24- Aviso ordenando que se remettessem cavallos para 
Angola em todas as embarcações que fossem para 
aquelle porto. 

29- A. determinando que o Navio Nossa Senhora da Con-
ceição fosse preferido para a conducção das munições 
para a Colonia . 

MAio. , . 2 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel d~ Araujo Freitas que pretendia ser confir-
mado na serventia do Officio de solicitador de causas, 

» - A viso ordenando que se permittisse embarque, nos 
. navios da frota, de 8o duzias de taboado de Tapinhoã, 
que Feliciano Velho da Costa, na Ribeira das Náos, 
havia de ~ntregar. .-----

4 - Provisão mandando inforlnar o requerimento de 
Ignacio J:?amazio de Aguiar que pretendia ir para a 
Côrte com sua família. 

6 - Provisão mandando informa~ o · requerimento de 
Manoel Qomes Pereira, Sargento Mór de Auxiliares, 
que pretendia passagem no m~smo posto para um dos 
Regimentos de Infantaria paga. 

11 IO- P . idem iqem do Padre Procurador da' Província da 
Conceiçãp na Capitania do Rio de Janeiro, em que 
·pedia ullla esmola para a conservação da Capella ·que 
se fez, d~stinada á administração dos Sacramentos, ás 
duas Alclêas, que se tinham catechisado, do Gentio 
Garulho , 

, 16- Carta ltégia approvando a nomeação do Gover-
nador das Minas na pessoa de José Antonio Freire de 

. Andrade, na ausencia de Gomes Freire de Andrade. 
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MA.ro . . .. r6- Carta Régia encarregando do Governo da Capita-! 
niado Rio de Janeiro a José Antonio Freire de Andrade. 

) - Provisão acerca da representação da Provedoria da 
Fazenda da Praça de Santos de não chegar o rendi-
mento daquella Provedoria para pagar as folhas 
Ecclesiastiças e Seculares, por lhe haverem tirado as 
rendas de alguns contratos. 

» 17- Carta Rêgia approvando na pessoa de José 
Antonio Freire de Andrade a nomeaçã-o de Governa-
dor das Minas Geraes, e encarregando-o igualmente do 
Governo do Rio de Janeiro. 

» - Provisão mandando informar o requerimento de 
João Manoel Soares, Tenente de Infantaria, que pre-
tendia o soldo de Capitão reformado. 

~ 21 ·- P. declarando que o Coronel Francisco Antonio Car-
doso de Menezes venceria soldo dobrado por ajuda de 
custo, emquanto se achasse na expedição de que fôra 
encarregado. 

22 - P• mandando informar o requerimento de José Ignacio 
d'Almeida, .Capitão de Dragões do Rio Grande, que 
pretendia o posto de Sargento Mór do seu Regi-
mento. 

» 23- P. mandando informar o requerimento de João da 
Silva Campos, em que pretendia que seus filhos fossem 
dispensados de assentar praça . 

. , 2S - P. ordenando que se não faltasse á attenção, quando 
entrasse algum Ministro na Relação. 
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MAIO .... 2S- Provisão mandando informar a representação do 
Padre Angelo de Sequeira, em que pedia Provisão 
para dous Ermitães esmolarem para sustentação de 
um Seminario que elle fundara em Campos. 

, - >> - P. idem i:iem de Manoel Pereira Ramos, ein que pre-
tendia o direito de padroado da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, que á sua custa edificou nas 
suas terras. 

28- P. idem i4em de Francisco Macedo Vasconcellos que 
pretendia faculdade para poder ·nomear pessoa que 
nos seus ~mpedimento :; servisse de Guarda Mór. 

>> >>- P. exigindó informação_do numero de armas .. que eram 
precisas para a Praça de Santos. 

>> -Alvará nomeando ao Dr. João Angelo Brune'lli, 
Mathematico do Reino, para servir nos Estados da 
America, e marcando-lhe os vencimentos e modo de 

\\ ' pagai-os. \ 

29 - Provisq_o mandando informar o requerimento do 
Capitão Joaquim Francisco Corrêa ~'lachado, em que 
pedia patente e soldo de Sargento Mór. 

3o- P. mand~mdo informar o requerimento dos homens 
'pardos, que pretendiam ordem para pOder trazer 
espada ou espadim á cinta. 

» - A viso mandando dar auxilio a João Borges de Freitas, 
Socio Procurador da casa de Jacintho Dias Braga, 
para pqr em arrecadação as dividas da mesma 
·casa.. 
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MAIO. • • 3 r -Provisão man::lando informar o requerimento do 
Padre Angelo de Sequeira, que pretendia licença 
para tirar um annel de aguado cano da Carioca para 
um chafariz que queria collocar no Seminario da 
Lapa. 

» -A viso mandan::lo declarar a Faustino de Lima que 
seguisse as ordens do Administrador na Fabrica Real 
das Sedas. 

JuNHO. . • . ·r -Provisão acerca da conta que deu o Provedor da 
Fazen::la do Rio Gran::le a respeito de se achar intro-
duzido naquelle presidia o costume de se comer carne 
nas sextas-feiras, sabbados e dias de jejum. 

" - P. ordenando que os serviços que até então eram exa-
minados pelo Governador e Ouvidor da Comarca o 
fossem pelo Governador e Chanceller da Relação, 
como se praticava na Bahia. 

» - A viso ordenando que se nomeassem duas pessoas de 
provada confiança para assistirem com os Officiaes da 
Alfandega á abertura das fazendas que se despacha-
vam, e fazerem tomadias das que fossem sem sello, e 
das prohibidas. 

» - Carta Ofticial ordenando que as relações e conhe-
cimentos que se remettiam fossem copiados e r emet-
tidos aos Provedores, e as importancias dos ditos 
conhecimentos se manJassem para a Côrte . 

>>-Aviso ordenando que a Náo Almirante partisse ante-
'cipada á fróta com a metade dos quintos. 

68 
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JuLHO. .. 16-.Provisão mandando informar .o requerimento dé 
José Rollim, morador em S. João d'El~Rei, que pre-
tendia estabelecer um engenho de canna na sua Fa-
zenda. 

SETEMBRO 1 5 -A viso por cópia acerca dos Diamantes. 

DEZEMBRO I -A. mandando publicar o Alvará com força de Lei, que 
regulava a

1 
partida das frotas. 

1754 
~ 

JANEIRO .. 27 - Provisâc) mandando inJort.nar o . requerimento de 
Christovãq Muniz Barreto, e~ que pedia licença para 
transportar para Lisboa 2 filhas suas, que queria'm ser 
Freiras. '-

\ '\ 
·\ '\ ,, . 

FEVEREIRO I-P. declaraqdo que o Alvará d,e •I6 de Dez~nibro com-
prehendia todos Religiosos deste Estado, que não 
tivessem Prelados. 

I 5 - P. mandanpo informar o requerimento de Domingos 
Vaz de Carvalho, T enente de Mestre de Campo, que 
pretendia se praticasse,com E;lle. o mesmo que com o 
Governadpr da Ilha das Cobras, concedendo-se-l~e 

5o$ooo de soldo. 

~ z3 - Carta Régia ..:eclarando que se perdoava o perdi· 
mento da;s fazendas prohibidas .e de ~ontrabando, 
pagando- ~se sómente os direitos de~idos. 
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FEVER!>IRO 23 -A viso ordenando que se examinassem os nomes dos· 
Officiaes e Marinheiros, ·que troux,eram cartas no 
Hiate, que veio de arribada ao Rio de Janeiro . 

) »-A. ordenando que se descarregasse a charrua de Feli-
ciano: Velho, e que fosse para a Bahia carregar de 
madeiras para construcção de navios. 

24- A. acerca do ajuste de madeiras para a Ribeira das 
Náos. 

» -A. declarando serem sómente prohibidas as fazendas 
que não viessem despachadas pela Alfandega da Côrte. 

27 -A. declarando ter cessado a questão dos contrata-
dores das entradas, tornando-se a arrematar o mesmo 
contrato por preço mais elevado i que se conservasse 
em prisão mais forte Felisberto Caldeira i e dando 
outras providencias sobre o ouro em pó que foi para 
a Côrte, e sobre o producto das casas de fundição. 

MARÇO.. . . 2- Provisão mandando informar .o · requerimento dos 
moradores de Sarapuhy, que pretendiam reedi.ficar a 
Freguezia Matriz á sua custa. 

5- p. mandando informar o requerimento de José Coelho 
de Lacerda e outro, que pretendiam ser dispensados 
para serem nomeados nos postos subalternos. 

» I 1 -P. ordenando que nas cartas de sesmarias se declarasse 
que, havendo na terra que.se concedesse rio caudaloso, 
de v ia ficar de ambas as bandas delle a terra que 
bastasse pa.ra uso publico- e de uma das bandas 
meia legua em quadra. 
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MARÇO. . 22- Provisão mandando informar sobre a conta que deu . 
o Chanceller acerca da obra, que mandou fazer, das 
grades da Cadeia. 

» 28-P. mandando que se remettesse ao Conselho Ultra ma. 
rino um tratado au thentico de todas as Ordens, Leis, 
Regimentos e Alvarás, que se expediram para o Go-
verno do Rio de Janeiro, tanto para a boa adminis-
tração da Fazenda como da Justiça. 

» 29- A viso mandando suspen:ier a licença de navws para 
a Colonia ç pôr Editaes para partir para a mesma Praça 
o Navio (Pra{_eres. 

ABRIL... 2- Provisão mandan:!.o ~·informar o requerimento do 
Coronel José Fernan:ies Pintp Alpoim que pretendia 

I se lhe dobrasse o soldo desde que embarcou para a 
diligencia da Divisão da Ametica. 

\ 

3 - .~viso d~claran:io que se despacpassem' r vendessem 
livrement~ as fazendas próhibida\ vindas no Navio 
Pra{_eres. 

7- A. declarar1do q ue os caixas de Vasco Lourenço Velloso, 
encarregaqos da cobrança das fazendas ,ven:iidas em 
Buen::ls-A_yres, não pagassem quintos pelas barras de 
ouro e dobrões que trouxessem para o Rio de Janeiro; 
e' que o mçsmo ouro fosse para a Côrte sem pagar ~m 
por cento, visto não ser ouro tirado das minas. \ 

8 - Provisãc:) mandando informar o requerimento de 
Manoel AI ves de Castro, Fiel dbs commissarios das 
Fragatas, que pretend.ia pôr propriedade vitalícia para 
seu filho. 



1754 

ABRIL .... 27 ,- Provisão declaran:io que se não passassem Pro~ 
visões aos Thesoureiros e Almoxarifes sem primeiro 
darem fiança. 

MAIO.. . . 20 - P. mandan:io informar o requerimento de José da 
Costa Mattos, Provedor da Casa da Moeda, que 
pretendia se lhe maniasse passar Provisão, para que 
um dos Desembargadores da Relação tirasse nova 
devassa da morte de seu sogro Francisco d'Almeida 
Silva. 

» - P. declaran:io que os lndios das Aldeas desta Cidade, 
que vinham remar nos Escakres e para o mais 
serviço em que eram occupados, vencessem 100 réis 
por dia e o sustento que se lhes dava pela Real 
Fazenda. 

JuNHO ... 3o- P. mandando informar o requerimento de Manoel 
Pereira Franco, Almoxarife da Praça da Colonia, em 
que pedia successor do dito cargo. 

» - P. mandando informar o requerimento de José Ignacio 
de Almeiia que queria ser promovido no posto de 
Tenente Coronel. 

J utHo. . . 4 - A viso concedendo a licença a F r. Francisco de 
S. Thomaz Barboza para assistir com sua mãe D. Fran-
cisca Pereira por tempo de 6 annos. 

6 - Provisão mandando informar sobre a representação 
da Camara da Villa de Santo Antonio de Sá a respeito 
da vexação que experimentava o povo daquella Villa 
na · falta dos pagamentos dos generos que se lhe 
tomavam. 



1754 

JuLHO. . . . 6 - Provisão mandando informar sobre a conta do 
Governador de Santos acerca de haver fallecido o 
Capitão da Fortaleza de S. João da Barra de Bertioga. 

8-P. ordenando que se examinassem as datas das licenças 
dos Officiaes para irem á Côrte, e que não fossem cum-
pridas, si se achasse que se não aproveitaram della na 
monção seguinte, sem que tivessem justo impedimento. 

17- Aviso m1andando pagar pela Casa da Moeda o que se 
estivesse devendo á guarnição da Náo Lampadosa. 

» -A. acerca do regimento para que nos Comboyos das 
frotas e Náos de guerra avulsas viessem Commissarios 
e voltass~m nas mesmas Náos, para poderem dar as 
suas contas. 

» - A. dando providencias acerca da partida das frotas. 

18- Provisi,io mandando informa-r sobrf a conta do 
Governador da Praça de Santos,' acerca \ do Hospital 
que ne~a se tinha principiado para os soldados 
doentes. 

19- P. mandimdo informar a representação, de Monica de 
Camargo e suas irmãs, que pretendiam passar-se á 

. . Côrte pílra serem Religiosas. 
I 

22- p. mandando informar o requerimento dos moradores 
da Fre~uezia de S. José <iUe- pediam nova divisão 
de Fre~~uezias. 

2S - P. manqando informar o requerimento de Sebastião 
de Brito que pretendia baixa de soldado. 

~ 'f3 



JuLHO·. . . 29 - A viso ordenando que se passassem ordens para: que 
se fizesse na ilha de Santa Catharina o provimento 
das farinhas que se fazia por conta da Fazenda Real· 

» >> -Provisão mandando informar ·sobre a conta do 
Governador de Santos acerca da obra principiada na 

· Fortaleza fronteira á de Santo Amaro. 

»> 3o - P. acerca da representação do Governador de Santos 
para haver Casa de Moeda na Cidade de S. Paulo. 

» -Aviso declarando ter-se avisado ao Governador da 
Ilha da Madeira que diminuísse o numero de cazaes 
que vinham para a Ilha de· Santa Catharina, mandando 
soldados em logar delles . 

AGOSTO ... 3 - -A· acerca do taboado de tapinhoã e azeite de petxe 
para a construcção da Ribeira das Náos. 

» · » - A. mandando notificar ao contratador dos Diamantes 
Felisberto Cald:ira, para se louvar em pessoas que 
por sua parte assistissem á vistoria dos cascalhos . 

» -A. sobre se repartirem em Junta as terras que fossem 
competentes para serem lavradas pelos negros captivos 
do contrato dos Diamantes. 

P - A. acerca dos O.fficiaes que haviam· de ir para o Serro 
F:rio vencerem por ajuda de custo os meios soldos 
que venciam os Officiaes da companhia de Dragões. 

» - A. sobre irem regularmente · córre:spondendo ás espe-
ranças as· casas de fundição, e sobre a extincção do 
contra1!o do Tabaco. 
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AcosTo.-.. 3 -A viso ordenando que se remettessem para a prisão 
do Limoeiro os dous réos Felisberto Caldeira e Alberto 
Luiz, com todas as devassas, informações e autos . 

. 7- A. declarando que vinha na Náo de licença a resolução 
da extincção do contrato do Tabaco. 

8- :.:-rovisão mandando informar ? requerimento de 
Felix Gomes de Figueir.:do, Provedor da Ilha de 
Santa C:atharina, que p retendia soldo dobrado. 

9 - A :viso ordenando que se averiguasse o estado das 
Aldeas dos Reis Magos e Retiva, e dando providencias 
para o bom governo das ditas Aldeas. 

------»-A. ordení!ndo que se embarcassem na Náo de Guerra 
Nossa Se1-zlzora da Natividade os cabedaes de Sua 
Magestf}de e os dos particulares. 

» - A. ordeqando que se remettessem sementes de linho 
canhanto ao Governador da I lha de \Santa · Catha-
nna. 

OuTUBRO I I - Provifii~ãO mandando informar o requerimento de 
Pedro fereira da -Costa, que pretendi~ ser reformado 
com sep soldo por inteiro. 

14- P. ordepando que se désse em cada um dos primeiros 
\ 

tres aqnos ao Provedor da Misericordia 4oo$ooo' para 
o curativo dos presos da Cadêa. 

>> - A viso ordenando que se continuasse na averiguação 
da aq·ibada do Hiate S. José, ao Porto do Rio de 
Janeirp, e das cartas vindas no. mesmo. 
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OuTUBRO 17 - A vãso mandando pagar o córte das madeiras que 
foram nas duas embarcações de Moçambique, como 
tambem os seus transportes e despezas. 

» -Provisão mandando informar acerca dos emolu-
mentos que levavam os Governadores da Ilha de 
Santa Catharina pelas despezas das embarcações que 
entravam naquelle Porto. 

22- p. mandando fazer quarteis na Ilha de Santa Catha-
nna. 

» - A viso exigindo informações do estado em que se 
achava o deposito do producto da carga do Navio 
Hol!andez D. Carlos. 

» - A. ordenando que as embarcações que fossem para 
Angola levassem os cavallos que podessem. 

NovEMBRO 1S- Provisão mandando publicar, registrar . e cumprir 
pelos Ministros e Offi.ciaes de Justiça os dous Regi-
mentos acerca dos emolumentos que deviam vencer . 

3o- P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Xavier da Silva que pretendia ser reformado no posto 
de Capitão com o respectivo soldo . 

» - :P. mandando informar o requerimento de Ignacio 
Corrêa da Camara que pretendia baixa de soldado. 

DEZEMBRO 1 o - A viso ordenando que se mandasse uma relação dos 
emolumentos de todos os Offi.cios e dos que ven-
ciam o Secretario e Offi.ciaes do Governo do Rio de 
Janeiro. 

69 
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DEZEMBRO 1 z - Provisão concedendo licença á galera Santa Rila, 
sabida do Porto do Rio de Janeiro, para tomar carga 
na Bahia. 

rg - P. acerca da Lei que dava providencias sobre arreca~ 
dação dos bens das pessoas que fallecessem. 

27 - P. mandando informar o requerimento do contratador 
do tabaco. 

» - P. ordenar;tdo que se declarasse distinctamente o 
armamento de que se necessitasse. 

» - P~ acerca da creação do Offi.cio de Tabellião da Villa de 
Campos, de que deu c9nta o Ouvidor da mesma Villa. 

» -A viso co~nmunicando pelo Conselho Ultramarino as 
resoluções dos negocias pertencentes aos Governos do 
Rio de Japeiro e Minas. 

z8 -Provisão mandando informa~ o req~erimento de 
Daniel Sirpado Victoria que pretendia .o officio de Pa~ 
trão Mór da cidade do Rio de Janeiro e a mercê de 
um habitq de S. Thiago para seu filho. 

\ 

~ - P. mandando informar o requerimento de José Fer-
nandes Pinto Alpoim que pretendia ser dispensado 
rios annos de serviço para ascender aos postos ~ue 
vagassem, \ 

- P. ·indeferindo o requerimento de Vicente de Araujo 
Silva que pretendia ser examinador geral das madei-
ras, e navios das Ilhas e estrangeiros que viessem ao 
Porto do Rio de Janeiro. 
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DEzEMBRO 29 - ProvÍsão mandando observar nas nomeações dos 
Ajudantes dos Regimentos o mesmo que se observava 
em Portugal. 

» - P. derogando o bando que mandou lançar o Tenente 
Coronel que servia de Governador acerca do provi-
mento de officios. 

» - P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Pereira de Aguiar Vandoma que pretendia ser provido 
no Posto de Tenente. 

, 
» 3o - P. acerca da representação da Camara da Cidade do 

Rio de Janeiro que pretendia que, faltando o Juiz de 
Fóra com a sua assistencia na Camara, podesse o Juiz 
Vereador mais velho mandar executar todos os accor-
dãos e determinações do Senado. 

>> » - A vÍso acerca do destacamento pertencente aos Regi-
mentos da Cidade do Rio de Janeiro, que foram de 
guarnição nas duas Náos Piedade e Atalaia vindas 
de IVIoçambique. 

» » - A. mandando prestar auxilio para a cobrança das 
dividas pertencentes á herança do Padre Pedro Gon-
çalves Neves. 

31 - ProvÍsão ordenando que do ouro dos quintos se 
fundissem barras miudas para por ellas e por moeda 
provincial se fazerem as trocas no registro do ouro 
dos viandantes. 

» - P .. ordenando que se désse a cada um dos cazaes, que 
se estabelecessem na Ilha de ·santa Catharina, aquella 
porção de terras que lhe devia fazer o Juiz Ordinario 
com o Escrivão da Camara. 
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DEzEMBRO 3 r - Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel Gomes Ribeiro que pretendia confirmação 
no Posto de Capitão das estradas da Freguezia do 
Pillar. 

» ,, - P. mandando embarcar para a Ilha de Santa Catharina 
os Officiaes e soldados, que estavam no Rio de Janeiro, 
pertencentes á mesma Ilha. 

" - P. manda~do informar na representação dos officiaes 
da Camar11 de Pernambuco, em que pediam 3oo.ooo 
cruzados çm Moeda Provincial para se distribuírem 
entre todos, obrigando-se os ditos a satisfazer esta 

· importancia em Lisboa, por meio de letras. 
/ 

" - P. ordenap.do que se mandasse para o Governo de 
Goyaz dinheiro de prata e cobre. 

" - P. mandando remetter á Intendencia dy Goyaz o que 
da mesma ~e tinha pedido. · 

" - P. acerca da mudança das marca:s das caixa~ d~ assu-
car, e dos meios que se apontavam para subsistir o 
rendimenro do contrato do Tabaco. 

» - P· acerca da representação: do Governador da Ilha de 
Santa C;:ttharina sobre não serem sufficientes as 
consignaçpes dos Dízimos e das Balêas para suppr~ as 
despezas daquella Ilha. \ 

'' - P. mandapdo informar o requerimento de José Be-
zerra Sei4as, Administrador da Dizima da Alfandega 
do Rio d0; Janeiro, que pretendia se lhe pagasse a Di-
zima de todos os effeitos do Continente da America. 
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DEzEMBRO 3I - P. remettendo o Alvarâ de 22 de Novembro, pelo qual 
se ordenava aos Dezembargadores de Aggravos e 
mais Ministros das Relações que levassem as mesmas 
assignaturas e emolumento:;, que eram permittidos, 
aos Ministros da Casa da Supplicação. 

>> - P. mandando dar cumprimento á Ordem de 6 de Dezem-
bro de 17So acerca de munições e petrechos de guerra. 

» - P. ordenando que a farinha que se mandasse para o 
Rio Grande fosse de Santa Catharina. 

1755 

JANEIRO. . 1 - A viso mandando que o Governador da Capitania do 
Rio de Janeiro tomasse conta dos instrumentos ma-
thematicos e mais objectos constantes de duas relações 
inclusas, que o Padre Bartholomeu Pinceti recebera 
para o exercício da Astronomia, e remettesse tudo 
acondicionado e com resguardo. 

, -~ A. declarando que, a ser certo o que dizia Pedro Peres 
Gil, não fosse obrigado a ser soldado. 

» - Provisão declarando haver sido approvado o Re-
gimento e Ministra, que se dava aos soldados no Rio 
Grande, em quanto não se melhorasse aquelle Estabele· 
cimento, de fórma que a fizesse desnecessaria. 

» - JP. mandando dar execução a um Alvará que ordenava 
que pela Real Fazenda se contribuísse annualmente 
com a quantia de 36$ooo para na Semana Santa se 
celebrarem os Officios Divinos na Igreja de Nossa 
Senhora da Assumpção de Cabo Frio. 
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JANEIRO. . 6 - A viso determinando que fosse dado o auxilio do 
braço secular pedido pelos Bispos das Capitanias 
para prender e remetter ao Reino Frades, que não 
estivessem sujeitos á Prelados, por não os haver nos 
Reinos e Domínios. 

» 20 - Cart,a Régia ordenando que todos os postos, que 

)) 

se achassem vagos e fossem vagando até o de Coronel 
inclusive desde a Ilha de Santa Catharina até a Colonia 
do Sacramento inclusive, fossem propostos pelos res· 
pectivos povernadores e Officiaes de Guerra ao Go-
vernador e Capitão General do Rio de Janeiro; que 
este successivamente propuzesse a El-Rey e fizesse 
entrar desde logo em exercício, com vencimento de 
soldo, as pessoas pr.opos·tas, independentemente do 
Real Benl!placito. 

3 r - Provis9Lo remettendo um Alvará ' impresso, em o 
qual se mandava declarar a disposição dos Capítulos 
6° e ro0 da Lei fundamental da cobranca dos quintos 

. •\ \ 
do ouro, para que o Governador o fizesse publicar e 
cumprir, e tudo o mais que era de costume fazer-se. 

>> - P. enviançlo um Alvará impresso pelo ~ual se mandava 
declarar ç ampliar as providencias dada~ sobre a regu-
laridade da partida, torna-viagem e carregação das 
Frotas dp Brazil, para que o Governador o fizesse 
'publicar, cumprir, etc. 

\ 

FEVEREIRO 17 ~P. conceqendo licença a Manoel dos Santos Borges 
para poqer mandar por uma só vez uma Embarcação 
do Rio de Janeiro ao Presidia de Benguella a resgatar 
escravos~ ficando o mesmo obrigado a certos compro-
mtssos, e observando-se a Lei das arqueações. 
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MARço .. zo- P. mandando informar sobre uma petição de Sal-
vador Pinto de Cerqueira, que vinha inclusa por cópia, 
para serem isentos dous filhos, que tinha, afim de se 
occuparem na lavoura e cultura das suas Fazendas. 

ABRIL. ... z8- P. remettendo um Alvará impresso, em o qual se de-
clarava que os Vassailos do Reino. e da America, que 
cazassem com as Indias della, não ficavam com infamia 
alguma, antes se faziam dignos da Real Attenção, 
para que o Governador o mandasse publicar, 
cumprir, etc. 

SETEMBRO 6 - A viso ordenando que o Governador chamasse á sua 
presença os homens de negocio que commerciavam 
para a Costa de Mina e lhes propuzesse a resolução de 
se mandar uma Fragata Guarda-Costa, com o fim de 
evitar-se que os navios portuguezes fossem confiscados 
ou pagassem 10 °/0 á Companhia Occidental da R.epu-
blica de Hollanda, o brigando-se elles a concorrer com a 
despeza da dita Fragata. 

» 10- A. remettendo inclusive um maço, para que fosse ·en-
viado com toda a possível diligencia ao Governador 
do Rio Grande de S. Pedro Pascoal de Azevedo, para 
o fazer passar ás mãos do Mestre de Campo General 
Gomes Freire de Andrade, sem que comtudo se lhe 
dissesse que levava cartas da Côrte, e tudo isto com o 
maior segredo. 

» » -Provisão m andando informar sobre a petição, por 
cópia inclusa~ de Domingos Thomé da Costa, En-
saiador da. Casa da Moeda desta Cidade, para se lhe 
pagar z$ooo de salario por dia, como se dava ao seu 
companheiro Mario Nunes Cardoso. 
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SETEMBRO I 1 - A viso communicando haver chegado ao Reino com 
felicidade no primeiro daquelle mez a Frota desta 
Capitania ; e que as noticias, que levara, do socego 
em que se achavam os Governos do Rio de Janeiro e 
Minas, Sua Magestade recebera com satisfação; e 
declarando que na Náo vinha á Bahia o Bispo de 
S. Thomé e Ilha do Principe buscar o . Governador 
das mesmas Ilhas, para ser conduzido á esta ultima, 
onde devia estabelecer-se o Governo Ecclesiastico e 
Secular. 1 

>> >> - A. recommendando que sem a menor demora se fizesse 
transport~r para Buenos Ayres Frei José Camello, 

· Religioso da Ordem Terceira de S. Francisco, que 
com liceqça dos seu~Prelados passara á Cidade do 
Chile nas Indias de Castella. 

OuTUBRo 29- Provis~o fazendo saber ao Governador que José 
Alves de Sá arrematara o contrato do estanco de Sal do 
Brazil por 6 annos, que deviam 'começàr no I 0 de Ja-
neiro de 17S6, e pelo preço d 122 ~il cruzados 
e cem mp réis livres para a Fazend~ Real; e orde-
nando que se cumprissem as condições do mesmo 
contrato. 

\ 

DEzEMBRO 24 - P. declarq.ndo haver- se determinado que todas as ma-
deiras, que fossem transportadas do Estado do Brazil 
para o R~ino em Navios proprios de Vassallos mora-
dores na Cidade de Lisboa e do Porto, gozassen\ do 
mesmo rebate de direitos de entrada e sabida, e do 
mesmo favor na fórma da arrecadação delles, que 
se conc~dera á Companhia do Gram Pará e do 
Maranhão . 
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JANEIRO .. 22- Aviso communicando haver~se resolvido que se resti-
tuíssem as quantias em tresdobro, que se tinham 
cobrado dos homens de negocio, pelas fazendas appre~ 
hendidas, vindas na Frota. 

26- A. declarando haver~se approvado a compra da prata 
e moeda provincial, e mandando guardar~se na Casa 
da Moeda desta Cidade as proporções e differenças 
da Moeda do Reino á Provincial. 

» 27- Provisão mandando informar sobre a conferencia 
do ouro, que se fizera na Con~arca de S. Paulo, como 
tambem da necessidade que havia de Registros na 
viagem dos Rios de Cuyabá, com arbitro de ordenado 
para a pessoa que nelles se empregasse. 

>> 3o - A viso sobre a remessa das cartas para os Officiaes da 
Camara desta Cidade, das Cabeças das Comarcas 
desta Capitania e acerca do subsidio para a reedifi~ 
cação dos edificios arruinados pelo terremoto. 

» 3I -Provisão declarando haver~se resolvido, que em~ 
quanto durasse a campanha, em que actualmente se 
achava o Governador e Capitão General das Capitanias 
do Rio de Janeiro e Minas Geraes auxiliando as Tropas 
d'El~Rei Catholico, podesse o mesmo prover as Capi~ 
tanias que vagassem dos Corpos, que se achavam na 
referida Campanha. 

FEVEREIRO 2 -Carta Regia ordenando que o Provinci~l da 
Ordem de N. S. do Carmo da Província do Rio de 
Janeiro Frei Francisco de Santa Maria Quintanilha, 
e o Presidente do Capitulo Frei Pedro de Le Roy sa-
hissem logo desta Cidade e Capitania em o mais breve 
termo, que fosse possível, por terem principalmente 
concorrido para a escandalosa desurdem com que se pro-
cedera á ultima eleicão. de Provincial daquella ordem. 

> 70 
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·FEVEREIRO 4 - Provisão declarando haver-se resolvido que as 
causas que trazia o Marquez de Abrantes na Ou-
vidoria da Cidade de S. Paulo com José de Góes 
fossem avocadas para o Juizo da Ouvidoria da 
Relação do Rio de Janeiro . 

» ro-P. declarando que se creara mais um Tabellião na 
Villa de S. Salvador da Capitania do Espírito 
Santo. 

» r r"- A viso mandando, para evitar despezas, ·que o Ca-
pitão de Mar e Guerra· e mais Offi.ciaes e Guar-
nição de uma Náo de Guerra se aquartelassem no 
Quartel, que fôra da junta, e em que costumavam 
assistir qs Commiss~rios. . 

» ~-ProvisP.o mandando informar o requerimento do 
Provedor e mais Irmãos da Santa Casa da Mizeri-
cordia do Rio de Janeiro, em que pe~iam prorogação 
por mais sers annos para cobrar o dizimo das mi-
unças. \ 

14- A viso communicando ter- se concedido licença aos 
Religiosos da Terceira Ordem de N. S. de Jesus 
da Corte para mandar pedir esmolas de madeiras 
na Cap~tania do Rio de Janeiro, pelos dous Padres 
que vinham por Capellães na Náo de Comboy. 

» . 1 5 -A. ordenando que se p9dessem vender livre111;ente 
sem ef\1bargo da Pragmatica duas ou tres caixas 
de sedé).s da Real Fabrica, carregadas na Náo de 
Guerra pelo administrador da mesma Fabrica Vasco 
Lourenço V elloso, por serem ellas na maior parte de 
matizes . e fabricadas no Reino. 
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FEVEREIRO. 17- A viso rüandando informar muito particularmente 
e · com todo· o segredo sobre os motivos que hou-
ve para se auzentar Lourenço Dias de Campos, 
Guarda Mó r da Relação desta Cidade . 

» >' -A.- mandando que se apromptassem os quarteis onde 
assistia em outro tempo o Commissario das Fragatas, 
no caso de ainda existirem, afim de nelles se aquar-
telarem os Officiaes de Mar e Guerra e guarnição 
do Comboy. 

. » 19- Provisão mandando inf01;mar sobre estar se fa-
zendo nas Minas trocos de . ouro em pó por barras 
fundidas, . segundo o que representara o Intendente 
Geral do Ouro. 

» z3- P. mandando infoq:nar um requerimento do Dr. Igna-
cio José da l\1otta Leite pani fazer á sua custa 
dentro do seu Trapiche a Casa de Inspecção que no 
anno de 17S1 se mandara estabelecer nesta Cidade. 

MARÇO, • • . 1 - P. communicando ao Governador haver-se escripto 
ao Chanceller da Relação desta Cidade, que servia de 
Go vernador della, declarando-lhe que o exame e vis-
toria, que elle fizera em um Navio Francez -a este 
porto arribado, · não tocava ao Governador da Re-
lação, mas sim ao da Capitania, por quem tambem 
devia ser sentenciado. 

)) 4-p. mandando informar sobre a petição, que fazia 
Domingos Gomes da Cunha, da serventia do officio 
de Thesoureiro da Alfandega desta Cidade por mais 
tres annos. debaixo das mesmas fiancas, visto ter 

I ' 

mostrado pelos recenseamentos, que fizera, que nada 
devia á Fazenda Real. 
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MARÇO..... 4~Provisão recommendando ao Governador fizes'se 
promptamente os pagamentos dos generos, que toma~ 
vam os moradores da Villa de Santo Antonio de Sá 
por ordem do Provedor da Fazenda Real, pois que a 
Camara do logar representara sobre a vexação, que os 
mesmos experimentavam pela falta dos ditos generos. 

» 7 -A viso participando ao Governador que o Com~ 
mandante de um Comboy procedente do Reino 
devia de~orar~se neste porto até 20 de Julho 
daquelle :,umo, e que em consequencia elle adver~ 
tisse á Alf;mdega a prompta. exped~ção da descarga. 

:& 9- A. declarando haver sido ordenado que nesta Cidade 
· não foss(!m confiscadas as Fazendas q~e vinham 
naquella presente Fr_gta sem sello, visto tet o terre~ 
moto do 1° de Novembrq do anno anterior impedido 
que o fossçm, pois consumira kté ás ruínas a Alfandega 
e as Offici.nas daquella Cidade,, . 

» -A. mandar~do que o Governadof\particil?asse ao ~uiz 

da Alfan}iega desta Cidade que\ désse \despachos á 
todas as fazendas vindas sem sello, por<i;ue naquella 
occasião pão podia aquelle facto servir de exemplo. 

» r o- Provisãp communicando ao Governador haver~se 

ordenado p.o Juiz da Alfandega desta Ci4ade que, não 
tendo sidq arrematado o rendimento da Dizima para o 
anno seguinte, mandasse elle. administrar este con-
trato com cuidado e zelo. 

I 

)l 12- P. enviando uma Lei impressa, em a qual se ordena'va 
que, em Jogar da pena de r o annos de galés imposta nas 
Leis de ZQ de Março de 1719 e 2S de Junho de 1749 aos 
pretos e 1!1Lllatos escrav• que usassem de facas e outras 
armas prohibidas, fossem·lhes dados I oo açoutes no 

, . Pelourinho, e repetidos por r o dias alternados. 



557 

-1756 

MARÇO •• t5- Aviso ordenando que os Navios da Frota podessem 
estar neste Porto dous mezes, contados do dia da 
sua· chegada. 

:n 3o - Provisão (por cópia) communicando ao Gover-
nador da Bahia haver sido determinado em Resolução 
de 5 do mesmo mez e anno, que o Commercio do 
resgate dos escravos. nas Costas da Mina, Guiné e mais 
portos da Africa se fizesse inteiramente, emquanto se 
não mandava o contrario, por todas as pessoas que o 
quizessem cultivar, permittindo-se liberdade delle, 
além dos portos em que já era costume, em todos os 
de Africa, tanto dentro como fóra do Cabo da Boa 
Esperança ; e dando instrucções, para o carregamento 
dos Navios respectivos . 

ABRIL •.• : 2 - p. fazendo saber ao Governador da Capitania do Rio 
de Janeiro, que se determinara que nos provimentos 
das serventias dos officios do Brazil se declarasse, que 
os providos haviam de pagar do tempo que servissem 
donativo regulado pelo que houvesse pago o serven-
tuario anterior, não havendo quem o offerecesse maior. 

8 - p. mandando mformar sobre uma petição, remettida 
por cópia, do Padre Provincial da Ordem de S. Bento, 
para que se lhe permittisse poder mandar das Minas 
algum Religioso seu com procuração do Mosteiro 
a tratar das dependencias delle nesta Provincia. 

» r3- P. ordenando ao Governador que mandasse pôr 
editaes novos para o provimei1to do Posto de Capi-
tão de Artilharia, visto que os propostos por elie não 
tinham apresentado os seus papeis ao Conselho Ultra· 
marino. 
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ABRJL. • : . 3 - Provisão para que se puzessem i10VOS editaes . par·a o 
provimento do Posto de Sargento Mór do Regimento 
de Dragões do Rio Grande de S. Pedro, para o qual o 
Governador propuzera o Capitão Francisco Barreto 
Pereira, visto que · este não havia apresentado seus 
papeis ao Conselho Ultramarino. 

>> ,, - P. sobre o provimento do Posto de .Sargento Mór do 
Terco de Auxiliares do Rio de Janeiro, pela mesma 

, I 
causa. 

>> - P. sobre q provimento do posto de Capitão de Arti-
lharia do n.egimento desta Praça, pela mesma causa. 

» >> - P. sobre o provimento do Posto de Tenent~ Coronel 
_.-/ 

do Regim1::nto desta Praça, pela mesma caus·~· 

\ 

» I4 -...:. Carta llégia declarando ter-se ordenado ·que os 
Navios, apsim de guerra como mercantes, logo que 
chegassem a este Porto, ou en~~assem helle soltos ou 
incorporaçlos com as Frotas, fos~~m imrnediatamente 
visitados pela .!\'lesa da Inspecçiío ; e dad~o diversas 
instrucções acerca dos generos de tqr'ha-viagem, das 
equipageqs, etc. 

I 

>l rS - P. enviando, para que fosse mandado publicar, um Al-
vará impresso, no qual se determinava fossem cassadas 
~ annullaçlas todas e quaesquer compras, vendas, arre-
matações de assucares e tabacos neste Estado, fe~tas 
por preços menores do que o mais commum, por que 
se vendessem ao tempo da Frota mais proxima. 

r 6- P. (por cópia) dando diversas ordens a respeito das 
pessoas que alcançassem mercês das se'rventias dos 
Officios qo Brazil. 
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ABRIL.. • 20 - Provhoão mandando affixar nos Jogares publicas das 
·Cidades e Villas de todas as Comarcas do Governo 
do Rio de Janeiro o transumpto do Decreto de 29 de 
Novembro do anno anterior, de que vinham exem-
plares, sobre gosarem do mesmo rebate de direitos 
de entrada e sahida, concedido á Companhia Geral do 
Gram Pará e Maranhão, todas as madeiras que fossem 

. transportadas para aquelle Reino em Navios de V as-

. sallos moradores na Cidade de Lisbôa e do Porto. 

JuNHO.. 1 -:- A viso declarando ao Governador haver Sua 1\tlages-
tade ficado na intelligencia do acerto, com que elle 
.procedera relativamente á maior extensão de terras, 
que pediam os Contratadores dos Diamantes, e ao 

·modo de se lhes contarem as folhas; e approvando 
as medidas que o mesmo tomara para expulsar os 
contrabandistas das terras diamantinas. 

)) 18- A. para que o Governador mandasse uma Sumaca ou 
Hiate, do Real serviço, com 20 hom=ns, que se podiam 
tirar da guarnição da Náo Lampado'{a, nomeando 
o primeiro Piloto della José Alves, para fazer: o 
exame das sondas da Ilha d'Assumpção, e das que 
lhe ficavam visinhas, chamadas da Trindade e Martim 
Vaz ; e dando instrucções concernentes a este ob-
jecto . 

26 - A. mandando que os diamantes extrahidos ao tempo 
em que partisse qualquer Náo de Guerra cieste Porto 
fossem nella remettidos para~ aquelle Reino, embora 
não fosse Comboio de Frota; que os diamantes de 
contrato se repartissem em tantos Navios quantos 
fossem os Cofres, que viessem do Serro do frio, le-
vando um delles a Náo Çapitania, e os outros os Na-
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vios, que os Administradores do Contrato apontassem; 
e que finalmente, sendo somente dous cofres, se abrisse 
um delles na presença do Governador e Administra~ 
dores, e se repartissem os saccos, sem se abrirem, por 
cofres mais pequenos, para que se dividisse o perigo 
delles pelos dous ou tres Navios que os levassem. 

JULHO. . . 4 - A viso approvando a Resolução que tomara o Gover~ 
nador em razão do infausto successo do r0 de Novem~ 
bro do anno anterior de não deferir á Mesa dos homens 
de negociq desta Praça, e aos Capitães dos Navios do 
Porto, a intenção que tinham de fazer uma -esquadra. 

I 

» -A. declarando haver Sua Magestade o Rei ficado muito 
. satisfeito de ter o Governador dado principio á pro~ 
posição da resolução tomada a respeito do Com~ 
mercio d~ Costa da Mina que lhe fôra communicada 
em 6 de Setembro do anno antecedente. ' 

» -A. mandando que se executasse o disposto na Resolução 
de r 3 de Agosto de 1738 sobre a ap~~sentação dos 
provimentos dos Officios de Justica ao' Provedor da 
Fazenda Real das Minas Geraes ~a~a poderem servir ; 
e dando instrucções acerca dos Officios que vinham 
providos do Reino., e dos que o eram pelos Governa-
dores e Ouvidores. 

6 - A. declarando ter sido nomeado Capellão 'o Padre Frei 
Manoel de Sant'Anna, o qual devia ser mandado 
para o Reino na primeira Náo de Guerra, que partisse, 
vencendol emquanto não partisse o soldo e ma~~i
mento do estilo. 

» -~A. ordenando que o Governador remettesse, debaixo 
de coberta delle, as cartas e os maços pertencentes a 
Gomes Freire de Andrade, devendo o Piloto do Hiate, 
que as tr3rzia, assignar termo com diversas condições. 
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OuTUBRO I 5 - A viso mandando informar a representação, que fazia 
o Governador da Ilha de Santa Catharina, acerca de 
não serem sufficientes para a guarnição da mesma Ilha 
os I 3o soldados que nella se achavam destacados da 
Praça do Rio de Janeiro. 

18-A. participando que S. 1\'l. o Rei acabava de estabelecer 
uma utilissima Companhia para a extracção dos vinhos 
do Douro, de cuja Instituição receberia o Governador 
o numero de exemplares que era de costume, para 
que os fizesse distribuir, prestando todo o favor e 
auxilio á mesma Companhia, e especialmente ao 
comm1ssano della nesta Cidade Antonio Pinto de 
Miranda. 

23 - A. mandando ao Governador fazer extensivos o auxilio 
e protecção mandados prestar a Antonio Pinto de 
Miranda, Commissario da Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, a Thomé 
Gomes Moreira e a Luiz Antonio de 1\lliranda, 
tambem nomeados Commissarios da mesma Com~ 
panhia. 

29- P• .. ovisão acerca do cumprimento da sentença a 
favor dos homens de negocio da Colonia do Sacra~ 
mento contra o Sellador da Alfandega da mesma 
Praça. 

NOVEMBRO 18- Car-ta Régia ordenando que Frei Francisco 
de Santa Maria Quintanilha, Provincial da Ordem 
de Nossa Senhora do Monte do Carmo da Pro~ 
vincia desta Cidade, fosse restituído ao seu Con~ 
vento. 

71 
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DEzEMBRO 6- A viso mandando que, sem embargo_ das ordens em 
contrario, se dessem entrada e despacho na Alfandega. 
desta . Cidade aos moveis mandados da Capitania de 
Pernambuco para esta pelo Governador della Luiz 
Diogo Lobo da Silva. 

» - A .. ordenando que o Governador désse a mais prompta 
providencia para que se entregasse tudo o que 
se achasse na Provedoria da Fazenda, pertencente 
ao sequest~o que se fizera nos Navios N. S. do Bom 
Despacho, Santo A1·zlomo e Aguia Volante, de proprie-
dade de Paulino André Lombardi, João Baptista de-
Carvalho 8(, Companhia . 

" r o- Provisãq mandando informar sobre a pettção, cuja 
cópia se n;mettia, d("Luiz Nunes de Santiago, para 
que se lhe passasse Provisão para servir o officio de 
contraste de ouro e prata desta Cidade. 

. I 

» 12- P. mandanqo informar sobre a petição, q'ue vinha por 
cópia, de Caetano Mendes da Silv~ para se lhe passar 

\ 
Patente do Po.>to de Capitão da Fortaleza de Santa 
Luzia destil Cidade, por ser filho de Francisco .Mendes, 
que o servJu muitos annos neste posto com dispendio 
da sua fazenda. 

\ . 

r 4- P. mandançl.o que o Governador fizesse cumprir as con-
dições do çontrato da Dizima da Chancellaria desta 
Cidade, qy:e José Bezerra Seixas arrematara por tempo 
de tres annos, a principiar do I 0 de Agosto de 17S7.,. 
pelo preço de 2:420$, cada anno livres para a Fazenda 
Real. 
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JANEiRo. . I 2 -A viso recommendando empregar todos os meios afim 
de evitar a extracção de diamantes, na Comarca de 
Goyaz, nos logares que foram denunciados por Anto· 
nio Lourenço da Costa e sobre o que tambem se 
recommendou ao Governador e Capitão General 
daquella Capitania. 

l) n -A. declarando ter S. l\'l. approvado o estabelecimento 
do donativo gratuito, e que da sua parte se agradecesse 
ás Camaras a boa vontade com que o oflereceram . 

. li » - A. ordenando que, emquanto se achassem nesta Cidade 
o Capitão de Mar e Guerra Pedro Luiz de Olival e 
mais Officiaes da Náo L ampado{_a, se conservas3em. 
aquartelados na casa onde antigamente assistia o 
Commissario das Fragatas, e que, 1·egressando e!les , 
fossem aquartelados naquella casa os Offi.ciaes de 
Mar e Guerra da Guarnição da Nâo Nossa SeHho1·a d .1 
Conceição e S. Vicente Ferreira; e declarando o que 
deveria ·praticar·se na compra da prata para moeda 
Provincial e sobre ·o setdavor; e que se pagasse aos 
homens de negocio desta Praça o que se lhes restasse 
do pagamento do tresdobro das fazendas apprehen-
didas na Alfandega em I 7 53. 

13- ·A. versando sobre satisfazer·se promptamente as l<: tras 
da Colonia, e evitar-se o rebate que se fazia nellas . 

» » -A. accusando o recebimento do mappa de todo o ouro 
que se remetteu, e da relação do que ficava na Prove -
doria desta Cidade . 

-. J) -A. ordenando que se não désse a pedra da muralha 
desta Cidade ao Padre Missionario Gabriel lVIa lagrida~ 

da Companhia de Je ~u s , para o Seminario que inten· 
tava, por ser e lia necessaria para as obras Reaes . 
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JANEIRO .• 14- Aviso approvando tudo o que este Governo praticara 
por occasião da arribada das tres Náos Francezas na 
enseada da Villa Grande, e mandando observar em 
casos semelhantes o que se achava determinado no 
Alvará e mais ordens a respeito. 

» 2 I - Provisão para informar sobre o requerimento do 
Capitão Cosme de Azeredo Coutinho, que preten-
dia ser reformado nesse posto, gozando dos privi-
legios que 

1
1he são inherentes, e pretendendo mais que 

fosse nomer.do seu filho para o mesmo posto _em remu-
neração de seus serviços. 

24- p. para informar sobre o requerimento de Pedro Fer-
nandes, soldado da guarnição desta Praça~ em que 
pedia baix9- do serviç<YReal. 

)) » -A viso ordenando que a ar~'ecadação do · donativo 
gratuito, ~ue a Cai:nara desta Cidade offereceu por 
parte do povo para a reedificação da Ca.gital, se fizesse 
pelos Offiçiaes da Alfandega; e ' gue o ' ~eu producto 
se entregasse á Mesa da Inspe,cçao para\ se remetter 
promptam~nte á Côrte. 

" » -Aviso ordenando que em qualquer Náo de Guerra, 
ainda que não fosse de Comboy de Frota, se remet-
tessem os diamantes pertencentes ao 'contrato dos 
mesmos. 

29 -A.. determinando que se antecipasse a sahida da frota·,~e 

que servia çleAimirante aNáo de Guerra JYossaSenhora 
da Ço1tceiç,ão e S. Vice11,te Ferreira, afim de conduzir 
metade dos cabedaes que se tinham de transportar 
para o Reino; e reservando-se a outra metade para 
ser conduzida nos cofres da Náo Capitania. 
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JANEIRo; < 2-Si".:..... Carta Official em que Thomé Joaquim da Costa 
Corte Real communicou a este Governo ter sido 
nomeado Secretario de Estado dos Negocias da Mari-
nha e Domínios Ultramarinos_ 

FEVEREIRO I 2- Provisão para informar, ouvida a Camara, sobre 
a informação do Bispo desta Diocese, a respeito da 
representação da mesma Camara, em que se quei-
xava da desattenção havida para com ella por lhe não 
ter pedido venia e só sim ao Cabido o Prégador na 
occasião da publicação da Bulla. 

, I 6 - P. órdenando que se désse cumprimento ás condições 
do contrato do sabão, arrematado por Duarte Lopes 
Roza. 

2 I ~ P. para informar sobre o requerimento em que Ger-
vasio Julio Silva pedia licença para passar-se á Côrte 
com sua fa111ilia. 

» - p. para informar sobre o requerimento em que Do-
mingos Lopes Coelho, Mestre dos Calafates da Ri-
beira desta Cidade, pedia o mesmo jornal_ que percebe 
o Mestre do Trem, e casa no mesmo Trem para 
residir com sua família. 

28- P. ordenando que novamente informasse sobre a carta 
e certidões juntas por cópia dp Governador da Ilha 
de Santa Catharina, em que declarava haver equi-
voco deste Governo na informa ,ão ministrada a 
respeito dos emolumentos, . que percebiam os Go-
vernadores, dos despachos das embarcações, decla-
rando os motivos de tal equivoco, e ordem para a sua 
cobrança. 
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~lAnço.. 2 --Provisão para informar sobre a carta, por cópia, do 
Ouvidor da Ilha de Santa Catharina, em que noti-
ciava o naufragio de duas Sumacas carregadas de 
famílias, mandadas para o Rio Grande, e devendo 
este Governo providenciar convenientemente acerca 
do que expõe aquelle Ouvidor. 

;, 3 - P. para informar sobre o requerimento em que Pedro 
Taques de Almeida Paes Leme pedia se lhe pagasse a 
carta de m;ercê · dos direitos das passagens dos dous 
rios Mogy e; Sapucahy. 

>• 4 - P. acompanhando o Alvará impresso de J5 de Janeiro 
do present~ anno, que marcava as quantidades de 
ouro em pó que se d_>viam conservar para , as per-
mutas do3 viandantes em cada um dos registros das 
entradas. 

» j - P. para informar o requerimento de Eus~bio da Silva 

]) 

Leitão, Governador do Fort.: de S . s'~•bastiiío desta 
Cidade, açerca de só se pedir ~onta ~os presos, 
que se achassem naquelle Forte, aos carcereiros 
e Commapdantes de Guardas a quem se entre -
gassem. 

, - P . acompanhando o Alvará impresso de i 0 de Janeiro 
do presente anno, que abolia o contrato do Tabaco 
desta Capitania, e estabelecia os impostos a que se 
1~efere aqu~lle Alvará, os quaes se arrecadariam pela 
Mesa da Inspecção. 

» 7 - P .. para in~'ormar o requerimento em que Caetano 
José Rodrigues pedia mercê de um habito de 
Christo. 
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MARÇO. . • g -Provisão para informar, ouvida a Camara, sobre 
a quantia em que José Ferreira Rodrigues pedia licença 
para levantar um engenho no Ribeirão de S. Miguel: 
Freguezia de Santo Antonio . 

1• » - P. para informar sobre a representação do Provedor 
ela Fazenda Real da Praça de Santos, em que declarou 
não ter aquella Provedoria rendimento para supprir 
o pagamento dos militares daquella Praça . . 

» - P. para informar sobre o requerimento em que o Juiz 
e mais Irmãos da Irmandade de N. S. da Gloria pe-
diam Provisão afim de que o Ermitão ela mesma 
Irmandade podesse tirar esmolas. 

, I o - p. acompanhando as condições dei contrato celebrado 
com Francisco da Silva Pereira sobre a sahida dos 
escravos das Capitanias da Bahia, Rio de Janeiro e 
Pernambuco, afim de que désse execução na parte que 
lhe tocasse. 

» » -- p. declarando ter sido indeferido o requerimento em 
que Ignacio José da :Motta Leite offerecia-se fazer em 
seu Trapiche a casa para a Mesa da Inspecçã·o, de-
venJo este Governo informar' da despeza, que se faria, 
com edificação de um Trapiche e Casa de Inspecção, e 
do logar mais proprio para.nelle se estabelecer. 

» I I - P. para informar sobre a representação do Vigario cal-
lado da Igreja de S. José desta Cidade em que se 
queixava da perturbação ao seu exercício que lhe fazia 
a Irmandade daquella Igreja; e determinando que este 
Governo, sendo verdadeira aquella representação, lhe 
-restituísse todo o necessario para exercitar o seu officio, 
não obstante quaesquer ordens ou ainda sentenças. 
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MARÇO. • I I - Provisão mandando informar, ouvindo o Provedor da 
Fazenda e o Juiz d'Alfandega, a representação deste ul-
timo sobre o vencimento dos Officiaes da dita Alfandega. 

)) 

MA.ro ••. 

)) 

JULHO, •• 

» - _4..viso ordenando que as parcellas que se descontavam 
nos soldos para o fardamento das tropas fossem reco-
lhidas annualmente a um cofre distincto, e remettidas 
á Casa da .Moeda da Côrte. 

12- Provisão mandando suspender a arrematação do 
contrato d:a Dizima d'Alfandega desta Cidade, e no-
meando para administrar por conta da Real Fazenda 
a Alexandre Rodrigues Vianna em 1 o logar, Claudio 
Rodrigue~ Vianna em zo e João do Couto Pereira 

- em 3. 0 

z - A viso permittindo que Francisco Peres · c;~. e Souza, 
contratador da pesca das balêas, podesse c::dificar á 
sua custa uma casa no logar da barra grande de Santos 
para Fabrica, accommodação das pessoas empregadas 
e deposito de mantimentos. 

\ \ 
3- Provisão para informar sobr~ o requerimento em 

que Fern;mdo Dias Paes Leme, Fidalgo da Real Casa, 
e soldado voluntario do Regimento de infantaria desta 
Praça; p~dia dispensa de annos para poder ser pro· 
vido nos postos subalternos. 

I I - P. para informar acerca do que declarou o Governador 
da Capitania do Maranhão sobre não terem sido arre-

-'matados ps dizimas do sertão daquella Capitania desde 
o anno d~ 17S4, em consequencia não só das gra~des 
seccas cqmo pelo grande numero de cavalgaduras que 
os Hesp~nhóes introduziram nas Minas, de que resul-
tava depreciamento no valor dos cavallos daquelle . 
sertão e ~los de Piauhy, convindo pois que este Governo ·. · 
provideryciasse a respeito afim de diminuir tal damno. 
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JuLHO ••• 14 -Provisão para informar sobre o requerimento do 
:Padre Francisco Xavier Tavares de Moraes, Vigario 
collado na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar 
em Iguassú, em que pedia a mercê concedida ao 
seu antecessor, com a mesma obrigação de prestar 
as suas canôas para o Real servico sem estipendio 
algum. 

SETEMBRO 18 - P. facultando licença a Luiz José Fortes de Sá para que 
podesse advogar em qualquer Província do Brazil. 

OuTUBRO . 5 -A viso para informar sobre . o requerimento de José 
Rodrigues Nun,es, e suspender a sua nomeação para 
exercer emprego de'Thesoui'iü:-ia ·ou Almoxarifado. 

DEZEMBRO 12- Provisão para informar sobre o requerimento . em 
que Nicolá.u da Costa· Guimarães pedia licença para 
passar·se á· Côrt'e com sua · família. 

JANEIRO •• 

1758 

9-PI•ovisão concedendo, por ser atti:ibuição régia e náo 
do Bispo, licença a Feliciano Mendes para erigir uma 
ermida sob a invocação de Senhor dos Nlattosinho , 
na Freguezia de Nossa Senhora da . Conceição das 
Congonhas do Campo, Bispado de :Mariana . 

14 - P. mandando informar sobre a petição por copm de 
Manoel . Ferreira Guimarães, Cirurgião approvado, 

. para,ser nomeado Cirurgião 
de Paraty. 

Mór do P resídio da Yilla 
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JANEIRO. 3o ~A viso communicando que com brevidade se remet-
teriam os fardamentos para as tropas desta Capitania; 
e recommendandó a prmhpta exêcuçáo da ordem re-
lativa aos descontos dos soldos, e a remessa annual 
do seu producto á Casa da ' Moeda da Cidade de 
Lisboa. , 

» ~A. declarando que se tinham mandado fazer 24 caixas 
de maior grandeza do que a dos Cofres de Ouro, e 
que cada uma das Náos, que haviam de servir de 
Comboy n~quella presente Fróta, trouxesse~ I 2 para 
nellas se rewlher toda a prata, que houvesse de trans-
portar-se para o Reino. ' \ 

' \ 

» - Pr9visão mandando informar sobre a petição por 
cópia de J~)sé JoaquirtÍc.Íe Mello, soldado d'0 Regi-
mento da Praça da Colónia \ do Sacrament~,. para 
obter um supplemento, afim de poder ser nom~ado 

lf • • I \ l Tenente, ou A eres na pnme1ra yaga, 'que 10UVtf,sse 
no seu Reg~mento. \ \ ~~ 

\\ \ 
\ 

3 I -:- A viso decl~rando ter sido já ordenada a rêmessa de 
fardamentqs para as Tropas da expedição; e re-
commendando toda a exaccão . nos ' descontos dos . " . ' . . 
soldos dest~nados ás Tropas deste Estredo·. 

. \ 

\ 
» - A. ordenand~) que o producto do donativo gratuito offe-

re'cido pelo1~ Povos da. Capitania do Rio de Janei~o 

para a reeqificação da Cidade de Lisboa, passasse im\ 
mediatamente da Alfandega para a Mesa da lnspecção, 
e que esta o remettesse separadamente em saccos 
fechados e .lacrados para ,a Deposito Publico daquella 
Côrte. 
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.r ANEIRo .. .3. 1 ·- A viso approvando ter o Governador mandado passar 
da Casa da Moeda desta Cidade para a Provedoria da 
Fazenda Real zS mil cruzados para o costeamento da 
Náo de guerra Nossa Se11hora da Con::eição e S. Vi-
ce11te Ferreira, e ordenando que, quando faltasse 
consignação para supprir as despezas dos costeamentos 
das Náos de guerra, se continuasse a assistir pela Casa 
da IVIoeda com a quantia necessaria. 

» --:A. ordenando que a Náo de Guerra Nossa SeH!zora do 
Livrame11to e S. José não se demorasse mais de 3o 
dias neste porto ; que o Governador fizesse embarcar 
nella metade dos cabedaes pertencentes a S. M.; 
e que prestasse ao Commandante della todo o auxilio. 

FEVEREIRO 14-;- Provisão mandando informar sobre a petição por 
cópia de Martim Corrêa de Sá para ser dispensado na 
idade, afim de poder assentar praça de soldado. 

i'l'iARÇO ·. . I o - A viso mandando que não se dessem despachos a · 
Navios para irem desta Cidade aos Portos de Guiné e 
Ilhas de Cabo Verde, . sem especial licença firmada 
pela Real Mão. 

» 11 ·- Provisão para que . se informasse sobre a petição, 
por cópia, de Manoel Gonsalves Loureiro, Ajudante 
de numero de um dos Terços Auxiliares desta Cidade, 
para se lhe mandar satisfazer o desconto, que se lhe 
havia feito, dos soldos, e se lhe continuar a abonar os 

· rz$ que lhe foram determinados. 

» 3r - P. ordenando ao Governador fizesse cumprir o contrato 
do sal e suas condições, arrematado por Domingos 

. Gomes da Costa, José Ferreira da, Veiga, e João Hen-
rique Martins por tempo de seis annos, por 122 mil 
cruzados e cem mil réis livres para a Fazenda Real. 
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;'VlARÇO . .. 3 r - Provisão · mandando se observasse o Edital, de que 
vinham cópias impressas, em beneficio dos militares, 
que · voluntariamente passassem naquella monção a 
servir no Estado da In dia. 

ABRIL. . . 8 -A viso declarando que se perm1tt1ra á Companhia 
Geral do Grão Pará e Maranhão a compra e trans-
porte de roo duzias de taboas de Tapinhoã, para o 
serviço e neparo dos Navios da mesma Companhia. 

>>. 21- Provi sãp ordénando que, sendo certo o q;:Je allegava 
o Cabo d'esquadra Jorge Theodoro Pestana, de ter 

. dado outrp homem em seu logar e achar..:se impossi-
. bilitado dl! mais servir, se lhe désse baixa . 

..-----
1\'Luo .... 20- P . mandando informar sobre o requerimehto, por 

cópia, de Antonio Luiz de Càrvalho, em que pediaa 
mercê do Habito de Christo com a tença de 8o$ para 
um de se9s filhos. \ 

J UN HO. . . I 5 - P . mandapdo informar sobre a ~~eixa 4-pe a Camara 
da Villa de S. Salvador fizera contra o Ül!lvidor Geral 
da Capitania do Espírito Santo Matheus Nunes José 
de Macedo. 

19 - P . para que se informasse sobre a pet1çao, por copm, 
que fazia Manoel de Araujo Gomes, Caixa e Adminis-
trador que fôra do Contrato do Registro de Viamão, 
'para que fossem avaliadas as obras, que elle mandára 
fazer em, beneficio da Fazenda Real no Registro\ da 
paragem chamada a Patrulh~ de Viamão ,e satisfeita 
toda a. importancia da avaliação. 

AGOSTO .. .. 25 - A..v,iso 4companhando uma petição de Anna Thereza, 
casada com Antonio Francisco; e ordenando que, 
sendo certo o que nella se referia, o Governador conce-
desse licl!nça a este para retirar-se para o Reino. 



573 

1758 

SETEMBRO r 5 _;_ Pro vit§ão para que se infonm\sse si er"'1. em caminho 
de Minas a Sesmaria de uma legua de terras, de que 
João Corrêa Tavares requeria a confirmação, porque, 
a ser, não se lhe podia conceder senão de meia legua 
em quadra . 

20 - P . mandando informar sobre a representação, por 
cópia, da Camarada Villa de S. Salvador, para que 
se abrisse um caminho em direitura daquella Villa 
para as minas do Castello, havendo nella um Inten-
dente, a quem fosse apresentado o ouro, para os 
Mineiros não irem á Capitania do Espirito Santo . 

» 22- P . mandando informar sobre o que expuzeram os 
Deputados da Mesa da Inspecção desta Cidade, para 
que fosse igualado o ordenado do Escrivão daquella 
l\l esa ao do Escrivão da Intendencia Geral. 

~ >> - A viso mandando informar sobre o requerimento de 
Domingos Gomes da Cunha, Thesoureiro d'Alfandega 
des~a Cidade, em que pedia ser conservado naquelle 
emprego . 

» '23 - A . mandando infbrmar so bre a representação do Deão 
da Sé e do Cabido do Rio a respeito da diminuição e 
insubsistencia, em que ficara o rendimento da Fabrica 
da Sé com divisão dos Bispados de S. Paulo e 
Maria nua. 

» - A . communicando ter- se concedido licença para vir a 
esta Capitania ao Padre F rei l\·1:anoel da Assumpção, 
Religio o da Provincia da Arrabida, que vinha con .. 
d~zir seus Paes para a companhia de um seu Irmão e 
que b mesmo deveria voltar infallivelmente no regresso 
da mesma Frota-. 
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SETEMBRO 23 -A viso .communicando que se embarcavam para esta 
Capitania o Padre Frei Matheus de Araujo, Religioso 
de Nossa Senhora . do Monte do Carmo, e os Irmãos 
Frei Manoel da Conceição Parafita e Frei Manoel da 
Immaculada Conceição, Rdigiosos da Regular Obser-
vancia da Província de Portugal, para pedirem es-
molas p.ara reedificação dos seus conventos; devendo 
voltar os outros que aqui se achavam na mesma com-

. missão. 

» »-A. mandan~o informar sobre uma petição do Capitão 
Vicente d1! Araujo e Silva. 

» · 2S ·- Provisãp ordena~o aó Governador fi,zesse re-
metter para a Provedoria de Santos o que se·' ~stivesse 

devendo das consignações p'ara as fortificações da-
quella Pqtça, continuando-se· todos os annos este 
pagamentp na conformidade das ordens. 

',\ 
\ 

» · 26.:..... P.; communicando que por Decret · de 3 ~e Fevereiro · 
daquelle finno se ordenára que' os ' officiaes da Alfan-
dega se qbstivessem de perceber e pedir indevida-
mente 24$ooo por cada Navio que entrasse neste 
Porto, e t;3. mbem de levar marcas de sabida dos mes-
mos Navios, sob pena de serem autoados e presos, 
de perderem seus officios ou o valor delles, e de 
ficarem inhabilitados para servirem quaesquer outros 

\ officios d~ Justiça. ' 

~8 - ~- mandattdo informar o requeril)lento de D. Anna 
Vieira de Amorim, viuva do Capitão Ambrosio de 
Souza Cqutinho, em que pedia o pagamento dos 
soldos de 17 annos, 4 mezes e 2 dias que se ficaram 
devendo ~o dito seu 1Ilarido. 
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SETEMBRO 3o '-Provisão concedendo a Antonio · Monteiro de Al-
meida, Capitão dos Auxiliares da ·Cidade do Rio de 
Janeiro, mais um anuo d·e licença para se demorar 
no Reino, não vencendo porém soldo nem tempo. 

)) - P. mandando cumprir outra de I I de Março do anno 
anterior que mandava infç>rmar . sobre uma petição, 
que viera por cópia, feita por parte de João Cardoso 
de Mendonça, . natural de Villa Rica do Ouro Preto . 

» • - P. para que o Governador informasse sobre a peti-
ção de Manoel F erreira da Silva para ser resti-
tuído .'>eu ·filho ' Ignacio F~rreira da Silva do Regi-
mento · de Infàritaria ao de Cavallaria, visto ter já 
praça neste, quando por Ordem do Governador, e 

. contra a sua vontade foi obrigado a assentai-a na-
quelle; 

» ~ p. mandando informar sobre . pedir José Bernardes. 
Galvão que ·se lhe mandasse declarar na patente do 
po~.to de Capitão de Infantaria da Ilha de Santa Ca-
tharina o .de Teneme que havia occupado, que não 

. fôra nella mencionado, e do que lh:e resultava prejuízo 
n.a antiguidade. 

» » - :P. Pilra que o Góverna,dor informasse sobre a petição 
de . Salvador Pinto de Siqueira, para dar-se baixa de 
soldado a seu filho de nome João Pinto . . ' ; . . . 

OuTUBRO . . 5 - .Aviso . respondendo ao Gqverna~or que se daria a 
competente providenóa, sobre ·a grande diffi culdade, 
que se enc.ontrava nos provi.mentos dos Almoxarifados . 

. . : 'desta Cidade. . 
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OuTCBRO .• S -Av"iso declaranio ficar-s; · inteirado de ir-se conti-
nuando no costeamento do contrato das entradas para 
as l\·1inas por conta da Fazenda Real com grande 
vigilancia; remettendo o contrato e condições do 
mesmo, que fora arrematado por tempo de 3 annos, . 
começaveis em Janeiro do anno seguinte. 

» -A. accusando o recebimento das cópias das Ordens, 
Leis, e mais papeis, pertencentes á arqueação dos 
Navios, que transportavam os negros dos portos de 
Africa p~ra o desta Cidade, achando tudo executado 
conform~mente. 

» -A. declarando que, segundo representara o Governador, 
se mand~ria proceder com toda a cii:-cumspecção sobre 
o iriconyeniente, que resultava, de se livrarem os 
filhos unicos dos nat:uraes das Capitanias d9 exercício 
de soldado, náo o sendo de lavradores ou vi uvas. 

\ ' ' 

~ 6 - A. mandando que se continuasse a fazer na fórma orde-
nada a arrecadação do producto do do.,nativo gratuito, 
que os povos das Capitanias off~receram para as despe-
zas ·da reedificação de Lisbôa; e que a M\ sa da Inspec-

-çáo déss~ conta das remessas, que fizesse em cada uma 
das Náos de Guerra, dos productos .daquelle donativo. 

• - Provis~o declarando haver.:.se determinado que 
~ 

depois qe tiradas da Náo de Guerra Nossa Se1~hom 
da LamJ?adota e S. Pedro todas as madeiras de 

, conta, que costumava~ aproveitar-se em semelhantes 
casos, se queimásse o casco, e se puzesse em ~rre
cadação toda a ferragem della, dando-se disso CÓnta 
com o inventario ; quanto aos mastros, . velas, ·e 
massa me se conservassem com a mesma arrecadação ; · 
e pelo qpe respeitava·á Artilharia, a não ser necessaria 
nesta Praça, fosse remettida em Navios mercantes. 
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OuTt.:BRO .. 2 r - J:l>rovisão mandando informar sobre a petição de 
l\l!anoel de Oliveira Hato, para que seu filho fosse 
escuso do Real Serviço, visto ser unico e estar ma-
triculado na Provedoria da Fazenda como ofricial de 
carpinteiro da Ribeira. 

)) '22 - A viso para que o Governador mandasse entreg'ar com. 
a brevidade possível dous saccos de cartas que vinham 
dirigidas a Gomes Freire de Andrade e praticasse o 
mesmo com todas as mais cartas e saccos . 

)) 24- Provisão mandando informar sobre dous requeri-
mentos, um de D. Thereza :Maria de Jesus em que 
pedia para seu filho a propriedade do Officio ele 
Escrivão dos defuntos e ausentes, Capeilas e Resíduos 
da Comarca elo Ouro Preto, vago por fallecimento 
de seu marido; e outro de D. Margarida de Jezus 
Maria, Irmã daquella, pedindo que o mesmo Ofrl.cio 
fosse dividido e lhe dada a parte que tocava ao termo 
de Villa Rica. 

NovEMBRO r -A viso mai1dando que se rcmettessem todos os cabe-
daes pertencentes a El-Rey tios cofres da Náo Capitmzia 
e se avisasse a todos os Provedores das Capitaúias 
cuidassem com a maior exacção nas cobranças delles. 

4- Alvará de successão para os Governos das Capi-
tanias do Rio de Janeiro e Minas no caso de fallecer 
Gomes Freire de Andrade. 

5 -A. declarando que José Antonio Freire de Andrade 
ficaria governando interinamente a Capitania de Minas 
G~raes, si por occasião da abertura das vias de suc-
·cessão estivesse 

1
na dita Capitania ou na do Rio de 

Janeiro. 
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NovEMBRO 8- Provisão mandando informar sobre a petição, por 
cópia, de Pedro Ribeiro da Luz para dar-se baixa a 
seu filho Pedro José Ribr!iro. 

JANEIRO •• 

ABRIL ... 

25 - P. (impressa) ordenando que se desse baixa, em qual-
quer tempo que a pedisse, a todo o soldado que, por 
certidão dos Livros da Vedoria, mostrasse que assen-
tara praça voluntariamente e que servira 10 annos em 
alguma das Capitanias do Brazil. 

I 

1759 
_.-: \ 

1\ 
z5 - Provisijio para informar sobre o requeri1nento de 

. I 

Manoel de Almeida Sande, Thesoureiro da Alfandega 
da Cidade da Bahia, em que pedia que, sem erhbargo 
de não poder prestar suas cont~s pe!'qK motivos que 
allegava, se lhe satisfizesse o or\denado\ de um anno 
concedido aos Thesoureiros ,e Almoxar ifes para as 

-despezas das contas, a exemplo do que se praticava 
na Alfançlega desta Cidade. 

\ 
~ 5- P. ordenapdo que se executassem exactamente as con~ 

dições do contrato do sal, afim de evitarem-se os pre-
juízos da Real Fazenda, conforme representaram os 
'contrataíiores. 

\ 
25- P. para informar sobre o requerimento em que João 

Gomes fie Campos, Sargento-Mór da . Fortaleza de 
S. João da barra desta Cidade, ;pedia ser provido no 
governo da mesma Fortaleza com a patente de Te-
nenteo.Coronel e soldo respectivo. 
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MAIO. • • 22 - 1Provi!!•ão acompanhando exemplares impressos dos 
Alvarás de I r e z5 de Janeiro de 17SS, que decla-
ravam livre e franco o commercio do Reino de Angola 
e estabeleciam a nova fórma para a arrecadação dos 
direitos dos Escravos e l\1arfim, que sahissem da-
quelle Reino e portos da sua dependencia. 

JuNHO... 14 - p . mandando executar o contrato do direito das pas-
sagens dos Úos Parahyba e Parahybuna, arrematado 
por tres annos. 

z5 - P. mandando informar sobre o requerimento em que 
Luiz Manoel da Silva Paes, Capitão de Infantaria da 
Ilha de Santa Cathar!na, pedia passagem para a Com-
panhia, que se achava vaga, do Regimento desta Ci-
dade. 

JuLHo ... 17 - Aviso mandando passar guias a Pedro- Antonio de 
Freitas e a Thomé do Rosario, _artilheiros da Nau 
Nossa Senhora das Brotas, afim de .se transportarem 
para a Cidade da Bahia. 

28 - A. ti·ansmittindo exemplares das Sentenças proferidas 
pela Suprema Junta da Inconfidencia contra os prin-
cipaes chefes e co-réos do attentadq commettido em 3 
de Setembro de 17S8 contra a Augusta Pessoa dé 
Sua Magestade (não -existem os exemplares, mas ape11as 
uma relação). 

AcosTo. . 1 3 - Provisão para informar sobre o requerimento de 
Feliciano _Gomes Neves, ex-contratador do contrato 
das Baleas, em que pedia se sustasse na execução 
contra elle e sens Fiadores, admittindo-o a fazer os 
pagamentos na fórma que requeria. 
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.AcosTo. . r 4 - Call~ta Régia mandando pro.ceder contra José 
::VIascarenhas Pacheco Coelho de Melio por preva-
ricacões. 

r l) - Aviso mandando passar guias a José da Silva e João 
Pereira dos Santos, artilheiros da Náo N ossa Se11.hora 
das Brotas, afim de transportarem -se para a Bahia. 

'2 3 - t=:art.a Régia !lomeando o Coronel Vicente da 
Silva de 4- lfonseca Brigadeiro de um dos Regimentos · 
desta Praça que se achava vago, e Gove-rnador da 
Colonia do Sacramento. 

"-c. R. nomeando o Tenente Pedro da Silva de Aifon-
seca para o posto d~Capitáo de Infantaria, em at-
tcn·~ão aos serviços prestados por seu pai o B.rigadeiro 
Vicente dl'. Silva de Affonsec'a. 

» - C. R. nomeando a Manoel Pitiheiro Osorio e Caetano 
\ 1\ \ 

José Moqrão, aquelle Tenente \ este ~lferes de' um 
dos Regimentos de Infantaria d'o Reino \do Algarve, 
para servirem em commissã~ junto aci Brigadeiro 
Vicente d,a Silva de Affonseca. · 

SETEMBRO r3 - Provis~o (impressa} marcando o tratamento que 
c<;> mpetia ao Administrador Episçopal de Moçam-
.bique. 

28 - A viso d,eclarando ter sido concedido á Compat~hia 
Geral d~ Agricultura das Vinhas · do Alto Douro 
mandar a esta Capitania um navio carregado de 
generos, e voltar para a Cidade do Porto, antes da 
partida ela Frota, com productos deste paiz . 
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NovEMBRo 20- Plr"ovisão mandando informar sobre o requeri-
mento em que Francisco Mendes Galvão, Tenente-
Coronel Governador da Ilha das Cobras, pede, em 
attenção aos serviços prestados, ser nomeado Coronel 
com soldo de reformado. 

DEzEMBRO r o - Alvará creando e erigindo em nova vigararia col-
lada a Igreja de Campo Alegre desta Cidade, com a 
congrua de zoo$ooo annuaes. 

1760 

JANEIRO .. ro- Provisão mandando informar sobre o requerimento 
em que Guilherme Diniz, Guarda menor da Re-
lação desta Cidade, pede confirmação do mesmo 
officio. 

» - P- mandando informar sobre o requerimento em que 
Alvaro de Brito elo Rego, Sargento- lVIór reformado 
desta Praça, pedia pagamento do soldo declarado em 
sua Patente. 

» 12- P~ mandando informar sobre o requerimento em que 
José Joaquim de Moura Telles, Cabo d'Esquadra da 
Companhia ele um dos Regimentos desta Cidade, pedia 
dispensa de annos para poder ser provido nos postos 
subalternos . 

FEVEREIRO 23 - P. mandando informar sobre o requerimento em que 
José Francisco dos Santos pedia licença para passar-se 
á Côrte com seus filhos. 

74 
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FEVEREIRO 26 - Provh~ão man::iando informar sobre o requerimento 
em que José Corrêa da Silva, Bacharel formado, 
pedia ser nomeado Fiscal da Casa de Fundição da 
Cidade de S. Paulo. 

» >> - P. mandando informar so~re o requerimento em que 
Carlos Manoel de Aguiar, Capitão do Navio Nossa 
Se1~lzora do Pillar, pedia se lhe mandasse pagar a 
passagem do Engenheiro Guilherme de Bazenes e um 
creado. 

MARÇO . . . 5 - P. mandqndo informar sobre o r.equerimento em que 
o Padre Estevão Lulz do Nascimento, Capellão de um 

. dos Regimentos desta Praça, pedia licença para 
passar-se á Côrte, vencendo o seu soldo. 

ABRIL ... 

» 

18 = P. mandando informar sobre 10 requerimento .em que 
José da Costa Mattos, Provedor da Casa da Moeda 
desta Cid2f.de, pedia augmento em seu .?rdenado. 

\ 
1 1 - P. mandaq.do suspender a arremat ção do contrato da 

Dizima d~ Alfandega desta Cid'ade até q~e se tomasse 
difinitiva resolução. 

22- P. mandando informar sobre o requerimento em que 
Guilherrrtl'! Keli, Tenente de Mar e Guerra do Rio 
da Prata~ pedia ser provido na posto de Capitão-
Tenente, 

I 
I 

» ' - P. mandapdo informar sobre à requerimento em que 
Manoel de Sá Brandão, Tenente de Dragões no Rio 
Grande de S . Pedro, pedia ser reformado no mesmo 
posto, O\l no de Capitão com meio soldo deste 
posto. 
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ABRIL. . • 22 ~Provisão mandando informar sobre o requerimento 
em que Pedro Pereira Chaves, Capitão de _Dragões 
do Rio Grande de S. Pedro, pedia mercê do soldo por 
inteiro e Patente de Tenente-Coronel reformado, em 
remunerasão dos seus servíços. 

26- P .. mandando informar sobre o requerimento em que 
Francisco Xavier da Silva pedia ser empregado na 
Fortaleza de "'Willegaignon desta Cidade. 

27- P. mandando informar sobre o requerimento em que 
o Capitão Thomaz Ferreira da Silva pedia licença para 
passar-se á Côrte com S'-la familiá: 

MAro .... 5- Aviso mandando informar sobre o requerimento e 
documentos annexos de Luiz Manoel de Azevedo Car~ 
neiro e Cunha . 

» - Provisão man:iando informar sobre o requerimento 
em que Jeronymo Fernandes Guimarães pedia paga-
mento do que se lhe devia por ter servido de Escrivão 
do Donativ-o gratuito para a reedificação ela Côrte. 

» 7 - P. mandando informar sobre a representação da Camara 
desta Cdade, pedindo permissão para em logar con-
veniente fazer-se um cercado, onde se recolhessem 
e matassem rezes para provimento de seus habi-
tantes. 

» - .P C .. man:ian:io inform .. ar sobre o requerimento em que 
Luiz Jayme de Magalhães Coutinho, Vigario Collado 
da Parochia de S. José desta Cidade, pedia se lhe 
pagasse a Pia Baptismal que mandara fazer para a 
-administração dos Sacramentos. 
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~ .. 1Aro. . . . 7 -- Provisão mandando informar sobre a representação 
da Camara desta Cidade em que declarava a conve -
niencia de se cobrir a Valla desta Cidade . 

n 8 ..:_ P .. mandando informar sobre o requerimento em que 
José de Godoy Moreira, Provedor e Contador da Fa-
zenda Real da Capitania de S . Paulo? pedia se lhe 
concedesse mais a terça parte dos ordenados que vencia. 

g - P . mandanQo informar sobre o req-uerimento em que 
Ant011io de OliYeira Bastos? Capitão de Infantaria da 
Praça de Santos? pedia ser reformado no mesmo posto, 
vencendo o respectivo soldo. 

i' >> - P . manclandp informar sobre o requerimento em que os 
Irmãos da Irmandadé de S. José desta Cidade alle-

' gavam qu 1=rer o Parocho ha\\er o util do toque ou re-
pique dos sinos? contra a Resolução que só permittia 
o toque dos sinos quando foss~ necessarw, e não a 

\ 
percepção da utilidade . \ 

>> n - p . declarando que á Irmandade de S . Jos~ desta Ci-
dade pertencia o uso das sepulturas para enterrar 
nellas os ~eus Irmãos e não ao Vigario? a quem só se 
concedeu o livre exercício das funccões Parochiaes na . •' 
mesma Igreja . 

>> 1 2 - P. mandando informar sobre a licença pedida por Fran-
cisco Cordovil de Siqueira e Mello, Provedor da f\eal 
Fazenda? para passar-se á Corte com sua famit'ia? 
afim de suas duas filhas serem Religiosas. 

>> - P . para infqrmar sobre o requerimento em que Caetano 
Mendes da Silva pedia mercê do posto de Capitão da 
Fortaleza de Santa Luzia, desta Cidade . 
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MAIO • .•• I 3- P• .. ovis~o ordenando que, sendo certo o que repre -
sentava Salvador Pinto de Siqueira, se desse b::üxa do 
Real serviço ao seu filho João Pinto, soldado de um 
dos Regimentos desta Cidade. 

» zo- P. mandando informar, ouv idos os Offi.ciaes da Camara 
da Ilha de Santa Catharina, acerca da representação do 
Governador da mesma Ilha em que declarava terem-se 
elles escusado, sendo chamados para negocio do Real 
serviço, de comparecer na residencia daquelle Go-
,-erno. 

J> 24 - A vis;o communicando ter-se concedido licenqa por 
dous annos, para passar - se á Corte, a José Monteiro 
de 1\'Iacedo Ramos, Tenente de Infantaria de um dos 
Regimentos desta Praça . 

JU NHO . . . . 3- A. participando que se remettia na Frota uma Ban-
queta e Alampada de prata para a Sé desta Cidade, 
as quaes Sua Magestade doava a favor da mesma 
Igt;eja, devendo proceder-se a Inventario e Termo, e 
remetter-se certidão . 

n ()- Cart.a Régia declarando ter- se nesta data cele-
brado o Consorcio da Princeza do Brazil com o In-
fante Dom P edro; e que se fizessem aquellas de-
monstrações de alegria, praticadas em semelhantes 
occasiões . 

1> - Provisão para informar sobre o requerimento em 
que Carlos Soares T elles, soldado de um dos Regi-
mentos desta Praça, pedia dispensa de annos, para 
poder ser provido nos postos subalternos . 
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JuNHO •.. 12- Provisão para informar a respeito do que declarava 
o Provedor da Fazenda Real da Praça de Santos 
acerca da queixa do Ouvidor da Comarca de São 
Paulo em que representava ser estorvado por aquelle 
na arrecadação dos direitos dos gados, depois do 
fallecimento de Christovão Pereira de Abreu, a quem 
foram doados. 

" - P. para informar acerca do Provedor da Fazenda 
r -

Real do R \o Grande duvidar não fazer desconto na 
importanc\a das fardas, fardetas e capotes remettidos 
para os soldados daquella guarnição, e determi~ 
nando qu~ aquelle Provedor executasse as ordens 

-transmitti~as, enviando a importancia , daquelles 
objectos. ___.----- ., 

I 

17- P. para informar acerca da representação do Bispo de 
S. Paulo, em que pedia a Sua Magestade a esmola de 
mais dez rpil cruzados para concluir a obra da Igreja . . \ \ 
da Sé daquella Cidade. \ \ ' 

\ 

rg- P. para informar sobre a representação do Ouvidor 
da Comarça de S. Paulo, em que se. queixava da in~ 
vero:;imillpn~a das certidões, que se lhe remetteram 
da Proveçl.oria da Fazenda Real de Santos, das lo~ 

tações dos O.fficios, da irregularidade no arbitra~ 

rp.ento dos novos direitos, e da desordem com que se 
faziam a$ cobranças e pagamentos naquella ProYe-
doria. ' 

, - P. para informar sobre o requerimento em que Ma~ 
noel Pere~ra Franco, Almoxarife da Praça da Nova 
Colonia do Sacramento, pedia se lhe nomeasse suc-
·cesor. 
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JuNHO ... 20- Provisão para informar sobre o requerimento em 
que Manoel Rodrigues dos Santos, Capitão de infan-
taria da Praça de Santos, pedia a mercê da patente de 
Capitão com o respectivo soldo para seu filho Manoel 
dos Santos. 

» - P . para informar sobre o requerimento em que José 
Custodio de Sá e Faria, pedia se lhe continuasse a 
pagar o soldo dobrado do posto de Tenente-Coronel 
desde o dia em que fôra nomeado, do mesmo modo 
que vencia quando Sargento-Mór. 

» - P. para informar sobre o que requerera a Camarada 
Cidade de Cabo Frio, para que se lhe concedessem 
os mesmõs privilegias de que gozava a Camara desta 
Cidade. 

29- P. para informar a respeito dos exorbitantes salarios 
que venciam os Officiaes mecanicos da Ribeira. 

JuLHO .. .. 7 - P . mandando informar sobre haver-se nomeado um 
segundo Escrivão para assistir com o Almoxarife aos 
pagamentos, e declarar qual o motivo de semelhante 
nomeação, e si aquelle eri1pregado percebia pelo seu 
trabalho algum emolumento ou ordenado pago pela 
F azenda Real. 

• - Car·ta Régia ordenando que as Camaras desta 
Capitania não podessem taxar preço a genero algum 
dos da Junta da Administração da Companhia Geral 
da Agricultura das inhas do Alto Douro, sem ser 
de accôrdo e mutua approvaçáo com seus Adminis-
tradores. 
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Julho .. . . 7 - Carta Régia ordenando que os generos privativos 
da Junta da Administração da Companhia Geral da 
Agricultura das vinhas do Alto Douro não pagassem 
direitos, quando a mesma companhia reexportasse de 
uns para outros portos do Brazil. 

8 - Provisão para informar a respeito da confirmação, 
que solicitara José Custodio de Sá e Faria, do posto 
de Tenente-Coronel do Regimento de Artilharia desta 
Cidade, em que tinha sido provido . 

I 

9 - P. para informar sobre o requerimento em que Se-
bastião José do Amaral, soldado de um dos Regimentos 
de infantaria paga desta Praça, pedia dispensa de 
annos para poder ser provido nos postos subalternos . 

10 - P . para informar acerêa da petição dos Vigarios da 
llha de Santa Catharina e dedarar a quantia que se 
lhes devia augmentar sobre a congrua de sessenta mil 
réis, que pl'!rcebiam . 

21 - P . para informar acerca da repue\sentação feita por 
Bento Coelho de Almeida e Rezende, Vigario da Igreja 
de .Caravellas, ouvindo a respeito o Reverendo Bispo 
desta DiocÇ!se . 

z3 - P . para informar sobre a representação do Gover -
nador da Ilha de Santa Catharina, em que expunha 
a conveniencia de estabelecer - se uma consignação 
arinual para o reparo das Fortalezas daquella . Ilha, 
as quaes com o tempo se iam arruinando. \ 

» - p . para info rmar sobre a representação da Camara 
desta cidaqe, em que se queixava de falta de obser -
vancia daft suas Portarias principalmente a respeito -dos 
atravessadores dos negros da Costa d'Africa . 
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JuLHO ••• 3o - A viso ordenando que com a ma1or brevidade se re-
mettesse um quadro da receita geral de todos e cada 
um dos contratos de que se compunha o rendimento 
desta Capitania, e outro da despeza geral, afim de 
melhor providenciar-se a respeito da sua conservação 
e boa ordem. 

AcosTo . . 4--: Decreto (por cópia) pondo em vigor o de 5 de Julho 
· de 17213, que prohibia impetrar- se do Papa, ou de 

seus Tribunaes e Ministros Bulias, Breves, Graças 
ou quaesquer outros Despachos, sem expressa licença 
de Sua Magestade . 

» 7- Provisão para informar sobre a representação da 
Camara da Villa de Santos, em que pedia fosse 
aliviado o pqvo daquella villa da con·.ribuição pedida 
para a reedificação das Obras Publicas da Côr te. 

)> - P. para informar sobre a representação do Ouvidor da 
Capitania da Parahyba, em que declarava que os Juizes 
eram tratados pelos Governadores e Capitães-móres 
no districto de Pernambuco com termos menos po-
líticos, do que aos Militares seus subalternos . 

9 - P ,; para informar, ouvido o Provedor da Fazenda, a 
respeito do estado das execuções e cobranças dos de-
vedores á Fazenda Real, e dos . alcances dos Almo-
xarifes e Thesoureiros da Alfandega nella declarados . 

>> - A viso mandando informar sobre a diminuição dos ren-
dimentos da Fabrica da Cathedral desta Cidade e sobre 
dar- se ao Cabido da mesma Cathedral a quantia de 
4oo$ooo por conta da ajuda de custo pertencente ao 
anno de 1758 a I75g . 

75 
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AGosTo .. r3 - Aviso recommendando toda a possível diligencia, 
afim de que os rendimentos dos officios de que se 
pagasse donativo chegassem ao das arrematações 
anteriores, e no caso contrario, que fossem arrema-
tados pelo maior lanço. 

» - A~ accusando o recebimento dos officios deste Governo 
que versavam sobre o que se aproveitou da Náu 
Lampadosa e o destino que se lhe deu, sobre a 
observanci~t da ordem para a Casa da Moe~a supprir 
o dinheiro necessario para o costeamento das 
Náus de Guerra, sobre o resultado da cobrança 
do donativo gratuito da Cidade de S. Paulo e da 
de Santos, o que tudo Sua Magestade houve por bem 
approvar. \ 

1\ 

» - A. exigindo fi remessa das relacões da receita e des-
I ' 

peza de c1tda uma das Provedorias d~s Capitanias, 
afim de copfeccionar-se o Regitbento ']!>ara governo 
dellas, e ordenando que nas relaç0es par,ticulares de 
cada uma qas praças das mesmas Provedorias se decla-
rasse não sp o existente, ri1as o que era necessario para 
·seu completo municiamento. 

>> -A. accusando o recebimento da carta do Governador 
em que noticiava ter- se recolhido a esta Cidade 
sem maior molestia, e os contratempos experimen-. \ 
tados na viagem pelo que arribára á Ilha Grande, 
onde tambem chegaram 3 Navios F rancezes para re-
fazer -se de viveres; e por este· motivo se ordenava 
que, nas ilrribadas feitas por estrangeiros, se empre-
gasse o maior cuidado, afim de evitar- se o contran-
bando . 
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AGo~m) .. I3- Aviso declarando, em resposta a carta de 9 de Março 
do presente anno em que o Governador e Capitão-
General desta Capitania, Conde de Bobadella, decla-

. rava não ter tido a mínima parte na supplica da Camara 
desta Cidade para que puzesse na casa de suas sessões 
o seu retrato, que Havia Sua Magestade consentido 
naquella supplica para estimulo e exemplo dos Go-
vernadores, seus successores. 

» » .;...... A. recommendando que empregasse todo o cuidado no 
restabelecimento das fortificações da Ilha de Santa Ca-
tharina que este Governo declarára acharem-se em es -
tado de ruina, e que Sua Magestade, para que cessassem 
as queixas contra a má administração do ~espectivo 

· Governador, providenciaria nomeando-lhe successor . 

» ___:_ A. communicando a nomeação do Coronel Ignacio 
Eloy de Madureira para Governador do Rio Grande 
pelo tempo de tres annos . 

» -A. declarando ficar Sua Ma~estade jnteirado do numero 
de Tropas que guarneciam a Praça da Nova Colo-

-nia do Sacramento ; de se achar no exercício da-
quelle Governo o Brigadeiro Vicente da Silva da 
-Fonseca; e de haver falleCido Luiz Garcia: de Bivar. 

» » - .A . approvando tudo quanto este Governo praticou por 
occasião das arribadas das Náos Francezas neste porto 
e nos de sUa jurisdicção. 

» - A . declarando que com a Galera NÕssa Senhora da Lu{ 
e Smtta Awta, pertencente á Cop1panhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, se praticasse a 
respeito · do pagamento do direito da Guarda-Costa 
o mesmo que se seguia e observava com os outros 
Navios procedentes da Cidade do Porto . 
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AGosTo .. I 3 - A viso ordenando que não tendo a Alfandega desta Ci-
dade accommodação para os generos dos negociantes, 
ou fosse ella transferida para os armazens que foram 
dos Jesuítas, ou se conservasse no logar em que 
se achava, tendo por sua conta os sobreditos ar-
mazens. 

» - A~ communicando ficar-se inteirado de terem sido 
advertidos os officiaes da Alfandega desta Cidade 
para que 'não percebessem rriais o donativo de 24$ooo 
de cada navio entrado neste porto, e de não dever por 
conseguinte este Governo receber por ancoradoro a 
_quantia pe 8$ooo, incluída naquella, e que ordenara 
Sua Magestade que se participasse a este Governo, 
que p,arf!. estabelecer ·semelhante imposto não bas-
ta v a costume, necessano era Titulo . conferido pela 
Corôa. \ 

» - A. mandando que ao Chahceller da Relação desta Cidade 
prestass~ este Governo os_ auXílios n~~essarios para o 
estabel~çimento dos estudos n~sta Capitania por ser 
a sua crj!acão de reconhecida utilidade . . 

14 - Cart.a Régia~ pela qual Houve por bem Sua Ma-
gestade determinar que o Governador desta Capitania 
percebesse os mesmos emolumentos, como Gover-
nador Q.a Relação, que percebia o Vice-Rei e Capitão 
GeneraJ do Estado do Brazil como Governador da 
Relação da· Bahia . \ 

' - A viso mandando que se pagassem pela Casa da Moeda 
desta pjade as pequenas despezas feitas pelo Inten-
dente Geral do Ou~o com as conducçúes dos materiaes 
pertençentes ás outras Intendencias. 
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AGOSTO .. 14 ,__Aviso declarando ficar-se inteirado de ter este Governo 
recebido os exemplares da Sentença proferida contra 
os Réos do attentado commettido na Augusta Pessoa 
de Sua Magestade, e das demonstrações de zelo e fideli-
dade, manifestadas pelos povos pela conservação da pre-

. ciosa v ida de Sua Magestade, e da execução que dava 
este Góvernador ás Reaes Ordens contra os jesuítas. 

» --:- Á;. restabelecendo --os privilegias dos Regimentos auxi-
·liares desta Capitania. 

• - A~ ordenando que, na ·falta de Governador de Goyaz, 
este .Governo, em sua nomeâção interina, arbitrasse o 
que se devia c):ãf de ajg_d~ .. ~e custo á pessoa nomeada, 
na proporção das desp~~a~ _para o seu tr~nsporte. 

! : 

. ~!. ,, - A. communicando ter sido nomeado o Coronel J or,é 
Fernandes Pinto· de· Alpoim para o Posto de Briga- · 
deiro do seu mesmo Regimento nesta Cidade. 

» - A. approvando ter este Governo suspendido a execução 
do Edital que annunciava indulto' aos naturaes deste 
Estado para não servirem nas tropas mais do que por 
certo e limitado tempo, e que quanto ao grande nu-
mero de privilegiados; se providenciaria competente-
mente á vista das relações que se exigiram . 

. » • - A. declarando ficar-se inteirado da diligencia feita 
contra os quilombos, e do destino que se deu aos ne-
gros nelles encontrados .· 

'' - A. mandando proced :r contra o Dezembargador Agos-
tinho Luiz na · conformidad~ da Real Ordem, e em-
barcar no primeiro navio· o ex-Ouvidor de Goyaz 
Sebastião José da Cunha Soares de Vasconcellos, se-
questrando-se-lhe a fazenda que possui~ nesta Cidade. 
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A GOSTO. . I 4 - A viso comrimnicando ter sido recolhido á prisão do 
Limoeiro para ser sentenciado pela Relação o Bacharel 
Jeronymo Ribeiro Magalhães, ex-Ouvidor da Comarca 
de Paranaguá . 

)) 

» 

)) 

>> - A~ declarando ficar-se inteirado dos motivos por que de-
morou-se a sabida da Náo de Guerra Nossa Se1~hora 
das Brotas, e que quanto á conveniencia de se remette-
re.m . daquelle Reino os materiaes para concertos das 
Náos se iJrovidenciaria convenientemente. 

)> .......;.. A.: permitfindo que se fizesse um. trans.ito de casa da 
Tesidencia deste Governo para a da Relacão. 

I ' 

» - A. approvando ter _>ste Governo mandado entregar 
'\ 

a seus c).onos o ferro e aço, que se adiavam na 
Alfandeg11, vindos da Bahia~ isentando-os das penas 
esta belec~das pela necessidade que'. havia daquelles 
objectos. \ 

\ \ 
. ' \ 

>> - A. commpnicando ter Sua Mage~tade abolido alguns 
:dias feriÇI.dos que se davam na Relação desta Ci~ 

dade, de que se seguia grande atra~o ás causas pen-
dentes. 

\ 

>> - Carta J,=tégia abolindo um mez das férias grandes 
que se d~,tvam na Relação desta Cidade. 

» >' - c. R.. mandando sequestrar todos os livros, papeís e 
cabedaes pertencentes ao Dezembargador Agostinho 
Luiz Ribeiro Vieira, dos quaes se remetteria, depois 
de examinados, exacta relação, e seguir para aquelle 
Reino o mesmo Dezembargador na primeira em-
barcaçãq . 
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AGOSTO. . 1 5 - A viso declarando que, inteirado das desordens pra-
ticadas pelo Governador da Ilha de Santa Catharina, 
se lhe nomeara successor; e prevenindo que a ju-
risdicção deste Governo nos que lhe são subordinados 
era a que tinham naquelle Reino os Generaes das Pro-
víncias sobre os Governadores das Praças, e orde-
nando qu ~ fosse remettido para a Côrte o Letrado 
Martinho Xavier pela sua má conducta naquella Ilha. 

» >> -A. communicando não ter sido deferido o requeri-
mento de Vicente de Araujo Silva, Mestre do Trem e 
Ribeira das Náos desta Cidade, em que pedia escusa 
deste exercido e que se lhe arbitrasse ordenado. 

» » - A. declarando que, pelas cópias da Carta e do Decreto 
dirigido á Camara desta Cidade, veria este Governo 
qual a resolução tomada a respeito da representação 
daquella Camara sobre o prejuízo que lhe resultava da 
introducção do Tabaco da Bahia; e que pelo Conselho 
Ultramarino se expediria a este GQverno as conve-
nientes ordens. 

. » >> - A. communicando ter sido deferido o requerimento 
de Domingos Gomes da Cunha, Thesoureiro da Al-
fandega desta Cidade, em que pedia ser conservado 
no mesmo emprego. 

,, » -A. participando Haver Sua Magestade permittido que 
este Governo cobrasse como Governador da Relação 
os mesmos emolumentos que cobrava o Vice-Rei deste 
Estado como Governador da Bahia . 

. >> 18- A. facultando a José dos Santos Rabello edificar uma 
casa na Ilha das Enxadas para recolher nel!a toda a 
polvora das Náos que viessem a este porto. 
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AGOSTO. . I 8 - A viso communicando ter sido e~ pedida a Carta Régia 
que providenciava a respeito das escusas apresen-
tadas pelas pessoas abonadas para servirem de Almo-
xarifes da Fazenda Real. 

» » - A. approvando a licença concedida a Bento Dias de 
Carvalho, Me3tre do navio Nossa da Senhora da Con-
ceição e Viciaria, para carregar 20 duzias de taboado 
de Tapit~hoam e as que se negaram a José da Fonseca 
a Baltha~ar dos Reis para o mesmo fim. __ 

, -A. com111unicando que ao Bispo desta Cidade se recom-
mendavfl fazer embarcar para aquelle Reino o Padre 
Affonso Moreira, par~ o que prestasse este Governo 
todo o auxilio . 

1 » - Provis)ào para informar sobre o requerimento em 
que Domingos Abreu Cad:wal pedia nomeação de 
Ajudante Supranumerario do\ Fundidor da Casa de 
Fundição de Villa Rica. ' \ \ 

19 - P. concedendo ao Padre Estevão Luiz do Nascimento, 
Capelláp do Regimento desta Praça, licença com ven-
cimentq por um anno para tratar de sua saude ria 
Côrte. 

20- P. ordenando remetter para a Praça da Colonía os 
descontos feitos aos soldados que fi caram por (ardar 
por lhe~ serem devidos . 

' - A viso mandando providenciar a respeito do que re-
presentara o Governador da Ilha de Santa Catharina, 
devenqo em primeiro logar attender-se á prompta re-
messa fio fardamento para as tropas alli destacadas . 
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AGOSTO .. 2 r -Provisão para informar sobre a representação do 
Governador da Ilha de Santa Catharina, em que decla-
rava convir que as embarcações da Villa da Laguna 
fossem obrigadas a buscar aquelle porto, sob as penas 
comminadas pelo General de Batalha José da Silva 
Paes, ex-Governador daquella Ilha. 

22 -P. para informar sobre o requerimento de José da Costa 
Mourato, proprietario do Offtcio de Escrivão das 
Appellações da Relação desta Cidade, em que pedia 
a propriedade do mesmo Offtcio para seu filho mais 
velho . 

1> » - P. havendo por derogada a Provisão de 27 de Dezem-

)) 

bro de r7S4, que declarava ser da Ordenança e não 
Auxiliar o Regimento de Cavallaria desta Capitania . 

» -A viso ordenando que, sendo certo o que referia em 
seu requerimento Leonardo Luciano de Campos, T e-
n~nte da Guarnição da Ilha de Santa Catharina, lhe 
concedesse este Governo a licença pedida para pas -
sar-se á Corte . 

n >>- Cart,a Régia ordenando que a Junta da Fazen a 
mandasse proceder breve e summariamente á execu-
ção nos bens sequestrados do Almoxarife Manoel 
Pereira do Lago, e fizesse entrar para o cofre a impor-
tancia para pagamento da sua divida, e que d re -
tante se fizesse entrega a: seus herd::iro . 

>> » - A viso communicando que, tendo- e ap li do o ren-
dimento do Contrato do Tabaco~ que p la Lei de to de 
Janeiro de r7S7 fôra abolido, a alguma consignaçõe , 
ordenava -se que dahi en-i diante 'e o ru e o ui\ a-
lente que por aquella Lei e impoz em alguns generos 
nella declarados. 

7 
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Á GOSTO. . z3 -Provisão para informar sobre o requerimento de 
Antonio Lopes da Costa? em que pedia dispensa na 
idade menor de seu filho José Fidelis Lopes da Costa 
para assentar praça de soldado. 

z5- P. determinando que até segunda ordem se cobrasse do 
tabaco da Bahia? importado nesta Capitania dous 
tostões em cada arratel? sob pena de tres-dôbro aos 
que introduziss~m sem o pagamento do devido direito. 

J> J• - p. para informar sobre a representação do Provedor da 
Fazenda Real de Santos? em que declarava ser neces-
sario terraplenar-se a Fortaleza de Itapefita para bem 

· laborar a sua Artilharia? sendo feita a despeza á custa 
do Capitão da mesm~ Fortaleza. 

zb- A viso corpmunicando a nom~ação de José do Couto 
Pereira pqra Administrador do contrato da Pesca das 
Balêas? e fDandarído suspender-s~ a des.carga do 11,avio 
em que el~e vinha até a chegada '-1~ Fro~ . .,, 

\ 
I 

J) J> -A. exigindq certidão authentica da quantidade de azeite 
de Balêas que entrara nas Alfandegas desta Capitania 
durante os cinco annos precedentes? e dos-. direitos que 

\ 
pagava cada pipa por entrada e sahida. , 

J> - A .. commuqitando a licença concedida a José Antonio 
F reire de Andrade para passar-se áquelle Reino. \ 

J> -A. mandando examinar o preço de cada casco de pipa 
ordinaria çom arcos de ferro? e custo de cada pipa de 
azeite de Balêa, preço médio? sem as despezas de casco 
e direito. 
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AGosTo .. z6 -Carta Régia permittindo que um navio com carre-
gamento proprio do contrato da Pesca das Balêas 
pudesse navegar deste porto para o de Lisboa fóra da 
Frota. 

» 27- Provisão para informar sobre o requerimento de 
Alexandre Luiz de Souza Menezes, Mestre de Campo 
e Governador da Praça de Santos, em que pedia se 
igualasse seu soldo ao dos outros Governos. 

>> - P. para informar sobre o requerimento de Braz de 
Pinna, em que pedia confirmação do dominio e posse 
das terras que possuia. 

>> »-Aviso communicando que á Junta da Companhia 
Geral do Grão-Pará e Maranhão se concedera licença 
para mandar áquelle Reino cem duzias d e taboado 
Tapinhoam. 

z8-Provisão para informar sobre o requerimento em 
que Jeronymo Moreira de Carvalho, Sargento-Mór do 
Regimento da Praça da Nova Colonia do Sacramento 
pedia pagamento dos seus soldos desde o dia em que 
foi preso até o de sua absolvição. 

, »- CaJ.~ta Régia communicando a nomeação do Bacha-
rel Domingos João Viegas para Ouvidor da Comarca 
de S. Paulo, e do Bacharél Joaquim ·José Coelho 
da Fonseca pRra Juiz de F óra, aos quaec; se daria 
posse iniependente da apresentação de suas cartas. 

n » -c. R. ordenando que José Alvares de Mira, contra-
tador dos dizimos do Povoado de Santos e S. Paulo, 
prestasse fiança na Junta da Fazenda Real desta 
Cidade a bem de dar execução ao referido contrato. 
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AGosTo .. z8 - Cart,a. Régia. mandando suspender o P rovedor da 
Fazenda Real desta Cidade, e nomear Chanceller para 
proceder á nova Devassa sobre os insultos feitos em 
sua casa a Antonio Gonçalves Marques pela mulher 
e escravos daquelle Provedor. 

)) - A viso recommendando a este Governo que empregasse 
o maior cuidado na escolha das madeiras que se remet-
tessem, afim de não soffrer prejuízo a Fazenda Real. 

I 

» » -· P rovisão mandando informar o requerimento de 
Gaspar dos Reis Silva que pretendia se lhe passasse a 
patente de Capitão, não vencendo mais soldo que o 
que perceqia com o posto que então occupava. 

•I 
. '' 

----zg - p. manJando arrematar por 3 annos os c.ontratos 
sobre diversos objectos do Rio de Janeiro e Minas, 
declarados na r elação enviada·., 

h d · . . ·, d:;,\ D . '' - P. acompaq an o 24 coptas tmpressas e tres ecretos 
datados de 4 do mesmo mez; à.Bm de \ que fossem 
afi1xados nos lagares mais publicas desta Capitania. 

n - P~ mandando que os contratadores da pesca das ba-
leas continuassem no mesmo contrate debaixo das 
condições ~ fi anças com que o arremataram. 

» - C a r t.a R~gia communicando a nomeação de Ig-
nacio Eloy de Madureira para Governador do R,io 
Grande de S . P edro . 

" - A vis o declarando que pela Casa da Moda desta Cidade 
se fi zesser11 todas as despezas do costeamento da Náo 
de Guerra N . S . da Ajuda e S. Pedro de Alcantara. 
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AGOSTO .. 2g- Provisão declarando livre o consumo d'agua ardente 
do paiz, depois de pagos os direitos devidos. 

SETEMBRO 2 -P.;; para informar sobre a representação do Governador 
da Ilha de Santa Catharina contra o Padre Domingos 
Pereira Telles, vigario de uma das Parochias daquella 
Ilha. 

3 - P. para informar sobre a representação do Ouvidor 
da Comarca de Paranaguá a respeito dos dous 
Regimentos- expedidos para regular os salarios nas 
Comarcas de beira- már e sertão e nas em que hou-
vesse minas. 

7- P. determinando que o Governador da Fortaleza da 
Praia Vermelha vencesse o soldo de dezeseis mil réis 
por mez, e communicando a nomeação de Domingos 
Martins Feijó para exercer aquelle emprego. 

9 - P. estabelecendo o soldo que deviam perceb er os Aju -
dantes do numero e os supra de Auxiliares desta 
Capitania. 

1 1 - P. para informar sobre o requerimento de Antonio 
Martins de Brito,: Juiz e Ouvidor da Alfandega desta 
Cidade, em que pedia providencias a respeito do Ac-
cordáo contra elle proferido pela tomadia, que fizera, 
de fazendas das Indias, enviadas da Cidade da Bahia. 

29 - p . para informar sobre a representação dos Deputados 
da Mesa da Inspecçáo desta Cidade, em que decla-
raram não ter a Camara da Ilha Grande admit tido o 
imposto das giribitas que se estabelecera . 
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NovEMBRO 9 - Provisão para informar sobre o requerimento de 
Alexandre de F aria e Silva; Thesoureiro da Casa 
da Moeda desta Cidade, pedindo augmento de or-
denado. 

DEZDIBRO r3 - P. para informar sobre o requerimento de Ignacio 
Xavier de Oliveira, soldado voluntario, em que pedia 
dispensa de annos para poder ser provido nos postos 
subalternos. 

29 - p. abrogandp a P rovisão de 2 1 de Junho de 1727 e 
mandando executar o que dispunha~ o Regimento das 
arqueações dos escravos e a Provisão de 2 r de Março de 
r688 para que não partisse nenhuma embarcação para 
a Costa d'Africa sem que levasse capellão. ' 

\ 

» - P. para informar sobre a representação da Camarada 
Villa da Víj:toria, pedindo que os pannos de algodão, 
que se fabricavam naquella Villa e sehs contornos, 
não pagassem na Alfandega dest~ Cidad~, os direitos 
de entrada. 

1761 

\ 
\ 

JANEIRO. . 3 - A viso papa que se fizesse intimar por qualquer 
Ministro ap Provincial do Con vento de Santo Antonio 
desta Capitania a sentença proferida a favor de Frei 
Lourenço J ustiniano de Santa Thereza, Sacerdote 
Professo ~ Pregador da P rovíncia . 
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JANEIRO .. zg- Provisão mandando informar sobre a petição ·de 
José Ignacio de Almeida, Tenente-Coronel de Dragões 
do Regimento do Rio Grande de S. Pedro, para que 
seus dous filhos José e Leonel fossem dispensados nos 
annos do Regimento para poderem ser nomeados para 
os postos subalternos até o de Tenente inclusive . 

MARÇO... I 1 - P. declarando que se concedera licença com certas 
declarações a Balthazar dos Reis, homem de negocio 
da Praça do Rio de Janeiro, para mandar a l\tloçam-
bique resgatar escravos e conduzil-os á referida praça 
e niais portos do Brazil. 

MAIO .... z5- Aviso enviando exemplares do Alvará de 7 daquelle 
mez, que abolia o estanque ou monopolio do Velorio 
ou Niissanga, estabelecido no Porto de Moçambique, 
concedendo livre o commercio do dito genero. 

» 26- A . idem, idem do Alvará de 5 de Março de I756, 
permittindo, que para os portos de Angola e de 
Moçambique podessem fazer viagem Navios de toda a 
lotação e porte. 

J uNHO ... 19- Carta Régia ordenando que em nenhuma cidade, 
villa ou logar do Territorio das Capitanias do Rio de 
Janeiro e· Minas, se desse despacho por entrada ou 
sahida a machos ou mulas, sob pena de os perderem 
tanto os introductores, como as pessoas que se ser-
vissem dessas cavalgaduras ; e que o Governador, para 
obviar as fraudes, mandasse fazer um inventario de 
to::ios os que houvesse nestes districtos com decla-
ração de idades e signaes. 

JuLHO. . . r - A viso accusando o recebimento das cartas do Gover-
nador, ás guaes se respondia pela Náo que se achava 
prompta a partir para este porto. 
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.J uLHO .•. 10- Aviso mandando que se remettessem para o Reino o 
movei, capa e mais bens pertencentes a D. Anna Josefa 
de Bivar Albuquerque e Mendonça, viuva de Luiz 
Gar.cia de Bivar, Governador da Nova Colonia do 
Sacramento. 

J3- Provisão mandando informar sobre a petição, por 
cópia, de Joaquim Gomes de Campos, soldado Grana-
deiro do Regimento de Artilharia da guarnição desta 
Praça afi p1 de ser dispensado na idade para poder 
subir aos Postos de Alferes e T enente. 

27 - P. mandando informar sobre a petição, por cópia, da 
· licença qpe pedia Manoel Luiz Carrilho, para se 

transportar para o Reino com sua mulher e família. 

>> 3o- P. idem, idem que pedia Luiz Pita Loureiro de Souza 
para o mesmo fim. 

>> ,, - P. idem, idem, idem de Antonio João Martins Brito, 
filho legitimo de Antonio Martins Brito e neto de João 
:Martins flrito, Juiz proprietario que fôra da Alfandega 
desta Ciqade, para ser dispensado na idade, afim de 
assentar praça de soldado nas tropas da guarnição. 

\ 

AcosTo. . 1 o - p. conced~ndo licença por um anno para ir ao Reino a 
Ignacio T ei xeira Carneiro, Sargento da guarnição da 
Praça da Nova Colonia , não vencendo durante ella 
nem soldp, nem tempo. \ 

I r - P. mandapdo informar sobre a petição, por cópia, do 
· Padre Lino de Mattos, para que se permittisse suas 
· duas Irn1ãs fossem para o Reino, afim de serem 

Religiosas . 
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AGosTo. 2 r -Provisão idem, idem sobre o requerimento, por 
cópia, de Ignacia da Costa Freire, viuva, em que pedia 
se desse baixa a seu filho unico, Luiz Vieira Ro-
drigues. 

n . J) - P. idem, idem sobre a petição, por cópia, de Antonio 
de Carvalho Lucena, Sargento- Ivlór do Terço dos 
Auxiliat~es desta Cidade, para se lhe conceder o ac- · 
crescimo de 1 o$ mensaes de soldo, como se praticava 
com os Sargentos-Móres dos Batalhões, e Ajudantes. 

» » -Carta Régia noticiando o Nascimento nesta data, 
do Príncipe da Beira, Neto d'El-Rei. 

z5 -Provisão mandando informar sobre a petição do 
Tenente Antonio Martins Bahia para se permettir 
que fosse com sua mulher e filhos para o Reino. 

z6 - A viso acompanhando uma Carta Régia, da mesma 
data, e mais ordens sobre o que se devera praticar 
com os passageiros, que se embarcassem nas Es-
quadras da Cidade do Porto e nas Frotas da de Lisboa 
para os portos d'America. 

:SETBIBRO 7 - ProvisãÓ mandando informar sobre a petição, por 
cópia, de Salvador de Souza Corrêa, Ajudante da 
Fortaleza da Praia Vermelha, para ser provido em a sua 
mesma praça de Ajudante com a Patente de Capitão 
sem exercício, em remuneração dos seus serviços. 

9- P. mandando informar sobre ·a petição, por cópia, de 
Antonio Pereira da Silva, para que se lhe observassem 
os privilegies de Cidadão, não sendo seus filhos obri-
gados a servir de soldados. 

77 
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SETEMBRO rS- Carta Régia mandando, para evitar-se a intro-
ducção de vinhos estrangeiros, dar exacta busca em 
todos os Navios, que viessem da Costa, sequestrando-se 
e lançando-se ao mar os vinhos que nelles fossem 
achados. 

16- C. R. ordenando ao Governador fizesse abrir e exa-
minar com a maior inspecção as caixas ou volumes, 
que entrassem na Alfandega desta Cidade, remettidos 
na Náo de

1
Guerra, conferindo as peças com as attesta-

ções da Jupta do Commercio, havendo por contrabando 
toda a mais fazenda, que não fosse assim qualificada. 

2S- Provisãp mandando informar sobre a .. petição de 
·Estevão José da Silva Coimbra para se lhe ' :,dar baixa 
por ser fil~1o unico.. __.; . .---

ÜoTOBRO. 2 _:_A. viso dedarando haver-se 'providenciado s0bre as 
desordens praticadas na arrec~dação,e dispendio da 
Real Fazenda da Capitania de Santos.·., 

l\ \' \\ 
23- Carta R~gia concedendo á Jupta d~, Compa~bia 

Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 'Douro mais 
5 °/0 além dos rS 0

/ 0 de interesse nas agoas ardentes 
e vinagres.1 e mais 4 üfo além dos r6 °/0 nos vinhos. 

\ 

1 - r 2 -A. viso approvando a prorogação, que o, Governador 
ordenara, do termo prescripto par.a a partida da frota 
até o dia 4- de Março. 

14-- A. recomm~ndando que, comquanto se não devesse 
negar hosritalidade aos Officiaes Francezes, comtudo 
nem uma ~:autela com elles seria demaziada; e decla-
rando Haver Sua Magestade Estimado muito saber 
que se trafava dareparação da Praça da Colonia para 
a qual se remettia na Frota 400 quintaes de polvora e 
balas de Ubra,. 
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OuTUBRO I4- A viso mandando que fossem enviadas as Relações 
de todos os rendimentos e despezas das Capitanias, 
e bem assim uma collecção de todas as Cartas 
Chorographicas e Topographicas das mesmas Capi~ 
tanias. 

I 5 - Provisão para que o Governador informasse sobre 
a petição por cópia de José Galvão de Moura, Capitão 
da Guarnição da Praça de Santos, para abonar-lhe o 
tempo e soldo comprehendido na baixa, que se lhe 
dera, emquanto não se livrou de um crime que lhe 
fôra imputado. 

» » -A viso declarando que haviam sido entregues as tres 
cartas dirigidas ao Desembargador José Mascarenhas 
Pacheco Pereira Coelho de Mello, que acompanharam 
outra do Governador. 

l' » - A. communicando ficar~se inteirado de não ter tido o 
Governador a mínima parte na supplica:-, que o Senado 
da Camara desta Cidade fizera para pôr~lhe o retrato 
na casa do despacho ; assim como da actividade e 
zelo que prote.stava para auxiliar o Chanceller da 
Relação no Estabelecimento dos Estados da Capitania 
do Rio de Janeiro. 

n -A. declarando haver sido satisfeita a recommendação, 
que o Governador fizera, de beijar a Real Mão, em 
nome delle, pela mercê, que o mesmo Senhor conce~ 
dera a José Antonio Freire de Andrade, para se re~ 
colher ao Reino. 

» -A. declarando ter sido approvada a prorogação da 
partida · da Frota. 
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I 5 - A viso accusando o recebimento da carta do Gover-
nador, em que dizia que, por não lhe terem chegado 
as precisas informações do Ouvidor, não podia in-
formar sobre os factos deduzidos na Representacão do 
Provincial dos Religiosos Menores Reformados desta 
P rovíncia. 

'' - A . declarando ficar- se na intelligencia de dar o Gqver-
nador prpmpta execução á ordem para abolir- se a 
Casa de Fundição de S. Paulo . 

>> - A. sobre ficar-se inteirado de haver o Governador 
remettido para o provimento da Praça da Colonia 
tudo quanto fora pedido, sendo conformes ás Reaes 
Intençõe~ todas as providencias áquelle respeito, 
nas que não fora junta a relação dos objectos que se 
dizia ir. 

16 - A . communicando ter sido nomeado o Tenente-Co-
ronel dq Regimento da Praça

1
da Colonia Luiz Ma-

noel de Azevedo Carvalho e Cunha para Governador 
da Fortp.leza de S. Sebastião. 

>> - A. acerca da despeza que fez a Náo de Guerra N. S. 
da Ajud,a. 

>> - A. sobre ficar-se na intelligencia de ser impratk,avel 
servirerq para a Alfandega os Armazens ou Lojas 
das casf!.S sitas junto ao M:onte do Collegio, que fora 
dos Jesqitas; mandando tirar a planta dos que deviam 
accrescentar-se á mesma Alfandega sem magnificencia, 
e sómentc commodidade; e que com a mesma planta 
remettesse o orçamento daguella obra. 
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OuTUBRO 16-Aviso declarando ratificadas as ordens, que dera o 
Governador, denegando as licenças, que pediram José 
da Fonseca e Balthazar dos Reis, para transportarem 
para o Reino algumas madeiras de Tapinhoam. 

>> 17- Provisão mandando informar sobre a petição de 
licença que fazia Manoel Ferreira da Cruz e Souza 
para ir ao Reino com sua mulher e filhos. 

n >> -A viso declarando que o Governador, pela carta di-
rigida aos Bispos do Rio de Janeiro, S. Paulo e 
Marianna, veria o que se determinara quanto a se 
affixarem nas capitaes dos mesmos Bispados os Edi-
taes, dos quaes se remettia para esse fim um com-
petente numero, 

r8 -Provisão mandando o Governador das Minas 
Geraes informar sobre pedir Antonio Velho Cabral 
licença para levantar um Engenho de assucm· no logar 
chamado das Aboboras. 

n zo-P. ordenando fosse informada a petição, por cópia, do 
soldado Caetano Xavier Lopes, afim de ser dispensado 
para ser nomeado para os postos de Alferes e Tenente, 
sem embargo de não ter annos de regimento. 

n- P. idem, idem, idem a José Xavier Lopes para o 
mesmo fim. 

>> » - A viso remettendo para informar cópia de um carta 
do Juiz da Alfandega, em que pedia se lhe determi-
nasse o castigo, que se devia dar aos pretos, que 
trabalhavam na mesma Alfandega e fossem com-
prehendidos em alguns furtos dentro della. 
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OuTUBRO 21- Aviso mandando informar sobre uma cópia junta da 
conta que dera o Governador da Ilha de Santa Ca-
tharina sobre os descaminhos da Fazenda Real na 
arrecadação dos Almoxarifados etc. 

'' -A;. remettendo cópia de um Alvará, que permittia a 
João Tavares de Abreu, Intendente Geral do Ouro 
e Presidente da Mesa da Inspecção da Capitania do 
Rio de Janeiro, pudesse vestir a Beca e usar da In-
sígnia de 1Vara. 

» 22 - A. remett1~ndo a carta do Prov.edor da Fazenda 
Real da Ilha de Santa Catharina com O traslado de 
uma dev~ssa; e mandando que, a ser certo o que 
relatava ~quelle Pro)':edor, o Governador repuzesse 
a devassa, e enviasse preso o ,Governador '.D. José 
de Mello :(\'lanoel. 

» 24 -Carta Jl.égia (por copia) ordenandq, que todos os 
officios d~s Capitanias do Bra~il foss~'m arrendados \ ' I\ 
pelo Governador em Junta estabelecida para a arre-
cadadão da Real Fázenda. ' 

>> -A viso mandando inforDJar uma petição de Luiz 
Manoel de Azevedo Carneiro e Cunha. 

>) - üarta Régia declarando haver-se resolvido que 
~s bens E; effeitos pertencentes á Testamentaria de 
João do Couto Pereira fossem administrados p~la 
Junta do Commercio, emquanto se não julgasse a và-
lidade ou ~1u llidade do Testamento com que fallecera. 

NovEMBRO 5-Provisã.o mandando informar sobre a petição de 
licença q11e fazia .Manoel Pereira de Freitas para 
passar-se ao Reino com sua mulher e filho. 
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NovEMBRO 5 -A viso mandando se fizessem os necessari.os exames, 
assim nas Provedorias e lntendencias das Minas Ge-
raes, como na Casa da Moeda desta Cidade, para que 
não houvesse falta no ouro em pó; que se remettia, 
como acontecera com o da frota ultin\ ::t . 

» 6 - A. mandando informar sobre a petição do Bacharel An-
tonio Barboza de Mattos, e sendo certo o seu allegado, 
o Governador lhe condesse licença para recolher-se 
com sua família ao Reino . 

n >> - A. declarando que pelo conhecimento junto veria o Go-
vernador que estavam carregados em receita a Ma-
noel José Peyrelongue, Intendente da Junta das di-
vidas antigas dos Armazens, os 7:Sgg$o87, que pro-
duziu o I 0 / 0 das patacas que foram nos Navios da 
ultima Frota. 

» -A. mandando que o Governador fizesse embarcar na-
quella presente Frota João Rodrigues Pereira para 
ir para a companhia de sua mulher. 

7- Provisão mandando o Governador de_!linas Geme 
informar sobre a petição, por cópia, do l\'lineiros para 
que o Guarda-lVIór assistisse nas dita Mina e em 
cada Freguezia um dos Guardas- Móre ub titutos, e 
se reformasse o regimento dos salarios. 

8 - A viso mandando informar sobre a pet ição de João 
Mascarenhas Castello Branco . 

g - Provisão mandando informar obre pedir Alexandre 
de Faria e Silva, Thesoureiro da Casa da Moeda desta 
Cidade, augmento do Ordenado de Soo$ooo sem mais 
emolumento algum. 
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NovEMBRO r 1 - A viso ordenando que o Governador remettesse para 
as Quintas d'El-Rei alguns viveiros de passaras dos 
mais exquisitos, que se achassem na Capitania do Rio 
-de Janeiro. 

12- Provisão ordenando que, sendo certo o queallegava 
o soldado Francisco de Oliveira Ferreira, o Gover-
nador lhe mandasse dar baixa. 

n - A viso remettendo inclusa a cópia da carta dirigida ao 
I 

Provedor da Fazenda Real, ordenando-!~e que en-
viasse 4-s madeiras, aduellas, . e pipas de azeite, 
constantes das Relações juntas, para o gasto do 
Arsenal daquella Côrte. 

» >> -Provisão mandando informar sobre a petição, por 
cópia, d~ Francisco José de Siqueira, soldado do Regi-
mento qe Artilharia desta 1 Cidade, para mandar-se 
dar-lhe baixa. 

I7- P. manqando informar sobre a. cópia ~nclusa da carta 
do Governador da Praça da Cplonia a respeito da 
falta de munições, que alli havia, socco'rrendo logo a 
mesma praça das que fossem necessarias. 

r8- p;. mandando informar sobre a petição, por cópia in-
clusa, do Governador da Praça dos Sctntos para ser-lhe 
consignada a aposentadoria desde o tempo que estava 
exercendo aquelle Governo, visto não terem os Gover-

, nadores casa propria de residencia. 
\ 

>> -A viso ordenando que o Governador passasse as 
ordens para assistir pela Casa da Moeda desta Cidade 
com o qinheiro necessario para o costeamento da N á o 
de Guerra Nossa Se1~hora da A;uda e S. Pedro de AI-
cantara; e dando instrucções a respeito da demora do 
Combov . r 
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NovEMBRO · 18- A viso declarando que pelo conhecimento junto seria 
presente ao Governador o que pelos Armnens de 
Guiné e India se remettia para apresto da Fragatinha 

. Nossa Senhom da Estrella, e para fardar os soldados 
da respectiva guarnição . 

2 T - A. communicando ter-se concedido licença á Com-
panhia Geral do Gram Pará e Maranhão para poder 
embarcar deste porto para o Reino r 5o duzias de 
taboado de Tapinhoam . 

» » - A. accusando o recebimento da carta do Governador 
de 2 r de Fevereiro daquelle anno, a respeito do farda-
mento remettido para as Tropas da Ilha de Santa Ca-
tharina, menos meias e sapatos, e declarando que do 
Reino sempre vinham completos os ditos fardamentos . 

» - A . ordenando que a Fragata N ossa Senho1·a da Es -
t1·ella, que se achava neste porto, fosse para a Cidade 
de Lisboa. 

» 2 2 - A . declarando haver-se permittido que a Galera 
Nossa. Se1tlzora da Co1tceiçáo podesse separar-se 
daquella presente Frota na altura de Cmiarias, assim 
como que o Contratador da pescaria das balêas 
destas Capitanias podesse fazer navegar deste porto 
para o de Lisbôa, em direitura e fóra da Frota, um 
Navio de 6oo tonelladas, comtanto. que a sua carga 
se reduzisse a azeites, barbas de balea e mais e1feitos 
de côntrato. 

>> - A . approvando a obra da bateria da Fortaleza de Ville -
gaignon, e determinando que se continuasse na de-
molição do monte, para que ficasse a mesma Fortaleza 
em circulo ; e ordenando se puzessem em estado de 
defeza as da Barra e da Ilha das Cobras. 

78 



614 

1~7-61 

NovEMBRO 22 - A viso exigindo que fossem enviadas na pnmetra 
Frota as madeiras, constantes de uma relação que se 
remetiia. 

)J »-A- mandando que o Governador rassasse as ordens 
necessarias, para que nas embarcações que fossem 
deste porto para os de Angola se não embarcassem 
armas de fogo ou polvora alguma para ser vendida 
naquelle Reino. 

DEZEMBRO 2-A. orden~ndo que o governador fizesse os Mestres e 
Proprietarios das Embarcações que houvessem de 
fazer viapens aos Portos d'Afriéa assignar termo de 
.levarem as ditas Embarcações providas de pipas 
proprias para as aguadas do numero de pessoas,-
assim das equipagens, como dos escravos da~ suas 
guarnições. 

3o-A. mandando informar sobre a petição de José Duarte 
Ferreira. 

1762 

JANEIRO. I 8- Carta I=tégia ordenando que os navios que se achas-
sem no porto desta Cidade, pertencentes ás praças 
de Lisboa e da Cidade do Portó, podessem passar-se 

··ao portq da Bahia onde receberiam carga de todos e 
quaesqLJer generos. 

20- c. permittindo que os 2roprietarios das Fabricas de 
descasc~r arroz nesta Capitania podessem mandar 
navios ,carregados do ·mesmo genero para o Reino, 
fóra do corpo das F ro tas, não transportando passa-
geiros, nem carregando outros quaesquer generos. 



615 

i?62 

FEVEREIRO I2'- A viso determinando que de Bernardo Franco, Mestre 
do navio · São Marçal, se recebesse o Regimento que 
deveria ser observado em sua viagem, dando este 
Governo conta da execução qu·e se prestou ás ordens 
nelle- contidas. 

» - A. ordenando que a Bernardo Franco, Mestre do 
navio São Marçal, se não impedisse carregar e fazer 
viagem, prestando-lhe este Governo toda a coadju-
vação que lhe fosse necessaria. 

». - I..,rovisão para informar sobre o requerimento em 
que Vicente José de Queiroz Coimbra pedia nomeaç~o 
de Fiel da Junta da Casa da Moeda desta Capital. 

JUNHO... 3o- Aviso mandando deter neste porto a partida da 
Frota até expressa ordem em contrario. 

>> >> -A. mandando receber de João Vieira Marques, Mestre 
do Hiate S . Francisco de Borja, o ·Regimento que 
deveria ter observado em sua viagem, dando este 
Governo conta da execução prestada ás ordens nelle 
contidas. 

3o- A. ordenando que a João Vieira Marques, Mestre de 
Hiate São Francisco de Borja, se não puzesse emba-
raço algum ao seu regresso á Cidade da Bahia, pre-
stando-lhe , este Governo toda a coadjuvação de que 
necessitasse. 

AGoSTQ. . 2S - A. acompanhando copras das · cartas de Martinho de 
Mello de Castro, Ministro Plenipotenciario na Côrte 
de Londres, em que noticiava o destino das duas 
Naus Britannicas que se passavam a esta Capitania, 
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commandadas pelo Capitão João l\'lacnamara, c.om 
o projecto de atacar os Castelhanos nos portos do Rio 
·da Prata; e determinando a este Governo que empre ~ 

gassc nesse importante negocio toda a reflexão, e con-
ferisse com os Officiaes Inglezes os meios mais acer ~ 

tados que se deviam pôr em pratica. 

AGOSTO . . 27 - ~arta Régia concedendo que este Governo (por 
esta vez sómente) provesse todos os postos que se 
achassen-1 vagos nos Regimentos de Infantaria até o de 
Tenente Çoronel inclusive . 

\• 

SETEMBRO IT - A. ordenando que os generos remettidos pela Junta da 
Administração da Companhia Geral da Agricultura 
dos Vinhos do Alto Douro não pagassem emolu-
mentos qas Almotaçarias, cqnforme já se havia deter~ 
minado. 

AGosTo . . 27- A , riso communicando que peia Carta Régia desta 
data se providenciava a respeito dos pos.tos maiores 
vagos dos Regimentos desta Cidade. 

DEZEMBRO . 1 -A~ communicando a victoria das armas Portuguezas 
e fugida das tropas Castelhanas; e ter-se entrado em 
negociação de Paz ; recommendando ' todavia a este 
Govern-Q que empregasse. toda a cautela com os 

· visinhos da America, conforme as _ordens . que se 
dirigirarp . 

'' » - A . detc;:rminando que logo depois da . chegada da · 
Corveta · N . S. do Monte do · Carmo se a fizesse 
preparar para regresso, conforme o Regimento que 
lhe fôra, dado . 
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DEZEMBRO 20- Carta Régia communicando ter-se facultado a 
Domingos Gomes da Costa & C. a, contratadores do 
Estanco de Tabaco, podere111 mandar em direitura 
á Villa de Santos algumas embarcações carregadas 
de sal, e receber a carga que se lhes offerecesse no 
porto desta Cidade ou no da Bahia . 

23- A viso determinando que o Tenente Joaquim Pereira 
devia seguir na guarnição da náo nova construída 
no Arsenal da Cidade da Bahia. 

1763 

MARÇO. • • • I -A viso declarando que o Tratado definitivo da 
Paz entre a Corôa de Portugal e as da Gran Bretanha, 
França e Castella fôra assignado em Pariz a r o de 
Fevereiro daquelle anno ; e accusando recebidas as 
segundas vias (l.o aviso da aleivoza sorpreza que os 
Castelhanos intentavam contra a Praça da Colonia 
e dos soccorros com que fora esta armada, devidos 
á vigilancia e zelo do Governador. 

» 3- Provisão declarando haver-se permittido que para 
os Portos de Angola e lVIoçambiqEe podessem fazer 
viagem ~avios de toda a lotação e porte, sem res-
tricção alguma, porem sempre em direitura. 

>> 24- P. remettendo exemplares impressos do Alvará &.e 
7 de Maio de 1761, que abolia o estanque ou mo-
nopolio do vellorio ou missanga, estabelecido no porto 
de Moçambique, e concedendo livre o commercip do 
referido genero . 
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MARÇO. . . 25- Car'ta R égia annunciando o Tratado definitivo 
de Perpetua União e Amizade entre a Coroa de 
Portugal e a da Gran Bretanha, de uma parte; e 
as Coroas de França e H espanha, da outra. 

n 29 - A vis o ordenando ao Governador que não embara-
çasse a descarga da Corveta N. S. da Conceição, 
porque tivera licença par~ carregar alguns generos. 

» - A . com~unicando que se achava feita a paz, e que 
se haviam recebido todas as ratificações de Castella, 
F rança e Inglaterra e todos os actos a ella concernentes. 

ABRIL. . . . I o-P rov i sã;o isentando de direitos, por tempo de dez 
annos, toP.o o arroz remettido de qualquer dos portos 
do Brazil para os do Reino, assim como de todos 
e quaesquer emolumentos, para que fosse livremente 
entregue a seus donos. 

n » -A viso remettendo alguns exe,mplares do Tratado 
definitivo de Paz e União entr6 Sua Magestade e 
o Rei da Gran Bretanha, para serem distribuídos 
pelas pessoas niais dignas da Capi~ania. 

» 2 0 -Provis~o ma~dando abrir um caminho em di~ 

reitura dfl Villa de S . Salvador para as Minas do 
Castello, pondo -se na dita Villa um Intendente, a 
quem se apresentaria o ouro, para que os Mineiros pão 
fossem obrigados a ir apresentai-o no Espírito Santo. 

29 - P . per111ittindo . se edificasse um Lazareto nesta 
cidade do Rio de Janeiro, em sitio conveniente e 
assignalaçio ·por professores de Medicina, para nelle 
se recolh~rem os affectados da elephantiasis dos gregos. 
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MAIO. . . . . 7-P. mandando que as Camaras do Brazil propuzessem 
anmialmente aos respectivos Governadores e Ca-
pitães Generaes para Juize-s das Sesmarias 3 Lettrados 
:com Carta de formatura, que fossem moradores 
dentro da mesma Comarca, e de boa e sã con-
sciencia . 

» »- P . mandando informar sobre pedir a Camara da 
:Villa de .S . João da Barra se lhe mandasse fabri-
car a Capella- Mór da dita Igreja de pedra e cal e se 
desse alguma esmola para paramentos, visto estar 
ella ameaçando rui na. 

» - P . mandando informar sobre pedir o Juiz da Alfan-
dega desta Cidade que se determinasse castigo que 
bastasse para punir alguns furtos de tenue valor, que 
faziam dentro .da dita .Alfandega os homens pretos 
que nella trabalhavam. 

n g - P. mandando informar sobre a petição do Capitão João 
Vieira da Silva para mandar se .lhe dar o ordenado 
de 3oo$, desde o dia em que começou a servir. 

» 28 __:_ Port.aria mandando que se não puzesse impedi-
.mento algum na passagem de Antonio Peralta, Geno-
vez de Nação, peb Rio de Janeiro para Buenos-Ayres, 
por ir para companhia de .sua mulher . 

JuNHO .. . 18 - Cart.a Régia ordenando que pelo tempo de cinco 
annos nenhum dos credores de D. H elena de Andrade 
S outo Maior Coutinho, viuva do Capitão-Mór Manoel 
P ereira Ramos, pudesse executai-a, suspendendo-se 
pelo referido tempo as execuç-õe-s intentadas e por 
intentar. 
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JuLHO. . . 7 - P:rovi!!;;ão mandando informar sobre a representação, 
por cópia, do Governador do Piauhy a respeito da 
ruina do commercio daquella Capitania, já pela intro-
ducção das bestas muares da Colonia nas Mina:s, 
e já pelo que faziam aquelles moradores com os de 
Pernambuco pela Barra do Rio Parnahyba. 

>> 8- A viso declarando que pela Náo de Guerra, que devia 
seguir de comboy daquclla presente Frota, e que 
transport~va o Conde da Cunha, nomeado Vice-Rei 
e C3pitãp General de mar e terra deste Estado, 
seriam r~spondidas as diversas ··cartas dos Gover-
nadores. 

AGOSTO .. 1 1 - P:rovisã9 mandando informar sobre pedir Joaquim 
dos Santos confirmação da Patente do Posto de Capi-
tão do za Companhia da Ordenança dos moradores, 
que comprehendia a Freguezia da Sé Cathedral desta 
Cidade. 

I3- P. mandapdo informar sobre a petição;, por cop1a, 
do Padr~ Sebastiáo da Silva Brandão, boticario 
nesta Cidf].de, pg_ra ser elle só o fornecedor de reme-
dios para as tropas, não só della, como do Rio Grande 
e Ilha de Santa Catharina, com LO 0 / 0 m~nos. 

n 14 - P. mandaqdo informar sobre o requerimento do Capitão 
Antonio Ferreira Silva que pretendia administrar a 
guindagem d'Alfandega desta Cidade. \ 

SETEMBRO -~ - P. mandaqdo informar sobre a petição, por cópia, de 
Antonio f errão de Carvalho, de uma legua de terras 
na Freguezia de N os~a Senhora da Conceição do 
Facão, tçrmo da Villa de Guaratinguetá . 
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OuTUBRO 7- Provisão para ser informada a petição de Fran-
cisco Ribeiro Guerra, afim de se lhe confirmar a 
·Patente do posto de Capitão da Companhia da 
Ordenança do Districto de Nossa Senhora d'Ajuda 
de Guapemirim, Termo da Villa de Santo Antonio 
de Sá. 

» I I - p. para ser informada a petição de Felix Gonçalves 
dos Santos do Posto de Capitão-Mór da Villa de 
Angra dos Reis. 

NovEMBRO 7 - P. mand~mdo informar sobre a peuçao de Manoel 
José da Costa· Barreiros para se lhe passar Patente 
de confirmação do Posto de ·Capitão da Compa-
nhia da Ordenança da Freguezia de Nossa Senhora 
do Desterro de Tamby, Districto <le Santo Antonio 
de Sá. 

I3 -~P. mandando informar sobre a :J?etição do sol-
dado Francisco João de Serqueira para se lhe dar 
baixa. 

z3 - 1p. para ser informada a petição, que fazia Belchior de 
Mendonça Drumond, da confirmação da patente de 
Capitão da Ordenança da nova companhia da Fre-
guezia de Nossa Senhora da Conceição de Sarapuhy, 
do Termo desta Cidade. 

28 - P. mandando informar sobre a licença, que pedia 
Manoel de Souza 1\1onteiro, ourives e cravador de 
diamantes, para se transportar com sua mulher e 
familia para a Côrte, sua patria. 

79 
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DEZEMBRO 1 6 - Carta Régia ordenando ao Governador fizesse 
prender os principaes chefes do delicto do extravio 
do ouro, Francisco Xavier Telles, ourives, Antonio 
Rodrigues e Manoel de Almeida. 

1764 

JANEIRO. . 1 5 - Cart.a ..:=.égia ordenando que se nomeasse um 
Desembargador da Relação desta Cidade para assistir 
ao exame summario das contas entre José Luiz de 
Mendonçl} e seu socio nesta Praça Joaquim José de 

· Faria, e ser este obrigado de plano ao pagamento do 
que deve~se. 

18- c. R. ordenando que houvesse na Junta da Fazenda 
um livro separado de Receita e Bespeza onde se 
lançasserq successivamente todas as quantias que 
entrassem e despezas que se fizessem, de que se extra-
hiriam relações ·para ser remet'tidas ao Ministro do 
Reino e Inspector Geral do Real Erario. 

FEVEREIRO 22- Provisão para informar sobre o .requerimento em 
que ViCente de Araujo Silva pedia ser provido no 
Posto do Capitão-Mór de Macahé. 

)) 

MATO 

24- P. para informar sobre o requerimento em que Manoel 
Francisco Pereira Braga e seus filhos pediam licença 
para se passar á Côrte. 

8 - P. para informar sobre o requerimento em que Antonio 
de Carvalho Lucena, Sargento-Mór de um dos Terços 
de Auxiliares desta Praça, pedia mercê da Patente de 
Mestre 40 Campo reformado, vencendo o soldo por 
inteiro erp attenção á sua idade e serviços prestados. 
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JuNHO... 2- Provisão para informar sobre o requerimento em 
que João Coelho Lima pedia confirmação no Posto de 
Capitão da Companhia da Ordenança dos moradores 
ao pé da serra, Caminho do Couto, termo desta 
Cidade. 

JuLHO 12- P. para informar sobre o requerimento em que Manoel 
de Sá Brandão, Tenente de Dragões do Rio Grande 
de S. Pedro, pedia · ser reformado no mesmo posto 
com o soldo de 2o$ooo que percebia. 

AGOSTO 23 - P. para informar sobre o requerimento em que João 
Pinto da Silva, ourives nesta cidade, pedia confir-
mação vitalicia do officio do contraste do ouro que se 
achava exercendo por nomeação da Camara. 

2S -P. para informar sobre o requerimento em que Manoel 
de Souza Antunes, Ajudante da Fortaleza de S. José 
da Ilha das Cobras, pedia augmento de soldo, igual ao 
que vencia o Ajudante da Fortaleza de S. João. 

27- P~ para informar sobre o requerimento em que Luiz 
Antonio da Silva Bravo, Escrivão da conferencia da 
receita da Casa da l\'Ioeda desta Cidade, pedia que seu 
filho mais velho fosse admittido a servir na mesma 
Casa da lVIoeda. 

· » 29- P. para informar sobre o requerimento em que· Vicente 
de Araujo Silva, Mestre constructor das obras do 
Trem e Ribeira, pedia a mercê do Habito de Christo 
para seu filho. 

» » - Cart.a Régia participanc:lo a licença concedida a 
Francisco Manoel Rebello para fazer seguir para este 
porto com carga de sal, fóra do corpo da Frota, a sua 
Galera Nossa Senho1"a elo Nazm·eth e Sant'Anna. 
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DEZEMBRO 12- Provisão para informar sobre o requerimento ·ern 
que João Homem do Amaral, Capitão da Ordenança 
da Freguezia de Santa Rita, pedia confirmação do 
mesmo posto. 

13- P. resolvendo que os Coroneis e Tenentes-Coroneis 
percebessem o meio soldo correspondente ás suas 
Patentes, e que os Sargentos-Móres e Ajudantes do Re-
gimento de Cavallaria auxiliar igual soldo ao dos Auxi-
liares Infa!jltes, devendo ser todos esses postos preen-
chidos por pessoas habilitadas na disciplina-militar. 

1S- p. resolvenc~o que os presos sentenciados a degredo e 
penas pecuniarias, e que não tivessem bens para a sa-
tisfacão destas fossem remettidos para os seus exter-
mini~s, assignando térffio de pagamento da ' condem-
nação si m~lhorassem de fortuna . · 

17- P. para informar sobre a representação do Desembar-
gador Joãp Cardoso de Azeved.o, Proyedor da Fa-
zenda Real desta Capitania, que\pedia a creação de 
mais um Contador e um Escrivão para o Expediente 
da mesma Provedoria ; e a respei.to de não appareu 
cerem lançadores aos bens que se. executaram por 
aquella Provedoria. 

r 8- P .. para informar so!;,re a representação, da Camara 
da Villa qe Ubatuba, em que pedia fossem alliviados 
o's moradores daquella Villa de um dos dous subsídios 
que pagavam sobre a aguardente de canna. \ . 

» " - P. par'a informar sobre o que representou o Gover-
nador da Ilha de Santa Catharina, pedindo a approvação 
da despeza que se fazia com o escaler daquella Ilha, e 
a creaçãq do logar de Patrão. 
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DEZE MBRO 19- Provisão para informar _sobre o que representara o 
Procurador da Corôa e Fazenda desta Cidade ares-
peito da formalidade com que se processavam e se 
faziam os pagamentos da Fazenda Real. 

l> » - P. para informar sobre .a representação da Camara da 
Villa de Paranaguá, pedindo que se mandasse restituir 
áquella Villa os quarenta e cinco homens recrutados 
para soldados. 

l> » - P. mandando observar a ordem de 27 de :Março de 1688 
para que os navios que navegav.am de umas para 
outras Capitanias levassem Cape1lães. · 

» - P. para informar sobr.e 10 GJUe r.epresentara o Ouvidor 
da Comarca de São Paulo a respeito da descoberta de 
ouro que foi fazer em Santo Amaro, daquella Cidade, 
o Guarda-Mór das .~Minas Pedro Dias Paes Leme. . 

» 22 - Carta Régia mandando promover. neste Estado a 
criação de bestas muares. 

)) - Provisão para informar sobre o que representara o 
Governador da Ilha de Santa Catharina a respeito dos 
córtes de madeiras e plantação das arvores de algodão 
naqüella Ilha. 

)) )) - P. para informar sobre o requerimento em que Manoel 
Gom~s, Mestre Funileiro, pedia o pagamento da im-
portancia dos canos de chumbo, que fizera para os 
aqueductos nesta Cidade ; .e declarar a somma do 
d.inheiro recebido para os pagamentos daquella obra 
e bem assim qual a importancia dos materiaes remet-
tidos da Côrte para a mesma obra. 
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DEZEMBRO 24- Provisão para informar, ouvindo . as respectivas 
Camaras, sobre a representação do Ouvidor da Co~ 
marca da Ilha de Santa Catharina acerca da necessi~ 
dade de fazer-se casa de cadêa na Villa do Desterro, 
concorrendo para essa obra os Conselhos das Villas da 
mesma Comarca. 

» >> - Carta Régia providenciando a respeito da intro~ 

ducção de bestas criadas fóra do continente do 
Brazil, e a respeito das que fossem nascidas neste 

I 
Estado. . 

29 - Provisã~ desannexando do logar de Provedor da 
Fazenda Real desta Cidade o Officio de Contador, e 

· creando outro Escrivão e um Solicitador para o expe~ 
diente da Junta, 

1765 
\ 

JANEIRO . . . 3 - Cart.a .llégia ordenando ao Governador que en~ 
carregasse a um Ministro desta Relação de fazer con-
cluir, nos termos mais breves e summarios, a cobrança 
do quanto se estivesse devendo a Joaquim Ignacio da 
Cruz. 

r, 10- Provis~o mandando informar sobre o que partici-
pava o Qapitão~lVIór da Capitania do Espírito Santo 
a respeitq ela fal ta de polvora e mais petrechos, em que 
se achavf:l m as F ortalezas della. 

12- P. ordenando ao Governador que fizesse cumprir o 
contrato .do sal e suas condições, que arrematara José 
Alvares ele Mira. 
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.T ANEIRO 19 - Provisão mandando informar sobre pedir o Capitão 
Jacintho Rodrigues da Cunha o entretenimento da 
patente e soldo de Sargento-Mór. 

>> 20 -I ... mandando informar sobre a petição de -osé Ro-
drigues de Carvalho para ser ~ispensado nos annos de 
serviço e postos, afim de poder ser nomeado Alferes 
ou Tenente na Ia vaga que houvesse na Nova Colonia 
do Sacramento. 

23 - P. mandando informar sobre a petição de José da Costa 
Moura to de uma supervivencia em tres vidas no officio 
de Escrivão . das Appellações e Aggravos da Relação 
do Rio de Taneiro, que viera crear de novo. 

>> >> - P. mandando informar sobre a petição do Capitão 
Pedro da Costa .Marim para se lhe pagar soldo dobrado 
de todo tempo que estivera destacado no Forte de 
S. Miguel. 

FEVEREIRO 4 - Carta Régia determinando que nenhum Juiz Con-
servador das Ordens Religiosas fosse reconhecido por 
tal neste E stado, sem mostrar que exhibira primeiro na 
Secretaria d'Estado dos Negocias do Reino as Lettras 
ou Cartas da sua commissão. 

)) 

21 - c. R. remettendo as condições do contrato da P escaria 
de Balêas nas costas do Brazil e Ilhas adjacentes, com 
as quaes o arremataram Ignacio Pedro Quintellas 
& C. a, e ordenando ao Governador o observasse e 
fizesse observar na parte que lhe tocasse. 

-zG - Provisão mandando informar sobre o requerimento 
de Jgnacio Dutra da Silva, que pretendia baixa de sol-
dado. 
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MARÇO... . z - Provisão declarando· ']!Ue naquella Frota se re.met-
tiam para o fardamento das Tropas os generos que 
constavam de uma relação. 

4 - P. sobre deverem tomar logo posse dos seus Jogares 
os Bachareis providos, havendo-se por suspensos os 
seus antecessores, ainda que não tivessem sindicantes. 

14- p. mandando informar sobre a petição de Luiz Pita 
Loureiro de Souza, ourives do ouro nesta Cidade,para 

I 
transportar-se para o Reino com sua mulhe~ e familia. 

15 - P. mandando informar sobre a' representação de 
Luiz Orsini Grinalda, preso na Cadêa desta Cidade. 

SETEMBRO I 3 - P. mandando informar sobre a petição de licença que 
fazia Cosrpe Velho Pereira, para levar para .o Reino 
uma filha, que pretendia ser alli Religiosa. 

NovEMBRO I3- Carta Regia ordenando que todos os autos 
pertencenres ás Communidades. da An9-unciada, Sal-
vador e Roza da Cidade de LisG,~a, fossem avocados 
e remettidos á Secretaria de Estado dos 1Negocios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos. 

1766 

MARÇO. . . 22 - Cart,a l:tégia (po1· cópia) mandando alistar todos 
os moraçlores desta Capitania para servirem nas 
Tropas ~uxiliares, sem excepção de pessoa de côr 
e· de posição, nomeando-se para disciplinar cadà um 
dos corpos que se formassem um Sargento-Mór, 
escolhido dentre os Officiaes de Tropa paga. 
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ABRIL. . . . 2 -Carta Régia ordenando que se não vendessem 
nesta Capitania vinhos alguns por preços inferiores 
aos que nesta se estabelecia. 

4 - c. R. ordenando que se soltasse da prisão em que se 
achava a Manoel Barboza dos Santos, e que se lhe 
entregassem todos os seus papeis e livros. 

» 6 - Provisão para informar sobre a representação de 
Francisco Cordovil de Siqueira e Mello, Provedor da 
Fazenda Real desta Cidade, em que pedia faculdade 
para perceber emolumentos pelas rubricas dos livros 
para a Provedoria desta cidade e as do Rio Grande, 
Colonia e Santa Catharina. 

» - P. mandando cumprir o contrato dos dízimos desta 
Capitania arrematado por José Alves de Mira. 

7- Po para informar sobre o requerimento em que Antonio 
Carvalho de Lucena, Sargento-l\llór de Infantaria paga, 
pedia ser promov.,ido ao posto de Mestre de campo 
reformado, vencendo soldo por inteiro. 

>> » - P. para informar sobre a representação do Vigario 
Capitular de S. Paulo em que pretendia a restituição 
das Igrejas pertencentes áquelle Bispado e que se 
achavam annexas ao das Minas Geraes. 

9- .P. para informar sobre a representação da Camara da 
Capella de Viamão no Rio Grande do Sul, pedindo 
providencias a respeito dos gados que se tomavam 
por ordem do Governador, sem se proceder ao respe-
ctivo pagamento. 

80 
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ABRIL. . . 9 - Provisão para informar sobre a representação da 
Camara desta Cidade acerca do requerimento dos 
senhores de engenho de assucar em que se queixavam 
dos atravessadores de escravos. 

r I - p., para informar sobre o requerimento em que Fran-
cisco José Rodrigues Silva pedia licença para passar-
se com sua família áquelle Reino. 

I. 
22 - Car-ta Régia mandando soltar a Manoel Luiz de 

I 
Oliveira, preso na casa forte da Fortaleza denominada 

. de S. José desta cidade. 

MAIO . .. . 27- c. R. declarando haver-se abolido a expedição das 
Frotas e Esquadras para os portos desta Capitania 
e da B;:thia, e providencia!{-do sobre as remessas dos 
cabedaes para aquelle Reino. 

JuNHO. . • 14 - Provisão para informar sobre a representação da 
Camar:t do Rio Grande de S. , Pedro, em que pedia a 
concess~o de uma moratoria a beneficio dos commer-
ciantes daquelle :ontinente, afim de que não fossem 
executados pelos seus credores, em attenção aos pre-
juízos soflridos pela invasão dos Hespanhoes; e 
ordenapdo que achando este Governo j1,1stificada aquella 
representação suspendesse as execuções. 

20 - 'carta Régia mandando soltar a Manoel Luiz 
Vieira da prisão em que se achava, prestando a (\eces-
sar ia ~ança . 

n 2S - :§ •roviJ!!!ãO para informar sobre o requerimento em que 
José Fernandes Pinto Alpoim pedia se lhe levantasse 
a nota que lhe fôra posta, · reintegrando-o no exercício 
do Posto de Capitão Ajudante d'ordens deste Governo. 
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JuLHO ... 17 -Provisão para informar e dar as providencias ne-
cessarias sobre o requerimento em que os herdeiros 
do finado José Carvalho de Oliveira, Thesoureiro 
da Casa da Moeda desta cidade, pediam que se co-
brassem executivamente os creditos que por fatie-
cimento daquelle Tbesoureiro foram sequestrados e 
achavam-se em poder do Thesoureiro da mesma Casa 
da lVIoeda. 

2 r -Carta Régia mandando que se désse ao Dr. An-
tonio Cyali, Medico do Hospital :Militar desta cidade, 
duzentos mil réis de ajuda de custo, e que percebesse 
annualmente o ordenado de duzentos mil réis. 

» - zz- c. R. ordenando que os vadios e os faccino-

AGOSTO 

rosos, que vivi::tm errantes nos Sertões, fossem 
obrigados a viver em Povoado, repartindo-se entre 
elles as terras adjacentes ao Jogar onde se reunissem. 

z3 -c. R. sobre a edificação de um palacio para a residen-
cia do Vice-Rei. 

3o - C. JR. mandandÕ levantar debaixo de idoneas fianças 
os sequestras feitos na fabrica de arroz estabelecida 
nesta cdade e pertencente a Domingos Lopes Loureiro 
e seu socio Manoel Luiz Vieira. 

» -c. R. mandando fechar as lojas de ourives desta cidade 
_ demolir todas as forjas e sequestrar todos os instru-

mentos pro;Jrios daquelle officio; e prohibindo que por 
elle se trabalhasse afim de evitar -se o extravio do ouro. 

r - c. R. mandando pôr em liberdade a José Joaquim Pe-
droso de Oliveira, preso na Cadêa desta cidade, e 
entregar-se-lhe, debaixo de fiança, todos os papeis que 
lhe tivessem sido apprehendidos. 
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AcosTo .. r3- Provisão para informar sobre a representação da 
Camara desta cidade acerca dos lagares onde se per-
mittiria a venda publica dos escravos. 

SETEli!BRO r8- Po para informar sobre a representação da Camara 
desta cidade acompanhando o requerimento dos se-
nhores de engenho e bvradores de assucar, em que 
pediam providencias ás violencias contra elles prati-
cadas pelo contratador dos Dízimos. 

DEZEMBRO 5 - Provisão 
1
para informar sobre o requerimento em 

que Pedro qa Costa Marim, Sargento Mór Comman-
dante do Batalhão de infantaria da .guarnição da Ilha 
de Santa Catharina, pedia ser graduado com a patente 
e. soldo de Coronel no exercício daquelle commando. 

» - P. para informar sobre o requerimento em que Manoel 
Cardoso da Silva, Condestavel da Fortaleza · de S. 

I 
José da Ponta Grossa da Ilha de Santa Catharina, e 
Almoxarife da mesma Fortaleza, pedia ser graduado 
em Ajudante de Artilharia com os mesl(Dos venci-
mentos que percebiam os Condestav,~is no e'xercicio de 
Almoxarifes . 

1767 

.MARÇO . . . 7 - Pro :visão ~)aía informar sobre a representação do 
Provedor da Fazenda Real da Capitania de S . Paulo \ 
a respeito dq. quota feita nos livros da Vedoria, para 
que cessass!'!m os vencimentos do Governador da 
Praça de Santos Alexandre Luiz de Souza e Menezes, 
depois da ch(.!gada do Capitão General D. Luiz An-
tonio de Sou~a Botelho. 
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MARÇO.. 7- Provisão para informar sobre a quantia que devia 
venc: r o Solicitador da Junta, além dos 2 °/0 que lhe 
foram arbitrados. 

» 10- P. para informar sobre a representação do Provedor da 
Fazenda Real de Santos e S. Paulo a respeito das 

_quatro companhias de Paulistas aventureiros man-
dadas formar naquella Capitania. -

>> 18- Cart,a Régia nomeando a José Carlos da Costa 
Coronel do Regimento de Infantaria de que era Co-
ronel José Custodio de Sá e Faria, promovido ao 
posto de Governador do Rio Grande. 

» » -c. R. nomeando ao Coronel José Custodio de Sá e 
Faria Governador do Rio Grande. 

>> » - c. R. acompanhando alguns exemplares das Leis que 
crearam o Erario na Côrte, afim de que fossem ob-
servadas em tudo que fosse applica vel á Junta da 
Administração da Fazenda neste Estado. 

» 20 - C. R. nomeando, para formalisar os livros e pôr em 
arrecadação os rendimentos desta Capitania, admi-
nistrados pela Junta da Fazenda, a João Carlo 
Corrêa Lemos para Escrivão e a Manoel Rodrigues 
da ·Costa e Carlos José da Silva para Escripturarios, 
vencendo o primeiro I :2oo$ e os segundos á razão 
de 6oo$ annuaes cada um. 

» »-C. R. tornando amo\ ivel e a arbítrio do Vice-Rei 
deste Estado o emprego de Procurador da Real 
Fazenda e Corôa . 
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MARÇO. . 23 -Carta Régia ordenando seJ~accrescentassem mais 
tres companhias em cada um dos .tres Regimentos de 
Infantaria e Artilharia desta Praça. 

» 24- c. R. nomeando o Desembargador Joaquim Al-
vares Muniz para o Jogar de Chanceller da Relação 
desta cidade, a quem se dada posse do referido 
Jogar. 

I • 
.MAIO... 7 - Provi~ão para informar sobre o requerimento 

em qu~ Manoel Freire da Silva, ex-Aj udante da 
Fortaleza de S. João da Barra:, pedia se lhe conti-
nuasse a pagar o soldo que vencia naquelle exer-
ClClO. 

J> 13 - Cart.a Régia communicando o nascimento de um 
I 

Infant(l, e que se festejasse tão fausta noticia com as 
demonstrações do costume. 

JuNHO. . 22 - C. R. encarregando do com,mando e da Inspecção 
Geral ífe todas as tropas em qualquer parte do Brazil, 
onde se achasse, o Tenente General João Henrique 
de Bohm. 

J> - C. R. declarando ter sido promovido ao posto de 
Brigadeiro e Inspector Geral dos corpos de Enge-
nheirqs e Artilharia o Coronel Jacques Funck. 

' n n -c. R. nomeando Jorge Luiz Teixeira Ajudante de or-
dens do Tenente General João Henrique de Bohm com 
a patente de Sargento Mór de Cavallaria, e Elias 
Schiepling e Francisco João Rocio Ajudantes de ordens 
do Brigadeiro Jacques Funde com as patentes de 
Capitães de Infantaria. 
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JuLHO. . . 6 - Carta Régia regulando o soldo que perceberiam 
os officiaes e soldados dos tres Regimentos de Infan-
taria embarcados para esta Capitania. 

>> 23- Provisão para informar sobre o requerimento em 
que .Manoel de Lima, morador na Villa de Santos, 
empregado no contraste do ouro, pedia arbitrar-se-lhe 
salario annual. 

28- .P. para informar sobre o requerimento em que Fer-
nando José de Siqueira pedia mercê da confirmação 
da patente do posto de Capitão de cavallos Au-
xillar, passada pelo Governador da Praça da Nova 
Colonia. 

AGOSTO 2 r -Carta Régia nomeando o Conde de Azambuja Vice-
Rei e Capitão General do Estado do Brazil, a quem 
se daria posse com as ceremonias do estylo. 

SETEMBRO 3 -Provisão concedendo o Conde de Azambuja, Vice-
Rei e Capitão General deste Estado, prover os postos 
militares, que vagassem, como praticavam os seus 
antecessores. 

» - P. permittindo que o Conde de Azambuja ice-Rei e 
Capitão General deste Estado, ' ences oldo deste 
cargo, desde o dia em que embarca e no porto da 
cidade da Bahia para o desta cidade . 

» - P. mandando que pela Provedoria ·do Rio de Janeiro 
se pagasse ao Conde de Azambuja, ice-Rei e (;apitão 
General deste Estado, as propina que lhe perten-
cessem como Regedor da Relação. 
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SETEMBRO 10- Cart,a Régia declarando ao Conde de Azam-
buja, Governador e Capitão General da Capitania 
da Bahia, ter sido nomeado Vice-Rei deste Estado, 
e que o substituiria naquelle Governo o Marque:t. 
de Lavradio, exercendo interinamente o mesmo 
Governo o Arcebispo Eleito até a chegada do 
nomeado . 

NovEMBRO 3 - Provi§ão para informar sobre o requerimento em 
I 

que Alberto Luiz Ferreira de Miranda, ex-Escrivão da 
Fundição ~a Real Casa do Sabar~ de Minas Geraes, 
pedia que se mandasse riscar da Provisão com que 

. fôra provif].o naquelle officio Antonio de Saldanha e 
em todos os livros as palavras mJunosas contra o 
supplicant\'! . ~ 

1768 
\ 

\ 
\ 

F :evEREJRO r r ~Provisão mandando informar so bre o requerimento 
do Provedor e mais Irmãos do SS . Sacramento da 
Igreja Matriz da Villa de S . Salvador, da Capitania da: 
Parahyba do Sul, em que pediam se lhes mandasse 
pagar a despeza da obra que novamente tinham feito 
na dita Igreja. \ 

\ 

ABRIL... . r8 - P . mandando informar sobre o conteudo na petição 
dos morap.ores da F reguezia de Santo Antonio de 
Jacotinga, do Bispado d.o Rio de Janeiro, para terem 
um pastor collado. 
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ABRIL. .. 21 - Provisao mandando informar sobre a petição, que 
fazia José Soares de Brito, da confirmação do 
Officio de Escrivão das Ligas e Contas da Casa da 
lVIoeda . 

AGosTo . . I 8 - P. mandando informar sobre a representação, que fazia 
o Ouvidor Geral da Ilha de Santa Catharina, contra o 
Governador da mesma, que se intromettia em todas 
as materias de Justiça. 

>> rg - P. ordenando ao Governador informasse sobre as pro-
pinas arbitradas assim aos officiaes da Alfandega 
como aos da Provedoria da Fazenda. 

» z3 - P. declarando que se devia observar o despacho da 
Junta da Fazenda a respeito do Contratador dos sub -
sídios que pagavam os vinhos na Alfandega desta 
Cidade. 

OuTUBRO 14- Cart.a Régia ordenando ao Governador que, não 
obstante quaesquer Leis ou Regulamentos em con-
trario, passasse a necessaria ordem para que fossem 
isentos de todo serviço militar de Auxiliares João Ro-
drigues Silva, Domingos Rebello Pereira e Antonio 
de Araujo, negociantes desta Praça. 

DEZEMBRO r o - Provisão mandando informar sobre o requerimento 
de Manoel Alves Pereira e Silva, em que pedia confir-
mação do posto de Capitão da Ilha de S. Gabriel, 
circu mvizinha da Praça da Nova Colonia. 

» r5 - Cart.a Régia communicando haver nascido naquelle 
dia uma Infanta, Filha da Princeza do Brazil. 

81 
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FEVEREIRO z3-Provi~ão determinando q~e para o provimento do~ 
logares das Provedorias da Real Fazenda precedessem 
s~mpre Editaes. 

MARÇO ... 3 - P. para informar sobre a representação de Aniceto 
Borges e Silva, morador na Villa de Paranaguá, ares-
peito do procedimento que teve o General da Capitania 
de S : Paulo na soltura de um preso. 

» - P. para iqformar a representação da Camarada Villa 
de Paraqaguá a respeito das desordens CQmmettidas 
pelo General da Capitania de S. Paulo e seu Ajudante 

' . I 

de Ordens. 

» - P. para informar a representação de Aniceto Borges da 
Silva, Ouvidor da Villa de Paranaguá, a respeito da 
Fortalezq daquella Villa, e das desordens commettidas 
pelo Gen(!ral da Capitania d~ S. Paulo e seu Ajudante 
de Ordeqs. 

\ 

4 - P. para ~nformar a representação da C'amara da Villa 
de S . . Síilvador da Parahyba à Sul, ~m que pedia 
privilegias semelhantes aos que se concederam á Villa 
de Santo Antonio de ~á. 

» ;_.:. P. para informar sobre o requerimento de Manoel 
Gomes da Costa, Intendente da Casa da Fundição do 
Arraial d~ S. Felix, em que pedia confirmação daquelle 
.logar, e r1=queria providencias ~ara melhor arrecadação 
dos Reaes Quintos. 

\ 

J 6 - P. para i11formar a representação da Camarada Villa 
de Parapaguá, em que pedia providencias contra os 
absolutos procedimentos do Capitão General da Capi-
tania de S. Paulo, D. ·Luiz Antonio de Souza e o seu 
Ajudant~ de Ordens. 
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MARÇO ... 8- Provisão mandando prender o réo João de Godoy 
Pinto dá Silva e remettel-o com toda a segurança para 
o · degredo em Angola. 

· .. 
» - P. declarando, em virtude da representação da Camara 

de Villa Rica, em Minas Geraes, que as outras Ca-
maras deviam tambem concorrer proporcionalmente 
com as despezas de conducção dos presos para a 
Cadêa daquella Villa, e·para esta Cidade. 

» 17- p;, ·ordenando a remessa das contas deste Governo 
com declaração das ordens em que ellas se fundavam. 

ABRIL. . . . 8 - Carta .Régia communicando a nomeação do 
Marquez do Lavradio para o Governo desta Capitania. 

20- Provisão mandando · que se não sentenciassem as 
re.sidencias dos Ministros que 'servissem na America, 
sem que apresentassem certidões dos Escrivães da 
Junta da Fazenda Real de haverem cumprido todas 
as ordens da mesma Junta. 

» - P. mandando cumprir o contrato da Pescaria das Ba-
lêas e do Estanco do Sal neste Estado, arrematado 
pelo tempo de seis annos por Ignacio Pedro Quintella 
& Companhia . . 

21- P. para informar, ouvindó o . Cabido do Maranhão, 
sobre o modo por que se faziam os pagamentos na Sé 
da r.espectiva Cidade. · 

·r; ·- P. decla~·ando não só ter: sido indeferido o requerimento 
dos donos de engenhos de assucar, em que pediam 

·imposição de penas aos ·átravessadores de escravos, 
·mas tambem não dever a Camara desta Cidade se in-
trometter a estabelecer penas e posturas aos mesmo 
atravessadores. 
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MAIO •••. 9- Provisão para informar sobre o requerimento e,m 
que Manoel Vaz Pinto, Forriel de uma das Companhias 
do Regimento de Dragões do Rio Grande, pedia licença 

JuNHO ••. 

» 

)l 

JULHO ••• 

por dous annos para passar-se á Côrte. ... 

19 - P. para informar a representação da Camara da Villa de 
Santo Antonio de Sá, em -que manifestava os desejos 
que tinham os Auxiliares daquelles districtos de servir 
sem estipendio. 

20- Pe manda~1do cumprir a ordem expedida em z3 de Ja-
neiro de 176S, gue exigia informação sobre a creação 
do Officiq de Escrivão das Appeltações e_ Aggravos da 
Relação qo Rio de Janeiro, a favor de José da Costa 
Mora to . 

----9 - IFt> .. para informar, ouvindo o Governador e Càpitão Ge-
neral de S. Paulo, sobre a representação d~ Camara 
da Villa de Paranaguá, em que ' se queixava dos 
excessos praticados por aquelle Gover~ador. 

\ . 
15 - P. ordenando que se estranhass~\ o prÓfedimento do 

Governador da Nova Colonia,, por ter c~eado e pro-
vido o po:sto de Capitão de uma das Companhias dos 
Auxiliares da Praça da mesma Cq~onia, não tendo 

. \ 

havido ordem ou concessão alguma. 
" 

z6 - Carta :F~égi® mandando observar o 'Alvará . de 17 
de Junho de 1766, e ordenando que o Thesoureiro dos 
·defuntos e ausentes e seus officiaes repuzessem tudo o 
que tivessem recebido, e os prejuízos que causat f m 
a Rodri&o de Souza Lobo. 

3 - .Provis~fO declarando que, em vista da Resolução de 
Novembro de 1761, o provimento para os logares 
de 27 Provedores da Fazenda Real devia ser feito 
precedendo Editaes das respectivas Juntas. 
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JuLHO... 8- Cart:,a Régia mandando fundar nesta Cidade o 
estabelecimento das Calcetas, e Casa de correcção para 
homens e mulheres que existissem em ociosidade e 
vivessem licenciosamente. 

» - c. R.. extinguindo o logar d~ Quartel Mestre em cada 
Regimento e creando um Commissario Pagador Geral 
com as attribuições dos Thesoureiros Geraes nas Pro-
víncias do Reino. 

» - c. R. determinando que os ofticiaes mecanicos 
solteiros fossem obrigados a assentar praça na Com-
panhia dos Artífices do Regimento desta Capi-
tania. 

>> 9 - Provisão para informar sobre o requerimento de 
Manoel Pinto da Silva, em que pedia a confirmação da 
sesmaria, que lhe foi concedida no districto da Cidade 
de Cabo Frio. 

AGOSTO. . 2 - P. acompanhando uma carta para o Rev. Bispo desta 
Cidade e Bispado do Rio de Janeiro, afim de a man-
dar entregar e cobrar recibo. 

16- Cart:,a Régna nomeando Francisco José Brandão, 
Desembargador da Relação desta Cidade, Juiz Com-
missario do inventario da herança de Simão de Alva -
renga Braga, afim de proceder ao exame e julgamento 
summario do mesmo inventario. 

» 2 r - Provisão acompanhando cartas dirigidas aos Pro-
vedores dos defuntos e ausentes desta Cidade e 
Comarcas. 
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SETEMBRO 15 - Provisão communicando ter sido indeferido o re-
querimento de José Marcellino de Figueiredo, em que 
pedia confirmação no Governo do Rio Grande de 
S. Pedro, e no Comrnando do Regimento de Dra-
gões de que era Coronel ; e declarando não ter este 
Governo jurisdicção para expedir semelhante Patente. 

rg- P. communicando ter sido indeferido o requerimento 
de José Marcellino de Figueiredo, sobre a ajuda de custo 
que se Ule conferira, e declarando não se achar este 
Governo p.utorizado para semelhante concessão. 

NoVDIBRO 16...:..... P. para informar sobre a çonfirmação, que pedia Fru-
ctuoso Pereira, do Posto de Capitão Mór das Orde-
nanças desta Cidade,.em que fôra provido. 

1770 

MARÇO. . I3 __..:.:. P.t•ovisqo màndan,dó informar sob~e a representação 
·do Prov~dor da Fazenda Real de Santos e S. Paulo, 
acerca · dfls ·quatro companhias de Paulistas aventtl .. 
reiros, levantadas naquella Capitania. , 

· » 14- P. orden~ndo que em todas as propostas, que o Go-
. vernador fizesse, remettesse os papeis de serv~ços 

·reconhecidos dos oppositores com as competente:Nés 
de officios e -folhas corridas· . 

. ABRIL ••• 8 - P. mandaqdo informar sobre- a ·petição de Clara Maria 
da -Mo1til, para que se mandasse dar baixa,. a um seu 
filho uniço. 
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MAIO .... IO- Carta Régia declarando nomeado o Dr. José Pio 
Ferreira Souto, Desembargador da Relação desta 
Cidade, Juiz Privativo para conhecer de todas as 
causas pertencentes á herança de João do Couto Pe-
reira. 

JuLHO. . . 2 I - Provisão mandando informar sobre a representaçfío 
do Juiz e Ouvidor da Alfandega a respeito dos inconve-
nientes que resultavam do novo niethodo de cobrança. 

OuTUBRO 8- :P.· exigindo um~ . relação de todos os provimentos que 
estivessem feitos e tivessem praça assentada e venci-
mento de soldo, sem terem patentes assignadas pelo 
Rei. 

I I - Carta Régia ordenando ao Governador que man· 
dasse entregar a Francisco Antonio Cardoso de 
Menezes e Souza I : ooo$ooo, por uma vez sómente, 
pela Junta da Fazenda da Capitania do Rio de Ja-
neiro. 

3r -Provisão approvando a duvida posta pelo Escrivão 
da Fazenda ao pagamento do accrescimo de ordenado 
a Jorge Boto J.\ilachaJo Cardoso de Carvalho, Juiz de 
Fóra da Cidade do Rio de Janeiro. 

NoVEMBRO 12- P. mandando informar sobre a petição de João Coelho 
Lima para confirmação do posto de Capitão da Orde-
nança dos moradores . 

16 - Carta Régia ordenando que o Governador fizesse 
devassa dos descaminhos dos diamantes, . fazendo 
s=questrar, prender e transportar os culpados para 
as Cadêas do Limoeiro da Cidade de Lisbôa. 
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:MARÇO ... zo- Provisão mandando informar sobre dar-se, nas 
occasiões de galas e lutos, propinas aos Desembarga-
dores, Chanceller e Procurador da Fazenda: sem 
embargo de as terem estes Ministros na Relação. 

AGOSTO ... 7 - P. mandando informar sobre uma petição de Manoel 
de Azevedo Marques, Capitão lVIór das Ordenanças · 
da Praça da Nova Colonia do Sacramento, afim de 
obter licença para demorar-se nesta Cidade. 

I 

9 - PG ordena;ndo ao Governador permittisse· licença a 
Genoveva Roza, natural das Ilhas ,e como tal isenta da 
prohibição, para ir para o Reino viver em companhia 

· de seu rrprido, não devendo applicar-se âs nacionaes 
das Ilhas a lei que prghibia passarem as mulheres para 
Portugal. 

\ 

)) 1 3 - Carta Jliégia (po1' cópia) ·. acerca da representação 
do Goverpador da Capitania de S. Paulo sobre atten-
tados do ~overnador Castelhano. 

\ 

NovEMBRO 26 - Provisijio mandando informar sobre ' confirmação 
do posto de Capitão do Terço de Auxiliares de In-
fantaria, requerida por Francisco José de Araujo. 

1772 
\ 

MARÇO. . . 26 - Provis~o mandando dar baixa ao Capitão da Orde-
nançaJo~o Homem do Amaral. 

MAIO. . . . . 4 - P. mandando informar o requerimento do Alferes Joa-
quim Mipuel Furtado, em que pedia licença para ir a 
Portugal. 
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JuLHO .. . . z3 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Luiz Gaspar de Almeida, em que pedia ser nomeado 
mestre honorario da fundição da Casa da Moeda do 
Rio de Janeiro. 

3o - P . mandando dar baixa ao Ajudante do Terço de 
Auxiliares Paulo da Motta Duque Estrada . 

» » -· P . mandando dar baixa a Manoel ·osé Bessa Negrão, 
Ajudante das Ordenanças da Villa de Santo Antonio 
de Sá . 

AGOSTO.. . . 5- P. mandando informar a representação da Camara 
de Viamão para que uns campos ao Norte do Rio 
Grande, que se achavam quasi devolutos, fi cassem ser-
vindo para se repartir pelos povoadores que não 
tivessem terras . 

1J z5 -P. sobre a representação da. Oamara de Viamão para 
que os novos Almoxarifes daqueHe continente fossem 
mais idoneos, e estabelecidos na Capitania do Rio 
de Janeiro . 

>> - P. sobre a representação da Camara de Viamão para 
que se mandasse sustar o imposto do quinto dos 
couros, visto não haver já gado bravo, e para que os 
fazendeiros e criadores pagassem os dizimos. 

» » - P. sobre a representação da mesma Camara, em que 
pedia um Governador de mais distincto caracter. 

>> - p. sobre a representação da mesma Camara a respeito 
da ordem, que se lhe dirigiu, para arrematar as pas-
sagens dos Ri os Araranguá, Mampi tuba e Tramandah y, 
cujos rendimentos pedia para patrimonio . 

82 
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AGOSTO .. 2S - p. sobre a representação da mesma Camara, em que 
pedia se mandasse aldeiar os Indios Tapas na Enseada 
das Garoupas da Ilha de Santa Catharina, ou nos 
campos de Bojurú. 

· » )) - p. sobre a representação da mesma Camara, que 
achava mais acertado mandar-se o registo do Viamão 
para o rio chamado das Pelotas. 

NovEMBRO 4- P .. indefenindo o requerimento de Domingos Thomaz 
de Lima0 que pedia confirmação do posto- de Capitão 
de Dragpes do Rio Grande. 

>> 12 -P. mandando informar o requerimento de João Fran-
cisco Muzi que pretendia confirmação do posto de 
Sargento Mór do Córpo dos Homens Pardos. 

I 
28 - P. mand~,mdo pagar ao Padre Manoel de S. Thiago, 

Capellãq da Fortaleza de S. João, o augmento de 
ordenado que se lhe devia. 

1773 

FEVEREIRO 20- Provisão mandando informar sobre uma petrçao 
de AL:~ro Teixeira de Macedo, Governador da Forta-
leza da Conceição desta cidade, para poder ir ao ~eino 
de Angpla, a tratar de algumas dependencias, conser-
vando-se-lhe o mesmo posto e soldo. 

MARÇO... 8- Carta Régia ordenando que não se cortassem ou se 
vendessem madeiras a particulares, em tóros ou em 
taboas, sem precedencia de faculdade Régia. 
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ABRIL. . . 27 - Provisão mandando informar sobre uma represen-
tação do Ensaiador da Casa da Moeda desta Cidade a 
respeito de pretender o Escrivão da Receita introduzir, 
como -invento seu, o supprimento de uma oitava de 
cobre em cada fundição de 3o marcos de sizalha. 

JuLHO... I-P. mandando informar sobre uma petição de li-
cença, por tempo de um anno, que fazia Pedro dos 
Santos de Almeida, Tenente de Infantaria da Praça 
da Nova Colonia, para ir ao Reino tratar de algumas 
dependenci~s. 

»- 12 - P. mandando ao Governador dar · baixa do Posto de 
Ajudante do Terço de Auxiliares de Infantaria a Gaspar 
Rodrigues, por ter sido nelle provido contra as Reaes 
Ordens, e aclarar a praça de Sargento de Granadeiros, 
que antes tinha. 

) - .P .. mandando informar sobre a petição, requerida por 
Antonio Ribeiro Lamego, de confirmação da data 
de sesmaria de meia legua de terras em quadra nas 
cabeceiras do Rio dos Ramos. 

I5 - P. mandando informar sobre a confirmação de ·-oo 
braças de testada e I .200 de sertão, dada de 
maria a Antonio José Coelho. 

» 27 - P. mandando informar sobre a licen .a que pedia Jos • 
Pereira de Queiroz, para recolher- e ao Reino com ua 
mulher. 

NovEMBRO 18 - P. mandando informar sobre a petição de licença, re-
querida por Braz Carneiro Leão para tran portar-se 
ao Reino com sua mulher e familia . 
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lANEJRO. 14- Provisão acerca da representação de Fernandes 
Dias Paes Leme, que requereu confirmação do Posto 
de Mestre de Campo do ;Terço de Auxiliares da Fre-
guezla do Engenho Velho. 

MAIO. . • 6- P. acerca do requerimento de Manoel de. Miranda de 
Bittancourt, em que pedia confirmação de um quarto 
de legua de sesmaria. 

7- P. ismtandp por tempo de dez annos de to_9-os os di-
reitos, as;sim na sahida do Reino para os portos do 
Brazil como na entrada dos portos aeste Estado, todas 

. . as Fazen4as provenientes dos theares de seda do 
estreito. 

~ 

26- p. acerca Cio requerimento de Boaventura \correia i \ \ 
Marrão que pretendia a confirmação de meia legua 
de terras em quadra, que se ·lhe cohcedeu de. ses-
mana. 

\\ 
11 - P. acerca 4a sesmana concedida a João Francisco de 

Castro. 

JULHO... í - ..... sobre a p,etição da Irmandade dos pre~os· do Rosario 
em que pedia uma esmola para acabamento da capella 
mór da Igreja da dita Irmandade, e que ficassem uni~ 
d.as a ella rodas as mais Irmandades. 

\ 

12- P. acerca c
1
lo requerimento de José Carlos da Cosà , 

que pretendia confirmação da sesmaria que se lhe 
mandou passar. 

3o- P. sobre a licença de D. Anna Maria da Encarnação, 
e seus doLIS filhos, que pretendiam ir para Portugal. 

/ 
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SETEMBRO 1 o - Provisão acerca do requerimento de Thomé Galvão 
que pedia confirmação do Posto de Capitão dos 
homens Pretos . 

28 - P. ordenando que se remettesse uma lista dos soldos 
que vencia cada um dos Ofiiciaes das Tropas pagas, 
e Milicianas do Rio de Janeiro . 

NovEMBRO 4- P. acerca da licença que pedia Domingos Alves dos Reis 
Louzada para transportar-se com sua mulher e filhos. 

12- Carta Régia ordenando que se estranhasse ao 
Desembargador Francisco José Brandão a demora 
que tinha tido na execução da Carta de . I 6 de Agosto 
de 1769, em que foi nomeado J uiz Commissario do 
inventario dos bens de Simão de Alvarenga . 

1775 

JANEIRO 21 -Provisão communicando ter sido escusado o reque-
rimento de José Antonio de S~ixas Souto Maior, pe-
dindo cunfirmação do Posto de Sargento-Mór do Re-
gimento de Cavallaria Auxiliar ; e ordenando que o 
Governador propuzesse pessoa por elle . 

ABRJ.L 

- P. communicando ter sido escusado o requerimento 
de Francisco Lopes da Silva pedindo confirmação 
do posto de Capitão . 

27- p. mandando informar sobre a petição de licença de 
Manoel José de Vasconcellos para transportar-se para 
o Reino com sua família . 
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4 -Cart-a Régia ordenando ao Governador que fizesse 
executar inviolavelmente tudo quanto se havia orde-
nado nas de 16 de Agosto de 1769 e 12 de Novembro 
do anno anterior, relativamente a contas e testamen-
tarias de Simão de Alvarenga. 

21 -C. R. ordenando que a Mesa da Inspecção desta ci-
dade ficasse sendo Juizo privativo da casa adminis-
trada de José Alves de Mira. 

I 

» -Provisão mandando informar sobre uma petição, 
que fazia José da Costa Moura,' da confirmação do 
Posto de Capitão da Companhia da Freguezia da 
Santissili!a Trindade da Villa de Santo Antonio de Sá. 

AcosTo 7 ·- Ca.rt,a Régia recommendando ao Governador fi-
zesse cumprir as executarias\ que se haviam de ex-
pedir pelo Juizo dos Privilegiàdos da Junta do Com-
mercio do Reino,, contra Anacleto Elias da Fonseca 
pela quantia de 4:.Jg8$124 que devia a José Caetano 
d 

. \ 
e AraUJO. \ 

OuTUBRO 16- Provisão mandando informar sobre uma petiç~o do 
Padre Francisco de Souza Passos ·para lhe ser con-
firma-do o emprego de Capellão da Fortaleza de S. 
José da tJha das Co bras . 

1776 ' 
I 
I 

F EVEREIRO 13 - Provi~ão acerca do requerimento ·de Victorino 
Estacio de Oliveira, que pretendia o officio de 
Fiel das fi eiras da Casa da Moeda do Rio de Janeiro. 
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20- Cart.a Régia ordenando que se soltasse João Cae-
tano Sacomano, que se achava preso por extravio de 

. fazendas. 

8- Provisão acerca do requerimento de João de Souza 
· e Essa, em que pedia que se reunisse á Capitania Mó r 
de Jaguaribe varios logares, que della se tinham des-
membrado. 

OuTUBRO 24 - P .. acerca da formalidade que devia preceder o provi-
mento das Provedorias da Real Fazenda. 

» - 'P .. acerca do requerimento de Antonio Gomes de Aze-
vedo, que pedia licença para transportar-se para 
Lisboa com sua familia. 

NoVEMBRO ·13 - .. P. acerca do requerimento de José Alves da Cruz que 
pedia licença para o mesmo fim. 

MARÇO 

1777 

I r - Provisão mandando fechar todas e quaesquer casas 
de Sortes, que se achassem estabelecidas no continente 
deste Governo •. 

21 - Cart,a Régia acerca da representação de Joaquim 
Pedro Quintella, contratador e administrador geral 
do contra to das balêas . 

29 - Provisão indeferindo o requerimento do Capitão 
Julião Antunes, que pedia confirmação da sua patente 
e ordenando que se propuzesse aq uelle posto. 
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JuNHO 18- Cart.a Régia ordenando que se pagasse a D. Ig-
nacia Francisca da Silveira, Religiosa do Convento de 
S. Dionizio de Odivelas, o juro de sua legitima que 
se lhe devia. 

SETEMBRO 3 - Provisão determinando que de todas as ordens, que 
pelo Conselho Ultramarino se dirigissem, se remettesse 
uma relação fei ta pelo Secretario do .Governo do Rio 
de Janeiro. 

NovEMBRO 6 ~ P. escusan1,io o requerimento de Valentim de Andrade 
Guimarãe!5, em que pedia confidnação .do Posto de 
Capitão d\1 Ia Companhia do Terço de Auxiliares dos 

· homens pretos . 

18- P. escusando o requerimento ?e Antonio José· ~ardoso 
Ramalho, que pretendia confirmação do Posto de Ca-
pitão de Qranadeiros. 

\ 
28 - P. acerca do requerimento de .I;rancisco Xavier de 

Azeredo Coutinho, em que .pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Auxiliares da Freguezia de Ma~ 
ricá. 

'1778 
\ 
I 
I 
\ 

JANEIRO. . g - Cart.a Il.égia declarando que se tinham desco~ 
berto doi~ contrabandistas de diamantes a bordo do 
Navio Nqsscz Se1~hora da Corda, e dando providencias 
afim de s~ evitar o extravio. 
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JAN EIRO .. 18 -Provisão ordenando que se averiguasse com toda 
a exacçáo o numero de Igrejas colladas, que ha\ ia 
no Governo do Rio de Janeiro, declarando-se os nomes 
de cada uma, si se achavam providas de parochos col-
lados ou si algumas estavam exercitadas por encom-
mendados. 

28 - P. acerca do requerimento de Antonio Nascentes Pinto 
em que pedia confirmação do Posto de Capitão da sa 
Companhia do Terço de Auxiliares da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

AGosTo .. 27- P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Ferreira da Lapa, em que pedia licença para se trans-
portar para a Cidade do Porto com sua família . 

31 - P. mandando informar o requerimento de João Rodri-
gues Vaz, em que pedia licença para se tran portar 
para a Cidade do Porto com sua família . 

SETEMBRO 19 - P. acerca do requerimento de Luiza Clara do ~ ara

mento, em que pedia licença para se transportar para 
Lisbôa. 

» - P. acerca do requerimento de Antonio Coelho ~iartin·, 
em que pedia licença para se tran portar para Li- oa 
com sua família , 

Nov t~M BRO 20- P. acerca do requerimento d ?\Iano 1 J s ' da ,i lYa 
Roza em que pedia' licença para - tran portar para 
Lisbôa com sua família . 

"3 
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.lA;-.~EIRO .. 3o -Provisão acerca do requerimento de Lourenço 
Dias de Campos, proprietario do Officio de Guarda-
Mór da Relação do Rio de Janeiro, em que pedia res-
tituição da posse em que estava de passar provimento 
do Officio de Justiça. 

FEVEREiko 22-P. acerca da hcença que pedia José Pedro Alves, para 
se transportar para Lisbôa com sua familia. 

lYlARÇO. . . 5-P. dando rrovidencias acerca das duvidas,_ embaraços 
e questões sobre a intelligencia de muitas Leis estra-
vagantes , 

22- 'p.; acerca da licença que pedia José Francisco de Car-
valho Maia, para levar para Lisbôa uma sobrinha 
sua . 

» - P. acerca çl.a licença, que pedia José . Tavares Vieira, 
para ir a Ilha de S . Miguel. 

l 
O uTUBRO I5 - P. mandando dar baixa a José Ignacio d~' f..lmeida, Ca-

. pitão da Praça da Colonia. 

NovEMBRO 9 - P. mand~ndo informar o requerimento de João Rodri-
gues, em que pedia licença para se transportar para 
Lisbôa cpm sua família. 

1782 \ 

MARÇO. . . I 5 - Provi~ão nomeando para o oargo de Patrão-mór a 
Manuel Quaresma, podendo servir nos impedimentos 
delle o s~u cunhado José da Silva Carvalho. 
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SETEMBRO 3o- Alvará fazendo mercê ao Doutor Balthazar da Silva 
Lisbôa do officio de Provedor da fazenda de defuntos 
e ausentes. 

1789 

MARÇO. . 4 - Carta Régia nomeando Vice Rei do Estado do 
Brazil ao Conde de Rezende. 

ABRIL. .. 14- Provisão ordenando que se remettesse ao Deposito 
Publico de Lisbôa o dinheiro que estivesse recolhido no 
cofre dos Orphãos, pertencente aos defuntos e ausentes. 

MATO... 22- P. mandando executar_a Provisão dirigida ao Provedor 
dos defuntos e ausentes. 

JuNHO. • 20 - P. accusando a recepção da conta do Provedor de 
defuntos e ausentes e a remessa de 1S:826$74I. 

28- P. mandando informar sobre a representação do Juiz de 
Fóra do Rio de Janeiro Balthazar da Silva Lisbôa, em 
que se queixava do Ouvidor José Antonio da Veiga . 

1790 

MARÇO. . g- P. mandando informar o requerimento de Manoel de 
Souto Meirelles e outros, que pediam se lhes dessem, 
livres de direitos, todos os fructos produzidos na Ame-
rica, e que se navegavam de uns para outros portos 
do mesmo Estado. 
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. MARÇO. . 24 - Port.aria concedendo licença a José Pinto Dias para 
. se transportar para a Capitania do Rio de Janeiro com 

sua família. 

ABRIL.. r3 -Provisão mandando cumpnr o contrato dos di-
. zimos arrematado por ' osé Rodrigues Caldas e outros. 

24 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Luiz Duarte Francisco, em que pedia licença p;:tra 
formar uti1a barraca de ta boas na praia de D. Manoel 
da Cidade do Rio de Janeiro. --

MAIO. . . . r o - P. ordenando que se despachasse livre· de Direitos 
· toda a farinha, que Antonio José Ferreira exportasse 
em seu npme para / todos os portos dos ·Domínios 
Ultramarinos. 

AGOSTO.. 17- P. remettendo o Alvará de 27 de Maio de · 1789, 
que regulava os direitos · que ~eviarri\ pagar as fa-
zendas vindas de Gôa e de outro,s\ port6t;> da Costa de 
Malabar. \ 

SETEMBRO 2 - P. mandando cumprir o contrato dos ,dízimos da Ilha 
de Santa Catharina, arrematados por Antonio José 

~ 

Ferreira. 

NovEMBRO r8- ~· acerca da conta. que deu o Juiz de Fóra do Rio 
de Janeirq Balthazar da Silva Lisboa, de que entrando 
no inventf!.rio dos bens de João de Macedo Portug~l~ 
procedera á devassa contra as pessoas incur.sas em 
roubos dqs sobreditos bens. 
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MARÇO~.. 14-Provisão ácerca da conta que deu o Intendente do 
Ouro e Provedor da Fazenda dos auzentes de Goyaz 
e da Provisão que sobre a mesma conta se lhe dirigiu . 

.MAIO.. . . 26-Provisão declarando ter- se expedido o seguinte 
decreto: que os officiaes propostos pelos Coroneis, 
Vice-Rei e Governadores entrassem logo a servir 
interinamente os postos vagos, vencendo os soldos 
correspondentes, não adquirindo direito ao ·mesmo 
posto senão depois de obtida a real confirmação. 

SETEMBRO 20- p. ácerca da petição dos moradores da Freguezia do 
Rosario do Rio Pardo da Capitania do Rio Grande, 
em que pediam licença para erigir uma. capella 
publica e nella collocar uma imagem do Senhor dos 
Passos . 

NovEMBRO r3-.P. ácerca da representação da Camarada Ilha Grande 
em que pedia que os Religiosos de S. Bernardino 
de Sena largassem toda a terra que possuíam de-
mais da que lhe fora designada pela Camara . 

1793 

ABRIL .... 24 -Provisão prorogando a licença concedida a Do-
mingos Alves Branco Muniz Barreto para ir á Corte 
tratar dos particulares de sua casa . 

SETEMBRo. 7 -Cart:a Régia concedendo a Felippe Nery de 
Almeida um Juizo privativo · para arrecadação dos 
bens do casal de seus pais. 

23 -Provisão mandando cumprir o contrato feito com 
. José Rodriguees Pereira de · Almeida. 
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FEVEREIRO 4 - P~ovisão mandando reformar o requerimento de 
Ignacio Botelho de Cerqueira. 

AGOSTO. . 1 1 - P. mandando informar o requerimento do Padre 
Bartholomeu Martins da Motta, em que se que i-
xava dos abusos praticados pela Irmandade de N. S. 
Mãi dos Homens da Villa de Campos. 

DEZEMBRO I5-Aviso orp.enando ao Vice-Rei que informasse ~obre 
o comportamento do Governador da Ilh::t_ de Santa 
Catharina Manoel Soares Coimbra, e das razões por 
que fora removido daquelle governo. 

1795 

SETEMBRO · 18-Carta ~égia a,o Governador e Capitão General 
de Matto Grosso communicando haver sido nomeado 
para o qito cargo Caetano Pinto de Mi~anda Monte-
negro. 

JANEIRO 

1796 

20-Provisão mandando informar o requeriment<;> de 
Manoel Alvares da Fonseca e Costa. 

27-Port,aria ordenando que se não puzesse impedimento 
a passarem da cidade do Porto para a Capitania do 
Rio de Janeiro Maria Lopes e sua neta Rosa dos 
Santos. 
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ABRIL. . . . 2- Alvará por que S. M. ha por bem fazer doação 
á Igreja de Pernambuco do Collegio, Igreja e mars 
alfaias, que foram dos extinctos Jesuítas. (*) 

JuLHO.. . 3o- Provisão ordenando que se remettesse ao Conselho 
Ultramarino cópia do regimento ou regimentos da 
Capitania do Rio de Janeito com todas as ordens 
que os tivessem alterado, ampliado ou restrin-
gido. 

AGOSTO.. 6 - P. declarando que se d:via encarregar ao Desembar-
gador Manoel Pinto da Cunha Souza e não ao Desem-
bargador José Martins da Costa, de tirar residencia do 
Desembargador Balthasar da Silva Lisboa. 

1797 

JANEIRO. . r8- Carta Régia commutando a pena capital em 
degredo para a Africa ou Asia, aos réos que se 
achavam presos nas cadeias do Rio de Janeiro . 

JuLHO.. . . I - Portaria ordenando que se não puzesse impedi-
mento ·algum a passar para o Rio de Janeiro, e dahi 
para Minas Geraes, a Antonio José de Freitas . 

(') H.\ a soguinto nota: osto Alrará ainda quo está ass ignado pelo Prineipo Nosso Sonhar não deve 
baixar, porque o mosmo Son h·.r foi sonido fazer a doaçã~ do que s o trata por Carta quo baixou á. So-
erotarin do Estado dos Negoetos da Fazenda. 
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JANEIRO 16 - Cart.a Régia commutando em degredo para An-
gola as penas em que estivessem incursos os réos · 
presos em cadeias do Rio de Janeiro. 

ABRIL.. z3- Provisão mandando informar o requerimento de 
José Gonçalves de Moraes, que pretendia confirmação 
no posto de Capitão de Cavallaria de Milícias de 
S. João Marcos. 

SETEMBRO 7 - Carta R~gia mandando ouvir as Camaras e mora-
dores dos Campos de Goytacazes acerca das ·violencias 
praticadas pelos procuradores do Visconde d'Asseca _ 

I 3 - c. R. maqdando proceder contra os réos culpados no 
insulto feito ao Ouvidor:-da Capitania do Espírito Santo. 

>l • - c. R. noir,Ieando ao Bacharel 'Manoel Moreira de Fi-
gueiredo D,eputado e Secretario da Mesa da Inspecção 
do Rio de Janeiro. 

\ 
\ 

>> r 6- Carta R~gia dando providencias palia o paga-
mento das dividas da Fazenda Real. 

OuTUBRO 26 - Provisãq mandando informar o requerimento do 
Sargento - 1\'lór Se bastião José Guerreiro da França. 

DEZEMBRO 19- P. acerca qo requerimento do Capitão-mór Balthasar 
Antunes Pereira e mais Indios da povoação da Villa 
Nova de S. José d'Elrei, em que pediam se lhes resti--
tuíssem as terras que injustamente lhes tiraram. 
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JANEIRO ••• 27- Carta Régia (por cópia) nomeando a Diogo de 
Toledo Lara e Ordonhes para ' uiz Commissionario da 
casa do Bispo Conde reformador da Universidade 
de .Coimbra, com jurisdicção privativa em todas as 
causas movidas e por mover, que de qualquer modo 
lhe respeitassem. 

FEVEREIRO I - Provisão concedendo a serventia vitalicia do Officio 
de Escrivão de Orphãos da Cidade do Rio de Janeiro 
a Joaquim Xavier de Barros. 

>> 7 - P. mandando informar o requerimento de Manoel 
Bandeira Martins, em que pedia licença para se 
transportar para Lisboa com sua familia. 

OuTUBRO. 3o - P. mandando entregar o commando do Regimento de 
Milicias de S. Gonçalo ao Coronel André Alvares 
Pereira Vianna. 

» 3 r - Carta Régia dando providencias para se evitarem 

FEVEREIRO 

usurpações e os abusos praticados pela Camara e mo~ 
radores da Capitania do Rio de Janeiro, na occupação 
das praias e terrenos proximos á marinha. 

1801 

6- Cart.a Régia mandando suspender a venda das 
propri dades urbanas e rusticas que a Congregação de 
S. Bento possuia em algumas Capitanias do Brazil, e 
dando outras providencias. 

84 

) 
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FEVEREIRO 2 r - Carta Régia ordenando que se entregasse a 
Manoel da Silva Franco. e a seu, irmão, proprietarios 

·do navio Marial11a, as fazendas que lhes foram appre~ 
hendidas; ou o seu inteiro producto. 

MARÇO ••• r r - Provisão mandando informar o requerimento de 
Luiz Botelho Corrêa de Mesquita, Auditor do conti~ 

nente do Rio Grande de. S ., PedrQ, em que pedia ser 
reformad~ no posto de Sargento-Mór. 

r6- Carta ~égia permittindo que o n~gociante de 
Lisboa Jo,sé Antonio· Pereira, proprietariQ do navio 
Cleopawa1 pudesse realizar a sua escala ho porto do 
Rio de JC~:neiro, e ahi,...--descarregar e vender ' <;>s effeitos 
que trazia a bordo do dito navio, ficando 'obrigado 
a satisfazt)r e inteirar os Direitos, que não havia pago 
em Lisbo~.1. \ \ \ 

•\ 

\ \ " 
» r8- c. a. ord~~nando que se puzesse \~ lance~ , perant~ a 

Junta da Fazenda da cidade do,Rio de Ja~eiro, o éon~ 
tracto dos dízimos da dita Capitania, ·e o da Ilha de 
Santa Catharina, e o do Rio Grande. de . S. Pedro, e 
todos e quaesquer outros contractos ref.es, da. mesma 
Capitania. , 

, • - c. R. estabelecendo diversos impostos, e entre OLitros 
'I 

sobre os p cravos que exerciam officios mecanic~s, 

sobre carroagens, sobre casas de vender aguardente, 
sobre vin\1os ; providenciando a respeito da arreca~ 
dação do~; dizimos dos bens territoriaes das Commu-· 
:ç1idades re;ligiosas, sobre a venda dos proprios da Real 
Corôaf sopre fundação de companhias de seguro e 
dando prdens para augmento da Receita. 
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MARÇO .. 27 -Carta Régia autorizando a Diogo de Toledo Lara 
Ordenhes, Intendente do ouro do Rio de Janeiro, para 
que na Relação da dita Cidade sentenciasse as causas de 
s·ua commissão com os Adjuntos que se lhe nomeassem. 

ABRIL ••. 14- Provisão acerca do requerimento de Felippe Libe-
rato Dias, Escrivão privativo de todas as causas civeis 
dos militares, em que pedia que aquellas causas que 
subissem da cidade do Rio de Jançiro por aggravos e 
appellações á Casa da Supplicação de Lisboa, viessem 
remettidas directamente ao cartorio do supplicante, por 
assim lhe competir. 

>> 3o- P. mandando entregar a· Alon, de nação chineza, as fa-
zendas que lhe foram trocadas, ou o seu producto. 

lVIAro. .. 4- P. ordenando que na Junta da Fazenda da Capitania do 
Rio de Janeiro, no acto da arrematação dos officios de 
Thesoureiro das Fazendas dos defuntos e ausentes, 
se impuzesse aos arrematantes delles a obrigação de re-
quererem com o titulo que pela mesma Junta se lhes 
expedisse, e pelo qual pbderião logo entrar a servir. 

5 -Carta Régia annunciando ter sido despachado para 
Intendente da Marinha da Ilha de Santa Catharina e 
Rio Grande de S. Pedro o Capitão-Tenente Agostinho 
Antonio de Faria, e ordenando que se lhe prestassem 
todos os auxilies, para o bom desempenho das suas 
obrigações . 

>> 6 -Provisão mandando observar o Regulamento, que 
determinou que os Officiaes do Exercito, a quem se 
concedessem graduações, fossem essas ·puramente ho-
norificas; e 'nao pudessem ' elles perceber outro soldo 
mais :do que aqúelle que correspbndesse aos postos que 
dfectiVàmertte àercessein;· .· ' · ~ - -
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MAIO... 12- Provisão detel'minando que o Vice-Rei e Gover-
nadores dos Domínios Ultramarinos não excedessem 
os poderes que lhes foram conferidos pelos Regimentos 
das Capitanias ou por Ordens Régias, e declarando 
que as baixas e reformas dos Officiaes feitas sem Re-
solução sobre Proposta eram nullas. 

JUNHO 

JULHO 

)) 

1S - P. enviando os exemplares impressos das Leis, Alvarás 
e Decreti)s que se tinham promulgado, afi_J11 de serem 
publicadps e.registrados nas cabeças de comarcas e 
mais cama r as e logares. 

2- P. mandando informar o requerimento de Raymundo 
Martins da Silva do Amarall em que pedia confir-
mação do posto de Capitão de Milícias do dÍstricto de 
Inhomirip1. 

1 - 1?. mandqndo informar o requerimen~'p de José Ma_, 
riano de Azeredo Coutinho, em ~ue pedi,a a serventia 
do officio de Inquiridor e Contador d~ Re'lação do Rio 
de Janeiro, com a sobrevivencia para seu filho, e a 
mercê do Habito de Christo . 

\ 
\ 

2 ._;p. mandapdo informar o requerimento de João Pinto da 
Cunha e Souza, em que pedia se lhe mandasse passar 
a ordem para a execução do Alvará pelo qual teye a 
mercê do logar de Superintendente das novas mi'nas 
de Macacú de Cantagallo. 

8- P. mandando informar o requerimento de José Antonio 
Rademaquer, em que pedia Provisão de confirn1ação 
do Officio de Escrivão da conferencia da. Casa da 
Moeda qa cidade do .Rio de _Janeit,o. 
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JuLHO... 20- P• .. ovisão mandando informar o requerimento do 
Cabido da cidade do Rio de Janeiro, em que pedia a 
mudança da Cathedral para outra igreja situada em 
logar mais commodo. 

SETEMBRO 2- Carta Régia--mandando pôr em todo o seu antigo 
vigor o Alvará de 5 ·de Outubro de 17 I 5, que prohibia 
que se admittissem nos portos das Conquistas Portu-
guezas navios inglezes ou de qualquer outra nação es-
trangeira. 

» - Provisão mandando informar o requerimento de 
Roque da Costa Franco, em que pretendia a mercê do 
Officio de Tabellião do Publico da villa de S. Sal-
vador dos Campos de Goytacazes. 

3- Carta Régia ordenando que se fizesse a maior ex-
portação possível de arroz, assim para o consumo do 
Reino de Portugal, como particularmente para o apro-
visionamento dos Exercitas e Marinha. 

1 I - Provisão mandando informat' o requerimento de 
Manoel da Silva, em que pedia a serventia do Officio 

. de Escrivão da Mesa da Inspecção da cidade do Rio de 
Janeiro. 

12- p. mandando informar o requerii11ento de Antonio 
Rodrigues Guimarães, em que pedia confirmação do 
posto de Capitão das Ordenanças da Çapitania do 
Rio Grande . ' 

OutuBRO 6- P .. mandando informar o requerimento de Luiz Mendes 
de Vasconcellos Pinto e M. .... neze ' , em que pedia a pro-
priedade de uns offi cios da Capitania do Rio de Ja-
neiro para seu sobrinho . Luiz Mendes; 
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OuTUBRO. 12- Carta Régia ordenando que os dous regimentos 
de cavallaria de Milícias formassem um só corpo com 
a denominação de Brigada de Cavallaria de Milícias do 
Rio de Janeiro, subordinado a um só chefe. 

>> 23 - Provisão maúdando reintegrar no governo da Ilha 
de Santa Catharina a Manoel Soares Coimbra e pa-
gar-lhe os meios soldos, que deixou de receber durante 
o tempo c:I;e sua suspensão. 

24 - P. manda!'ldo informar o requerimento de .Manoel 
:Moreira d~ Silva, em que pedia confirmação do posto 
de T enent(! da Fortaleza do Castello de S . . Sebastião 
da cidade elo Rio de Janeiro. '\ 

29 - p. mandattdo informar o re~uerimento de Albino 
dos Santqs Pereira, em que ' pedia' a propriedade 
do officio qe Tabellião do Judicia~ da Vt~la de Para~y. 

\ \ 
N oVEJ\iBRO 3 - Carta R ,égia concedendo c,ondecorações e fóros 

de Fidalgp ás pessoas residentes na Capitania do Rio 
de Janeiro, que fizessem donativos. , 

~ 

7 - Provisãp mandando informar o requerimento de 
Antonio Nascentes Pinto, Sellador da Alfandegada 
c~dade do Rio de Janeiro, em que pedia confirmação 
do emolurpento de dez réis, que levava de cada sellp, 
por costurp.e antiquissimo da mesma Alfandega. \ 

14- Carta Régia dando providencias acerca das du· 
vidas ;qur;t se offereciam ao Juiz da Alfandegado Rio 
Grande sqbre a nomeação dos Officiaes para o expe~ 
di ente da tnesma Alfandega; e à r espeito do local que 
~e 'deVia e;scolher iJara um tal ·~stahélecimento. 
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NovEMBRO 20- Provisão mandando informar o requerimento de 
Candido Xavier de Almeida e Souza, em que pedia 
se lhe mandasse satisfazer as comedorias, que tinha 
vencido como primeiro commissario da Divisão da 
Capitania de S. Paulo, na demarcação de limites com 
a do Paraguay. 

» »- p. mandando informar o requerimento dos Irmãos da 
Ordem Terceira da Penitencia, em que pediam con-
firmação do seu Compro.misso. 

DEZEMBRO I4- P. ordenando que ;>e remettesse ao Conselho Ultrama-
rino uma, lista, que declarasse os soldos qué vencia 
cada um dos Officiaes das tropas pagas, e milicianas 
e fortalezas do Governo do Rio de Janeiro . 

3o- P. mandando informar o requerimento de Manoel José 
Vidal, em que pedia confirmação do posto de Capitão 
de Infantaria de l\filicias de Inhomirim. 

1802 

J ANEIRo.. 7- Provisão ordenando que os Capitães Generaes do 
Ultramar se abstivessem de man.:l.ar fazer abu i-
vamente prisões de potencias, nos casos em que a 
leis têm determinado a fórma, etc. 

I r - P~ mandando informar o requerimento de Joaquim 
José Ferreira, em que pedia confirmaç=lo do posto de 
Capitão de uma das baterias da Fortaleza d Santa 
Cruz. 

) 
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JANEIRO . . 2I - Provisão mandando informar o requerimento d~ · 
José Antonio de Freitas Guimarães, em que pedia 
confirmação do posto de Capitão de uma das baterias 
da Fortaleza de Santa Cruz. 

FEVEREIRO 8 - P . concedendo a Manoel Rodrigues de Barros e seus ir-
mãos a graça de suspensão da sentença, que contra 
elles alcançára, na Relação do Rio de Janeiro, José de 
Souza C9deço. 

» 22 - Cart.a ~égia remettendo os documentõs, que pro-
vavam a falsificação das cartas de jogar da fabrica de 
Lisboa, ~ dando ·providencias a esse respeito, 

z3 - Provis:to manda_gdo informar o requerimento de 
Manoel José Ribeiro da Silva, em que pedia confir-
mação do posto de Capitão de uma das baterias da 
Fortaleza de Santa Cruz. 

» - P . mand~ndo informar o requerimentp de Zeferino 
José Co~lho, em que pedia a co):Í1firmação do posto de 
Tenente de uma das baterias da Fortaleza de Santa 
Cruz . 

MARÇO.. . 4 - Cart.a Régia declarando que a Lei de 19 de Julho 
de 1790, sendo unicamente estabelecida para servir 
de moderação, systema e regulamento das jurisdicções 

.concedidas aos Donatarios no Reino de Portugal, não 
podia ser applicavel ao Estado do Brazil, em qu~ as 
Ouvidorias não pt'rtenciam a Donatarios. 

D -c. a. ordenando que Se examinasse quaeS eram aS 
dividas pão fundadas qúe existiam na Capitania do 
Rio de Janeiro em quaesquer das folhas militar e 
ecclcsiastica e civil, que hajam procedido ou de falta de 
rendas ou de augmentadas despezas durante a guerra. 
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I 8 - 'Provisão declarando que se remettiam os exemplares 
impressos das Leis, Alvarás e Decretos, que se tinham 
promulgado até ao anno de r8oz,para serem remetti-
dos aos :Ministros e mais pessoas a quem se destinavam. 

z3 - P. ordenando que se declarasse quaes dos Officiaes 
promovidos se distinguiram com offerecimentos ou 
dons gratuitos, afim de se confirmarem sómente as 
Patentes dos ditos Officiaes. 

24- P. ordenando que se inhibisse o Vice-Rei e Governa-
dores de darem Patentes honorificas sem especial 
ordem de Sua Alteza. 

27 - P. mandando informar o requerimento de João lVIa-
riano de Azevedo, em que pedia confirmação do 
Officio d'Escrivão da entrada do ouro da Casa da 
Moeda do Rio de Janeiro. 

ABRIL... I - P. mandando informar o requerimento de rvlanoel 
Francisco Albernaz, em que pedia confirmação do 
posto de Alferes de uma das baterias da F ortaleza 
de Santa Cruz. 

3- P. declarando que se não passassem mais Patentes 
de referendação . 

» 4 - P. ordenando que os Capitães Generaes se absti\ essem 
de multiplicar, debaixo de qualquer pretexto qu eja 
as Patentes Militares de 1\llilicias e Ordenança . 

ll 10- Carta Régia ordenando que, á chegada da náo 
Marialva á Cidade do Rio de Jan iro se manda e 
assistir pelos cofres da Fazenda Real com a quantia 
de trinta contos de réis a p oa que fôr legitima-
mente autorizada por Manoel da Sih a F ranco para a 
receber. 

85 
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1\'lA.ro, .. 12- Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Francisco Coelho, Capitão e Governador 
da Barra da Laguna, em que pedia o commando da 
dita ·villa. 

J> - P. mandando informar o requerimento de Antonio 
Pinto da Silv~, em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão d'Ordenanças da cidade do Rio de Janeiro. 

" r3- Cart,a Régia fazendo mercê a JoséAyres da Cruz, 

)) 

» 

Tenente de Cavallaria da cidade do Rio de Janeiro, 
da pensã9 annual de quatrocentos mil réis. 

17 - Provis~o mandando informar' o requerimento de 
João Alvares Ribeiro, em que pedia c01'ifirmaçáo do 
Posto de Capitão da Fortificação das praias da defensa 
da cidadé; do Rio de~Janeiro. 

zo - P. determinando que ficasse 1 .cessando de se 'escrever 
em pap~l sellado o que houvesse â.e ser pago pela 
Real Faz,enda. '\ 

d d . f \ . \ d I\tr . 22 - P. man an o 111 ormar o requenmento, e 1·1anoel 
Caetano d'Oliveira, em que pedra . con'fi'rmação do 
posto de Capitão de uma das baterias da cidade do 
Rio de Janeiro . · 

27- P.· mandando informar o requerimento de Antonio 
José Barbosa da Veiga, em que pedia confirmação 

·do P-osto de Capitão de uma das baterias da Fort~leza 
de Santfl Cruz. \ 

» » - P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Velloso Rebello, em gue pedia confirmação do Posto 
de Capifão de Ordenanças do Rio Grande do Sul. 
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JuNHO.. 1 - Pt .. ovisão mandando informar o requerimento de 
Agostinho José Vieira da Costa, em que pedia con-
firmação do Posto de Capitão de uma das baterias da 
Fortaleza de Santa Cruz. 

14- Cat•t.a Régia abolindo a Provedoria do Rio Grande 
do Sul, e estabeleceri::l.o um novo systema de arreca~ 
dação no mesmo continente. 

16- Provi!!lâo mandan::l.o informar o requerimento de 
lVIanoel lluar: e Rodrigues, em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de uma das baterias da Fortaleza 
de Santa Cruz. 

» 21 - P. mandando informar o requerimento de Miguel Al~ 
vares Dias Villela, em que pelia confirmação do Posto 
de Capitão de uma das baterias da Fortaleza de Santa 
Cruz. 

28- P. mandando informar o requerimento de Bazilio José 
:i\'larinho, em que peiia confirmação do posto de 
Capitão Aggregado á Fortaleza de Nossa Senhora da 
Conceição da ciJade do Rio de Janeiro. 

3o- p:. mandando informar o requerimento de João Vaz 
Pinheiro Guedes, em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de uma das baterias da Fortaleza de Santa 
Cruz. 

JuLHO.. . 2- P~ mandando informar o requerimento de Francisco 
Pereira Monteiro, em que pedia confirmação do 
Posto de capitãó da Forrificação do morro de 
Santo Ignacio do Castello da cidade do Rio de Ja-
neiro. , 
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JuLHõ,. ·• 5 ....... PJ.•ovisãó mandando infotni.ar o requerimento de 
Joaquim Antonio Alvares, em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de uma dàs baterias da Fortaleza 
de Santa Cruz. 

10......;, P. ni.andàndõ 'informar 'O requerimento de José Cae-
tano Cibrão, erh que pedia confirmação do Posto de 
Alferes da Fortifiêação das praias da cidade do Rio 
de Janeiro. 

» 17- .P. tnaüda~do informar o requerimento de Antonio Fer· 
reira Dormund, em que pedia confirmação do Posto 
de Alferf!s da Fortaleza de Santa Cruz da cidade do 
Rio de ~aneiro. 

20 - P. remewmdo a cópia.---do requerimento do Coronel de 
l\'lilicias da cidade de S. Paulo Jeronym0 Martins 
Fernanqes, em que se quei~ava do Governador da-
quel!a Qapitania. 

•\ 

\ \ 
» - Carta Régia ordenando qu~ se não creasse de 

novo posto algum de Milícias ou de Ord,enanças, sem 
que os Capitães Generaes apresentassem a necessi-
dade. 

>> ...... Provis~o mandando informar o requerim,ento de 
Simplicio Luiz dos Santos Quintanilha, em que pedia 

, confirm\lção do Posto de Tenente de Infantaria de 
Milícias de Inhomirim. 

» - Po. mand~ndo informar o requeriffiento de Manoel José 
Rib·eiro ~ -e:m que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de Ordenanças da ViUa de Campos. 
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Ju1.HO. · .. , z3 -Provisão mandàndo informar o requerimento de 
Manoel Pereira de Paiva~ em qw~ pedia confirmação 
do Posto de Capitão de uma das baterias da For-
taleza de Santa Cruz. 

»- P. mandando informar o requerimento de Victorino 
Teixeira da Silva~ em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Milícias do Districto de Tapa-
corá. 

» 26- Cart.a Régia nomeando á Manoel Ribeiro de 
l\'Iiranda para Physico-Mór, e a Antonio Bento Gomes 
para Cirurgião-Mór da Capitania do Rio Grande de 
S. Pedro. 

» 27- Provisão concedendo licença ao Capitão Fran-
cisco Luiz de Almeida para residir fóra do Districto 
da Communidade de Malta, no Rio de Janeiro. 

3o--p. mandando informar o requetimento de Antonio 
José de Car\ralho, em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão da Fortificação das praias da cidade 
do Rio de Janeiro. 

AGOSTO ••• 18 -P. mandando informar o requerimento de Fernando 
José da Costa, em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão d'Ordenanças da cidade de Cabo Frio. 

» 2 I - P . mandando informar o requerimento de Damazo 
Antonio da Rocha, em que pedia confirmação do 
Posto de Tenente de Milicias da cidade do Rio de 
Janeiro. 

» .....-.p. mandando infonnar ô requerimento de Antonio 
José da Silveira, em que se queixava de um sequestro 
feito em seus bens. 
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AcosTo.. 2S -Carta Hégia fazendo a Graça especial ao Des-
embargador Luiz José de Carvalho e Mello, além 
do ordenado da Relação e Casa do Porto, de uma 
gratificação extraordinaria igual ao ordenado da Re-
lação do Rio de Janeiro. 

26 -Provisão mandanjo informar o requerimento de 
An::iré Borges Pita, em que pedia confirmação do 
Posto de Ttn~nte de Milícias da Ilha de Santa Ca-
tharina. 

3o - P . mandqndo informar o requerimento de __ HenrÍqLte 
José Feq·eira, em que pedia confirmação do Posto 
de Capit~o de uma das baterias da Fortaleza de 
Santa Crpz. 

SETEMBRO. 7-P. ordeqando que Joa:J_uim José de Novaes fosse 
conservado na serventia do Offi.cio de Escrivão do 

\ ' 

Contencioso dos Feitos da Fazenda e Corôa daRe· 
lação do Rio de Janeiro. 

'\ 

g- P. mandando informar o requ~,riment6, de Joaquim 
Anselmo de Souza, em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Ordenanças da F:..eguezia de 
S . João Marcos . 

22 -Carta ~égia ordenando que se pro~edesse á arre· 
matação dos Reaes Contratos em maior vantagem 
da Real Fazenda, fazendo-os dividir em ramos e 
'fixando as épocas certas para o nagamento. 

I 
\ 

25- Provis,ão mandando informar o requerimento de 
João da Costa Lima, em que pedia confirmação do 
Posto d\! Capitão de Ordenanças da cidade do Rio 
de janeiro. 
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SETEMBRO 2S -Provisão mandando informar o requerimento de 
José da Nobreza Botelho, em que pedia o Governo 
das Villas de S. Salvador e S. João da Barra dos 
Campos dos Goytacazes. 

28- P. recommendando toda a vigilancia afim de evitar-se 
o contrabando do tabaco. 

a- P. mandando informar o requerimento de João Ma-
noel Rodrigues da Cunha, em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de uma das baterias da Fortaleza 
de Santa Cruz. 

OuTUBRO. 12- P. mandan::l.o informar o requerimento de José Teixeira 
de Lyra, em que pedia confi rmação do Posto de Ca~ 
pitão de uma das baterias da Fortaleia de Santa Cruz. 

» 13- P. annunciando a remessa de cincoenta quintaes de 
morrão, constante de um conhecimento. 

23- P. r ;mett~nio o mojelo de bandeira adoptada pelo 
Governo da Republica Italiana, e ordenanio que as 
embarcações daquelle Estado fossem tratadas como 
costumavam ser as embarcações das Potencias que 
tenham paz com Portugal. 

» 26 -Cal .. ta Régia communicando a noticia do Nas~ 

cimento do Infante D. Miguel. 

NovEMBRO g-c. R. autorizando o Vice~Rei do Brazil para tomar 
conhecimento das sentenças que se proferissem pelos 
Conselhos de Guerra dos Regimentos da Capitania do 
Rio de Janeiro a respeito dos soldados, que pela pri-
meira vez commettessem o crime de deserção . 
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NovEMBRO I3- CaJ. .. ta Régia ordenando que não se permittisse 
que na Alfandega do Rio d.s Janeiro se désse despacho 
com a isenção de direitos concedida ás manufacturas 
do Reino de Portugal, sem que primeiro mostrassem 
guia com que provassem ser productos do dito Reino ; 
e outrosim ordenando que se fizesse pôr em exe-
cução tudo o que se achava determinado a bem 
da arrecadação da Real Fazenda na mesma Al-
fandega. 

» z3- Provisãp mandando informar o requerimento de 
Antonio José Machado de Moraes SarmentQ, em que 
pedia confirmação do Posto de Car,itão da Companhia 
de Porto A,.legre do Rio Grande do Sul. 

' 
DEZEMBRO 0- P. mandando informar o requerimento de José Fran-

_.--
cisco Freire da Mattá, em que pedia confirmação do 
Posto de Çapitão de Milícias do Districto de Ta-
pacorá. 

» 1 o- P. ordenando a todos os Governadores e\ Capitães Ge-
neraes qu~ logo que pela Secretar~ d 'Est~do lhes fosse 
cornmunicada qualquer Promoção, a fizessàm publicar 
na sua sal,a da ordem do dia, e a participassem com a 
mesma ordem ao Commandante do Corpo a que 
dissessem respeito. 

» 1S- P. mandando informar o requerimento de João Mar-
ques Vieira, em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão-Mór das Ordenanças da Ilha de Santa a~ ... 
tharina. ' 
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JANEIRO. 4- Cart,a Régia perdoando a pena em que estava 
incurso Thomaz José Gularte, e permittindo que o 
mesmo podésse solto tratar da sua defeza. 

» 24 - Alvará. confirmando as 28 condições apresentadas 
pela Sociedade da Pescaria das .Balêas. 

» 26 - Carta Régia remettendo as Instrucções e Regula-
mento concernentes ao estabelecimento do papel sei-
lado. 

FEVEREIRO 8- c. R.. ordenando que se procedesse contra os fal- · 
sificadores de cartas de jogar. 

l\'lARço. . 23- Provisão declarando que a mercê da serventia vi-
talicia do officio de Escrivão das Ouvidorias da Co-
marca da Capitania do Espírito-Santo e o de Juiz de 
Fóra do Crime, Cível e Orphãos em Campos de 
Goytacazes, era apenas gravada com o onus de pagar o 
agraciado José Coelho Ruben W andeck a 3a parte da 
avaliação dos creditos dos ditos empregos. 

ABRIL. . . 1 - P. ordenando que pelos cofres da Real Fazenda do Rio 
de Janeiro se entregasse á pessoa autorizada por 
Manoel da Silva Franco a quantia de quarenta contos 
de réis. 

JuNHO... 3 -P. ordenando que o Padre Ignacio Joaquim da Nati-
vidade e Almeida, Vigario da Igreja de Nossa Senhora 
da Assumpção da Capitania do Espírito Santo, injus-
tamente preso, fosse remettido ao Vice-Rei do Estado 
do Brazil com o processo que se lhe houvesse for-
ma do. 

86 
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2 - Car-ta Régia remettendo cópias do Alvará de I 8o3 
e Decreto de 2 de Julho do mesmo anno, o primeiro 
estabelecendo uma JuntaAdmi.nistrativa de Mineração 
e Moedagem em Minas Geraes, e o segundo nomeando 
Manoel Ferreira da Camara Bittencourt para o logar de 
Intendente Geral das Minas, extincto o dos Diamantes. 

» I z-Provisão mandando proceder aos exames e a veri-
guações necessarias afim de saber-se quaes eram a-s 
Villas e ~istrictos dos Dominios Ultramarinos que 
necessitav9-m para a boa administração de - justiça se 
creassem J pizes Lettrados . 

AGOSTO. -·~ 2 - P. mandando informar os requerimentos de João 
Marques Pinto, e M~el Ignacio da Silva A~varenga, 
em que pe<Jiam o pagamento de seus honorari9s como 
Professarei) Régios. · I 

" 1 I - p. ordenanqo que os Officiaes despachadps tirassem as 
suas Patentes dentro do prazo marcado n'à Ordem de 10 

de Dezemqro de r 8o2, sob pena de perdime~to de soldo, 

I 3-P. approvando o procedimento de se não dar desde 
logo cumprimento á carta do Dezembarg~dór Fran-
cisco Baptista Rodrigues. · 

» - P. amplianc;lo a Carta de Lei de 2S de Janeiro de 177S a 
bem dos h~bitantes de remotos Domínios, e marcando 
o termo -para serem insinuadas todas e quaesquer 
doações n~ fórma da referida Lei. 

18-Car-ta R~gia dando providencias ácerca da liber-
dade dos ipdios, afim de não serem obrigados ao tra-
balho da conducção de generos pertencentes aos con-
tratos dos Dízimos. 
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AGOSTO .. 24- Provisão mandando entregar ao Conego José Ba-
ptista Darrigue França as Congruas, que o Cabido 
recusára entregar-ll1e. 

SETEMBRO r6-P. reformando no Posto de Capitão-Mór de Orde· 
nanças da Illia de Santa Catharina a João lVIarcos 
Vieira. 

z3-P. mandando dar baixa do Posto ao Capitão de Orde-
nanças Antonio Pinto da Silva, e ordenando se fizesse 
a eleição do dito Posto. 

OuTUBRO r3 -P. rriandando informar o requerimento dos moradores 
da Freguezia de S. João Marcos que pretendiam a des-
membração daquelle logar, da Villa de Rezende, para 
ficar como antes sujeito á Cidade do Rio de Janeiro. 

NovEMBRO 7- Cart.a Régia mandando suspender a execução da 
Carta Régia de 24 de Outubro de r8oo, e dando 
outras providencias ácerca da divida passiva da Ca-
pitania do Rio de Janeiro . 

r 2 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio José Ferreira de Abreu, em que pedia con-
firmação do Posto de Capitão de Milícias da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

>> r6-P. mandando informar o requerimento de José Fran-
cisco Freire da Matta, em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Milicias do Districto de Tapacorá. 

22- P. mandando informar o requerimento de Sebastião 
Lopes Ferreira em que pedia confirmação do Posto 
d'Alferes de uma das baterias da Fortaleza de Santa 
Cruz da Cidade do Rio de Janeiro. • 
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NOVEMBRO 'lg-Provisão mandando informar o requerimento de José 
Lopes Candelaria em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de .Milícias dos homens pretos da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

DEZEMBRO 2-P. mandando informar o requerimento da Camara da 
da Villa da Laguna em que se queixava do Vigario da 
mesma villa levar de cada pessoa, á titulo de conhe-
cenças, cento e sessenta réis. 

1804 

JANEIRO r 3 - Provisãq mandandó"informar o requerimento de 
Fortunato Barboza de Menezes em que pedia a ser-

' ventia do Officio de Provedor, ou Escrivão do Re -
gistro da Parahybuna . 

\ 

21 - P. autorizapdo a Casa da Misericordia d~ Cidade \do 
Porto a n~o dar contas no Juizo d~s Resid,uos, de tes-
tamentos preteritos, de que tivesse sido Executora, 
Testamen~eira ou Legataria; e determinando que esta 
graça foss~ geral para todas as Misericordias do Reino 
e dos Domínios Ultramarinos. ' 

26- P. mandaqdo informar o requerimento de Manoel, José 
Marques Dias Guimarães e João Gonçalves Pereira, 
em que p~diam dez braças de terreno na praia dos Mi-
neiros para formarem um trapiche. ' 

» - Cart,a ~ .. égia ordenando que fosse preso e re-
mettido píJ.ra Lisboa o Governador e Capitão General 
da Capitania de Goyaz D . João Manoel de Menezes. 
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FEVEREIRO 2- Provisão (por cópia) mandando examinar os autos 
da arrecadação dos bens pertencentes aos herdeiros do 
fallecido José Carvalho . 

8 - p. remettendo os exemplares impressos das Leis, 
Alvarás e Decretos, que se tinham promulgado, para 
serem remettidos aos Ministros e pessoas a quem se 
destinavam. 

>> 17- P. mandando informar o requerimento de José de 
Azevedo Souza, em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de Milícias do Rio Grande de S. Pedro. 

20 - P. mandando informar o requerimento de Simão 
Soares, em que pedia confirmação do Posto de Ca-
pitão de Milícias do Rio Grande de S. Pedro. 

2 r - Cart.a Régia mandando entregar a Manoel da 
Silva Franco, proprietario do navio Ceylão Novo, · 
a quantia de quarenta contos de réis, pagos pelos ren-
dimentos Reaes. 

» » -c. R. mandando entregar á pessoa autorizada por 
José Caetano Monteiro e Companhia a quantia de 
trinta contos de réis, pagos pelos rendimentos Reaes. 

22 - Provisão mandando informar o requerimento de 
João Rodrigues Pereira de Almeida em que pedia con-
firmação do Posto de Capitão de Milícia da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

24- Cart.a Régia ordenando que o Secretario da Ca-
pitania de Goyaz 1\'Ia.noel Joaquim da Silveira Felix po-
desse, fóra da pri ão, tratar da causa do seu livramento. ) 
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FEVEREIRO 27 - Provisão mandando informar o requerimento de 
João Ribeiro de Magalhães, em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de Milícias da Freguezia do 
S. Gonçalo. 

~ 28- P. mandando informar o requerimento de Antonio 

MARÇO ... 

ABRIL .... 

Ignacio da Silva, em que pedia confirmação do Posto 
de Alferes de Milícias da Cidade do Rio de Janeiro. 

29- P. ácerca dp requerimento dos -herdeiros de João 
Teixeira Guimarães, afim de haverem uma -avultada 
herança de um seu irmão fallecido na Cidade do Rio 
de Janeiro. 

24- P. mandando informar o requerimento de João Luiz 
------ ' de Figueiredo, em que pedia confirmação do Posto de 

Capitão de 11ma bateria da Fortaleza de Santa 1 Cruz 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

6 - Carta Rt~gia ordenando que se convrocassem a,s 
pessoas corrtpetentes da Capitania :Mo Rio \de Janeiro 
para que espontaneamente conc01'ressem com o que 
lhes fosse possível contribuir afim de fazer face a des-
pezas extraqrdinarias . 

r o- Provisãq ácerca da Presa da Corveta Hespanhola 
« Hercules ~ . 

» - P. confirmando no Posto de Capitão de Ordenanças ~ 
João da Co~ta Lima. 1 

rg- P. mandaq.do informar o requerimento de Joaquim 
Francisco da Cruz, em que pedia confirmação do Posto 
de Tenente de Milicias da cidade do Rio de Janeiro. 

I) 
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ABRIL.. • 20 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel Alves da Silva, em que pedia confirmação do 
Posto de Tenente de lVIilicias da cidade do Rio de 
Janeiro. 

» - P. mandando informar o requerimento de Luiz 
Garcez de Moraes, em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Ordenanças da Villa de 
Paraty. 

3o- P. ácerca de uma denuncia dada por Antonio José da 
Silveira sobre falsificação de moeda. 

lVIAw 8- P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Manoel de Proença, em que pedia confirmação do 
Posto de Ajudante da Fortaleza de Villegaignon. 

JUNHO 

g - p. mandando informar o requerimento de Francisco 
Borges do Canto em que pedia confirmação de uma 
sesmana. 

5 - P. ácerca da conta que deu o Juiz de Fóra da Villa de 
Campos de ter tomado posse do dito logar, entrando 
em duvida se devia tambem exercer jurisdicção em a 
Villa .de S. João da Barra, e pedindo a creação de 
dous Officios. 

» 7 - P. mandando dar baixa do Po'Sto de Capitão da Forta-
leza da Conceição da cidade do Rio de Janeiro aBa-
silio José Marinho de Albuquerque. 

>> »- P. mandando dar baixa do Posto de Capitão de Infan-
taria do Rio Grande de S. Pedro a Antonio José 
Feijó. 
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9 - Provisão mandando dar baixa do Posto de Capitão 
de Milicias do Districto de Inhomerim a Manoel Joa-
quim de Oliveira Matta . 

»- P. mandando informar o requerimento de Bernardo 
Ferreira Braga em que pedia confirmação do Posto de 
de Alferes de Milícias da cidade do Rio de Janeiro. 

I I - p. ácerca de Officio n. 2lS do Conde de Rezende rela-
tivo a evitar-se o extravio dos escravos. 

I 

>> - P. ácerca da ;representação dos moradores da Capitania 
do Espirito Santo contra o Governador Antonio Pires 
da Silva Pqntes. 

» - P. mandandp dar baix~o Posto de Capitão d,e Orde-
nanças da cidade do Cabo Frio a Fernando José da 
Costa. 

» I2- P. mandanqo informar o requerimento de Caetano 
Pereira Durão em que pedia confirmação\ do Posto de 
Capitão de Milicias do Rio de Janei'ro. 

14- P. mandando informar, ouvindo o Procurador da 
Corôa da ljlelação, sobre a representação da Camara 

. da cidade .do Rio de Janeiro em que pedia diversos 
privilegias. 

20- P. ordenando que todos os Secretarias dos Governos 
Ultram'arinos remettessem annualmente á Secret~ria 
do mesmo Conselho uma relação das ordens recebidas 
em cada um dos ditos Governos. 

27 - P. mandanqo proceder a devassa sobre a conducta do 
Bacharel João Baptista dos Guimarães Peixoto, Ou~ 
vidor da ~omarca de Paranaguá . 
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JuNHO. . . 3o -Provisão mandando informar o requerimento de 
João Fernandes da Silva, em que pedia ser promovido 
ao Posto immediato de Capitão de Cavallaria. 

JULHO 

)) 

)) 

10- P. remettendo um exemplar da bandeira e flamula da 
Republica Italiana afim de serem tratadas as suas 
embarcações como as das outras Potencias. 

17- p. mandando informar o requerimento de Joaquim 
José Francici em que pedia confirmação do Posto 
de Ajudante da Fortaleza da Praia Vermelha . . 

». - P. ·mandando informar o requerimento de Francisco 
do Valle Rodrigues em que pedia confirmação do 
Posto de Tenente de Milícias da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

» 18- P. mandando informar o requerimento de Ignacio da 
Silva Costa e Floriano da Silva Costa em que pediam 
confirmação de uma carta de sesmaria. 

>> 19 - P. mandando suspender a execução da Provisão que 
ordenava se désse baixa do Posto de Alferes de uma 
das baterias da Fortaleza de Santa Cruz a Sebastião 
Lopes Ferreira. 

>l ...;_ P. mandando dar baixa do Posto de Capitão das Orde-
nanças da Villa de Paraty a Antonio José Pereira da 
Cruz. 

zr- P. mandando informar o requerimento de João Al-
vares Carneiro em que pedia ser promovido ao Posto de 
Coronel aggregado do Regimento de Milícias da ' illa 
de Paraty. 

87 
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JuLHO .•. z3- Provisão mandando dar hai:xa..clo Posto de Alferes 
aggregado ao .. Forte· de · S. Januario a Antonio Ribeiro 
da Silva. 

» » - P . . ácerca da baixa dada ao Capitão de Milicias de 

AGOSTO 

Paraty Antonio Manoel Vasco da Gama, e do pro-
vimento, em seu logar ,0 de João Francisco Pacheco 
Bastos. 

24 - P. mandando informar o requerimento de Miguel Pires 
Nobre em fiue pedia confirmação do Posto 4_e Alferes 
d;e Ordenarnças de Paraty. 

27 - Po. ácerca d~1 representacão do Bispo do Rio de Janeiro 
em que pedia augmehta d.e: Côngrua para ~-~ Vigarios, 
por isso- que: a de I:Oo~~,_.não era· sufficiente. \ 

6 - P. mandándq informar o · requerimento de Antonio 
Nascentes Pinto em que pedià, confirmação do--Posto 
de Tenent(~-Coronel de Milicia~ da Cidade do Rio de 
Janeiro. \, \ \~ 

7. - Carta Répia approvando o plano offe~1ecido pelos 
negociantes desta Capitania para o estabelecimento de 
uma Companhia interessada com a Real Fazenda para 
promover a pescaria das baleas. \ 

14 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel M(;ndes Salgado· em que pedia confirmq,Ç~o 

d0 Posto• de Capitão de Milicias-cla Cidade do Rio de 
' \ 

Janeiro. \ 

» 1.8- P. mandando informar o. requerimento de Antonio Nas .. ·· 
centes Pinto em que. pedia a· mercê da futura successão 
e prop.ried~,Lde do seu officiG>rde. Sellador da Alfandega 
do Rio de Janeiro para. seu filho. 
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AG0S110 .. • ·!lg -- Pr.o"Visão mandando darhaix;a _do Posto de -Coronel 
de Milicias do Di&t:ricto de Ta-pacorá que exercia 
.Ig;ma:cio .. Manoel de Len10s Mascaremhas . 

3o- P. mandando informar o requerimento de José Pereira 
Borges em .que pedia confirmação do Posto de Capitão 
.de Or.d.enamças ·da VilliJ.a ,d_e S . .Antonio de Sá de 
Mae:aoú~ . 

·» » -- P. • . ácerca .dos enn011umentos das guias, que se passavam 
ás pess0a·s :livres qu.e .transitavam da Capitania do Rio 
de Janeiro.para.as ter:r:a:s mineraes, e sobre continuarem 
a assignar as ditas gmas os Deputados da Junta de 
Fazenda. 

;» 3I - .P. mandando proceder a devassa sobre a conducta 
:do Bacharel .João Baptista dos Guimarães Peixoto, 
Ouvidor da Comarca de Paranaguá. 

SETEMRRO •• z- P .. mandando informar ·o requerimento de João 
Gomes Marinho em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de ; Ordenanças da Cidade de Cabo 

· Frio. 

'» 3 - P. indeferindo o requerimento de Francisco Antonio 
de Araujo Pereira em que pedia confirmação do Posto 
de Coronel de Milícias da Ilha Grande. 

» » - p. mandando informar <O .requerimento de J o~ o da 
Silva Ribeiro Lima. 

1 1 - P. mandando informar o requerimento de Manoel 
Pii"es Ferreira .em que pedia a propriedade do Offic10 
de Escrivão da Correcção do Ceará. 
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SETEMBRO 11 -Provisão mandando informar o requerimento de 
João de Deos em que pedia a confirmação de mestre 
dos calafates do Arsenal de Marinha da Cidade do-
Rio de Janeiro • 

>> 15-P. indeferindo o requerimento de José Vieira da 
Cunha em que pedia confirmação do Posto de Capitão. 
de Milícias do Rio Grande de S. Pedro. 

17-P. mandanro informar o requerimento de Antonio 
José Ferreira de Abreu em que pedia confirmação do 
Posto de ~apitão de Milícias da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

28- P. indeferindo o requerimento de Manoel . Fran-
cisco da Costa em quepedia confirmação do Posto de 

I 

Capitão de Milícias da Ilha de1Santa Catharina. 

OuTUBRO 3-P. mandando informar o requerimento de Antonio 
José da Cruz em que pedia confirmação 9,o. Posto , ~e 

Alferes do f.egimento de Milícias da Cidade do Rio de 
Janeiro. ' 1 

, · »-P. mandanpo informar o requerimento de Fran-
cisco José Pereira da Cruz? em que pedia, confirmação 
do Posto de Alferes de Ordenanças da Villa de 
Paraty. 

» 5- p. mandando executar a sentenca de morte pro-
~ .. . \ 

ferida contra o marinheiro da náo Maria I. ' 

6- P. concedçndo licença a Manoel Bandeira Martins 
morador níl Cidade do Rio de Janeiro para transpor-
tar-se a Lisboa com sua mulher e dous filhos . 
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OuTUBRO .• 14-Provisão acerca da representação doJuizde F qra 
da Cidade do Rio de Janeiro, José da Silva Loureiro 
Borges, sobre os incommodos que experimentavam os 
moradores da mesma cidade por falta d'agua, e mos-
trando que a Camara não tinha rendimentos para evitar 
esse inconveniente. 

r5 -P. indeferindo o requerimento de Antonio Joaquim 
Coelho Coutinho em que pedia confirmação dos emo-
lumentos que devia perceber com o Officio de Escrivão 
~a Descarga da Alfandega do Rio de Janeiro. 

>> r8-P. indeferindo o requerimento de João Marques Pinto 
e Mànoel Ignacio da Silva Alvarenga· em que pediam 
o pagamento de seus honorarios vencidos no tempo de 
suas prisões . 

26-P. dando providencias acerca da organização e numero 
de Officiaes de Ordenanças. 

>> 29- p. mandando observar as formalidades prescriptas 
pelo Alvará de r8 de Outubro de 1709 á cerca do 
provimento de todos os Postos de Ordenanças. 

» 3o-P. mandando informar o requerimento de José Manoel 
de Lemos Parady em que pedia confirmação do Posto 
de Ajudante de Milicias de S. Gonçalo. 

NovEMBRO 5-P. isentando de pagarem meios direitos de entrada nas 
Alfandegas de Ultramar os chapeos grossos manu-
facturados na cidade de Braga. 

)) 9-P. mandando informar o requerimento de José Cou-
tinho da Silva em que pedia confirmação do Posto de 
Ajudante de Milicias da Freguezia de Campo Alegre e 
S. João Marcos . 
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NovEMBRO I 2-Provisão determinando :qtre, rião só na Junta da 
Capitania de Minas Geraes, mas em todas as mais da 
America, nenhum Officia:l possa requerer por terceiro 
·nos actos de arrematação,. ou ter ingerencia em seme~ 
lhantes nego cios. 

» 19-P. mandando informar o requerimento de João da 
Matta Carrão em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de Milícias da Villa de Paraty. 

I 
22- Carta Régia ordenando que. pelos rendimentos 

Reaes se enáegassem á pessoa autorizada por Ma-
noel da Silvil Franco a quantia de 'quarenta contos 
de réis. 

28-Provisão mandando....:ifíformar o requerimeqto do 
Padre José f.steves Moreira, 1Vigario da Villa de 
Angra dos Reis da Ilha ,Grande, em que pedia au-
gmento de congrua. ' 

\ 
\ 

DEZEMBRO 2- P. declarandp o motivo por que nã~ tinham sido re-
mettidos os exemplares impressos das Leis~, Alvarás 
e Decretos, promulgados em o anno de 1804, ·que 
deviam ser ~ntregues aos I\ilinistros das diversas Co-
marcas da Capitanià do Rio de Janeiro. 

,I 

» » - P. indeferinqo o requerimento de Antonio Nogueira 
Roqrigues em que _pedia confirmação do Posto de 

. Ajudante dar; Ordenanças da Cidade de Cabo-Frio~. 
. . I 

» 7 -P. mandando ·informar o requerimento de Silvestre 
Gomes Corpeia Falcão em que pedia perdão do 
críme por que foi sentenciado em degredo para 

· Angola. 
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DEZEM·BRO lJ-Pr.o:visão mandando imiorma:r- o requerimento de 
JIDaq.uim Francisco da Cunha, em que pedia confir~ 
nn.ação: do Posto· de Capitão. de Ordenanças do Dis~ 
tricto da Freguezia de S;., Luiz. de Mostardas do Rio 
Grande do Sul. 

20 -P. mandando informar o req;uerimento de José Coelho 
Roben Woin Dek, em q~e pedia confirmação do 
Posto de Capitão do terceiro Regimento de Milícias 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

1805 

JANEIRO ... 17 -Pro,risão mandando informar o requerimento de 
José da Silveira Gularte em que pedia confirmação 
do Posto de Tenente reformado de Infantaria da Ilha 
de Santa Catharina. 

21 -P. mandando informar o requerimento de José de 
Souza Breves em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de Milicías do Districto do Rio Pirahy. 

» 24- P. mandando observar o Decreto de 6 de Fevereiro 
de r8oo em que ordenava que os Officiaes graduados 
daU.i em diante· não podessem perceber outro soldo 
mais do que aque.lle que corre3pondesse aos Postos 
que effectivamente exercessem. 

» » - P. excusando o requerimento de Francisco de Ma~ 
cedo Freire em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão~ Mór de Ordenanças da Cidade de Caba-
Frio. 
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. JANEIRO. . . z5- Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Ferreira Pintoi, em que pedia confirmação 
do Posto de Tenente de Milicias da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

» z8-P. mandando informar o requerimento de Eustaquio 
Mauricio Teixeira Coelho em que pedia a proprie-
dade do Officio de Escrivão do Meirinho da Relação 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

I 

FEVEREIRO 5- P. declaranflo que a pena de baixa comminada na 
Ordem de 28 de Maio de 1795 ads Officiaes de Mi-

l . 

licias e Orçlenanças que não apresentassem confir-
madas as suas patentes, não os inhabilitava cj.e torna-
rem a ser el~itos pela Camara. 1 

\ 
\. 

» I 1 - P~ ácerca da representação da. Camara da Vtl,la de 
Paraty que acompanhou o traslado da çlevassa a 'res-
peito do casco e carga do navio \estrangeiro, que se 
achava ancprado no porto da dit\ Villa t\ 

I 

I 3 - P. mandandp informar o requerimento da Camara da 
Villa de Campos em que pedia a divisão doüfficio de 
Ta bellião di! mesma Villa. 

14- P. acerca do requerimento de João Rodrigues Pe~eira 

d'Almeida <fm que pedia confirmação do Posto de Ça-
pitão de Mificias da Cidade do Rio de Janeiro. , 

\ 

» » - .P. mandandq informar o requerimento do Vigario de 
Benevente na Capitania do Espírito Santo, Ignacio 
Joaquim d9- Natividade e Almeida, em que pedia se 
mandasse medir e demarcar a terra que se dera para 
paçaes dos Parochos. 
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F,EVEREIRO 24 -:- Provisão mandando informar o requerimento de · 
Francisco Rodrigues de Barros, em que pedia con-
firmação do Posto de Tenente de Milícias da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

MARÇO.. I- Cart.a Régia permittindo que o Sargento-Mór 
Marcellino José Manso podesse tratar do seu livra-
mento fóra da prisão. 

20 -Provisão mandando informar o requerimento de 
Domingos Xavier de Castro em que pedia confirmação 
do posto de Quartel-mestre do 2 ° Regimento de Mi-
licias do Rio de Janeiro. 

, » - P. mandando informar o requerimento de João 
Marianno de Deus e Souza em que pedia a sua 
reforma no Posto de Tenente-Coronel de Infan-
taria. 

, 26 - P. remettendo as cópias das sentenças proferidas contra 
Francisco José Pacheco, Francisco Vicente, e Manoel 
Gomes Sobral para serem executadas. 

» » - P. mandando informar o requerimento de Domingos 
Fernandes Vieira, em que pedia confirmação do Posto 
de Alferes de Milícias da_Villa de Paraty. 

» » - P. mandando informar o requerimento de Domingos 
Francisco de Araujo Rosa em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de Milícias do Rio Grande de 
S. Pedro. 

27 - P. dando providencias a respeito dos Officiaes que não 
tivessem tirado as suas patentes. 

88 
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lVIARÇO. . z8 - Provisão remettendo os exemplares impressos d~s 
Leis, . Alvarás, e Decretos, promulgados até o mez de 
Março, para serem remettidos aos Ministros e Pessoas 
a que se destinavam, afim rle serem publicados e regis-
trados nas cabeças das comarcas. 

ABRIL... I - p; mandando informar o requerimento do Padre 
Francisco da Silva Campos acerca da cathe-
quisação e civilisação dosindios da Capitania de Minas · 
Geraes. · 

'' 3 - P. confirmandg no Posto de Capitão 1de Artilharia a 
Antonio José. f eijó. 

5- P. ordenando que se procedesse na conformidade da 
t ~ ~ 

Ordem Qde ~8 de Maio de 179S com Caetano 
Pereira Durão, que pedia confir'mação do Posto, de 
Capitão de lVIilicias da Cidade'. do Rio de Ja-
ne1ro. 

» 24- P. mandando ~nformar o requerit:Jtento de l~rispim 

Gomes d( Proença em que pedia confirmação do Posto 
de Ajudante de Miiicias de Jacarépaguá, Campo 
Grande, etc. 

:P - P~ mandando ipformar o requerimento de José de Oli:', 
v eira Lisboa em que pedia confirmação do Posto de Aju-
dante' da F ortaleza da Ilha das Co bras . 1 

MAIO... I5- P. mandando informar o requerimento de José 
Borges de Aguiar em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Milicias da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

\ 
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zo ..,....-· .J-rovisão participando ter-se mandado expedir pro-
visão a João Pinto: da Cunha e Souza, Intendente 
das Minas de Macacú e Cantagallo, para pagamento de 
seu ordenado; e determinando ao mesmo tempo que 
o Vice-Rei informasse ácerca da utilidade das ditas 
mmas. 

» - P. mandando informar o requerimento de João Baptista 
de Siqueira, em: que pedia confirmação do emprego de 
Mestre Espingardeiro da fabrica de armas da Cid':lde 
do Rio de Janeiro. 

11- P. communicando a vinda da charrua Activa á Ca-
pitania do Rio de Janeiro para transportar as ma-
deiras de construcção que estivessem promptas. 

17 •- P. mandando informar o reqtierimento de Angelo José 
de Proença, em. que pedia confirmação do Po.sto de 
Tenente de Cavallaria de Milícias da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

, - P. mandando informar o requerimento de João Bonifacio 
Ferreira dos Santos em que pedia confirmação do 
Posto de Alferes de Milícias da Villa de Paraty. 

·~ » - P:· mandando informar o requerimento de Victorino 
José da . Rosa em que pedia confirmação do Posto 
de Tenente de 1\filicias da Cidade do Rio de J a-
neiro. 

19- P. mandando informar o requerimento de Bento José 
de Magalhães Bastos em que pedia confirmação do 
Posto de Alferes de Ordenanças da Cidade do Rio 
de Janeiro. 
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JuNHO .•. 22 __: Provisão ordenando que s-e remettessem ao Juiz 
syndicante os Capítulos para se proceder a devassa 
e residencia do Bacharel João Baptista dos Gui-
marães Peixoto, Ouvidor que foi da Comarca de Pa-
ranaguá. 

» z5- P. mandando informar o requerimento de José Pe-
reira Muniz em qüe pedia confirmação do Posto de 
Alferes de Milícias de S. Gonçalo. 

» » - p. mandando informar o requerimento de Miguel Pe-

JULHO 

reira Muniz erp que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de M;tlicias de S. Gonçalo. 

» - P. mandando ~nformar o ___requerimento de Man0el da 
•\ 

Silveira Azevt:;do em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de Milícias de Cabo Ftio; 

\ 

27 - P. mandando informar o requerime'DtO de' Cosme Bd-
\ 1\ !\ 

telho de Azen;do Coutinho em que pedia co'l{firmação 
do Posto de Capitão de Milícias de T ri'pacorá. 

\ 
\I 

28- P. mandando informar- o requerimento de Angelo 
- \ 

Sudré Pereiríl Castello Branco em que pedia con-
firmação do pÇ>sto de Capitão de Milícias de \Çuaratiba. 

\ \\ 

6- P. mandando informar o re-querimento de Simão Roi \ 
drigues de Arpujo' em que pedia confirmação do Posto , 
de Quartel-~'l~stre do Regimento de Infantaria de Mi- \ 
licias do Districto de S . Gonçalo. 

1-1 - p. mandando informai' o requerimento de Manoel Gon-
çalves Rico e\n que pedia confirmação do Posto de 

Capitão de MiFcias da Cidade de Cabo Frio. 
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JuLHO. • • 20 .,...,.. Provisão mandando entregar aos Francezes Claudio 
Muffie e outros as fazendas, que carregaram no navio 
hespanhol « Boa Via,gem » que fora tomado na Villa 
do Paraty. 

». 2S - Carta Régia dando a fausta noticia do nascimento 
de uma Infante. 

A,GosTo .. 23- c. R.. dando providencias ácerca da arrematação e 
:.:f. I· 

rendimento do Subsidio Litterario. 

» 27 -'-Provisão declarando que o Tenente Coronel de In-
fantaria de linha da Villa do Recife Domingos de 
Azeredo Coitinho Mello . entrasse em serviço effectivo 
da sua patente na primeira vaga que houvesse em 
qualquer dos Regimentos da guarnição da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

SET.EMBRO r.2 - ~- mandando informar o requerimento & Ignacio 
R.angel de Niarins em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de Milícias do Districtd' Tapacorá. 

. ) i 

» >> ..,.- P. mandando qar baixa do Posto de Capitão de Orde-
nança da Cidade de Cabo-Frio a Fernando José da 
Costa. 

>> » - P. confirmardo no Posto de Tenente de Milícias de 
Cabo-Frio a Antonio Gonçalves Rico, e mandando 
dar baixa. ao Capitão :Manoel Gonçalves Rico. 

r3- p. excusando o requerimento de Francisco Pires Tei-
xeira em que pedia confirmação do Posto .de Capitão 
de MUicias do Districto de Campo Alegre; e ordenando 
que se remettesse un~ plano do pé em que deviam 
ficar as Companhias de Cav.allaf.ia de Milícias. 
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SETEMBRO I7- Provisão dando providencias ácerca das patentes 
de confirmação dos Officiaes reformados. 

)) 

)) 

ÜUTUBRO 

)) 

J) 

I 8 - P. mandando informar o requerimento da Irmandade 
do Sacramento da Igreja da Candelaria, em que pedia 
uma loteria para a compra do terreno necessario para 
a conclusão do mesmo Templo. 

26- P. prohibindo que os Governadores do Ultramar 
provessem em1 tempo de paz os Postos vagos de MUi-

·<-·~ · · cias por patenfes de com missão. 

5- P. indeferindo o requerimento do Tenente qe Milí-
cias Francisco Rodrigues de Barros em que pedia 
confirmação do mesmo Posto, e mandando dar-lhe 
baixa . 

,, 

I o - P. mandando informar o requerimento de Simeão Stel-
lita Gomes df). Fonseca, em que pedia provisão de 
habilitação p;;tra requerer o ordenado do tempo que 
serviu de Proyedqr: da Fazenda do Rio Grande. 

I I - p. relevando a :Manoel Pinto Monteiro Dias e outro dos 
effeitos da denuncia, que contra elles déra Antonio 
José da Silveira por falsificadores de ouro e prata. 

» ll - P., mandando informar o requerimento de Manoel de 
Sampaio Sodré em que pedia confirmação do posto 
de Tenente df\ Milícias de Tapacorá. 

» 22- P. mandando informar o requerimento de Bento de 
Oliveira Br~ga em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Milícias da Cidade do Rio d t:> 
Janeiro. 
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OuTUBRO 22 - Provisão mandando informar o requerimento de 
José Antonio da Silveira, em que pedia confirmação 
do Posto de Tenente de Milicias de Irajá. 

» 29 - P. mandando informar . o requerimento de Francisco 
Pereira, em que pedía confirmação da occupação de 
Guarda-~1lór substituto de Campo Alegre. 

3 I - P. excusando o'requerimento de Luiz A.ntonio Ferreira 
da Costa, erh que pedia confirmação do Posto de 
Tenente de Miliéias da Cidade do Rio de Janeiro. 

NovEMBRO I3- Carta Régia ordenando a Dom Fernando José 
de Portugal que entregasse o governo ao Conde dos 
Arcos, Vice-Rei nomeado. 

,I • 

I 4- Provisão mandando informar o requerimento de Joa-
quim José Vieira e mais moradores da Villà de Re-
zende, em que pedião que as boiadas, que passassem 
pelo caminho que o dito Vieira abrira, pagassem qua-
renta réis por cabeça á Camara da dita Villa, appli -
cados para concerto de Pontes e Estivas. 

20.....:. P confirmando no Posto de Tenente de Milícias a Luiz 
Antonio Ferreira da Costa. 

» 22- P. ordenando que se removesse para o cofre da Real 
Fazenda da Marinha o producto da arrematação do 
Bergantim Hespanhol- Hercules. 

DEZEMBRO 17 - Carta Régia promovendo D. F ernando José de 
Portugal á dignidade de G1:an-::ruz da Ordem de S. 
Bento de Aviz .· 
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·JANEIRO. i o - Provisão manda1í1do informar 0 requerimento de 
João Baptista Rodrigues Franco, em que pedia a ser-
ventia do Officio de Thesoureiro da Superintendencia 
das novas minas de Cantagallo. 

I 2 - P. mandando informar o requerimento de Manoel Lopes 
Rib =iro, em que pedia confirmação do .Posto de Capi~ 
tão de Miliciàs do Districto de Inhomerim. 

" 20- P. remettendo os exemplares das Leis, Alvarás e De-
cretos que .~~-e tin!lam promulgado, afim de se.:em re~ 
mettidos aos Ministros e pessoas a que se destinavam. 

' I 

'/) » - P. remettendo duas :representações de Antonio José 
de Macedo, Coronel.de Milícias da Villa do Cunha, na 
primeira das quaes exp..õe a utilidade de se dividir a 
Capitania de; S. Paul<;> da do Rio de Janeiro pelo alto 
da serra de Paraty, e na seghnda a necessidade de 
occorrer-se ~ desordem do recebimento dos Dízimos. 

» 23 - P~ mandando informar o requerimehto dos moradores 
da Villa de Rezende em que se queixam do Capitão~ 
Mór ·da mesma Villa Manoel Valente de Almeida. 

' 25- P. mandando informar o requerimento de José Martins 
Coutinho, em que pedia ser restituído ao ~eal Serviço 
com o Posto de accesso que lhe fosse proporcionado. 

FEVEREIRO 27 -P. mandando informar o requerimento de Antonio José 
de Almeida <,!m que pedia confirmação do Posto d~ 
Alferes da Fortaleza de Santa Cruz da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

MARÇO. . 2 - P. ordenandq que José Pedro Cardozo de Mello ser-
visse por ma~s seis mezes o Officio de Olheiro da Porta 
da Casa do ,Pespacho da Alfandega de assucar. 



701 . 

1806 

MARÇO ... 6 -Provisão mandando informar o requerimen_to de 
Filippe José dos Passos em que pedia a serventia vita .: 
licia do Officio de Escrivão da Ouvidoria da Ilha de 
Santa Cathariria. 

1 I - P. mandando dar baixa a João Bonifacio Ferreira dos 
Santos, Alferes de Milícias da Villa de Paraty . 

20- P. mandando ~dar baixa do Posto de Capitão de Mili~ . 
cias de Magé a Antonio dos Reis Custodio. 

~ 22- P. mandando dar baixa ao Alferes de Milícias de S. 
Gonçalo Felix Francisco J ordão ~e Vargas . 

» ~ - Carta Régia mandándo entregar á pessoa auto-
rizada por Manoel da Silva Franco a quantia de vinte 
contos de réis. 

29 - Provisão mandando dar baixa a Antonio Ignacio 
da Silva, Alferes do segundo Regimento de Milícias 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

» - P. mandando dar baixa a· Simão Rodrigues de Araujo, 
Quartel Mc:stre do Regimento de Milícias · do Districto 
de S . Gonçalo. 

ABRIL.. I 5 - P. mandando informar o requerimento de Antonio Joa-
quim de Barros Louzada em que pedia confirmação 
do Posto de Capitão de Milícias de Campo Alegre. 

» IS- p. mandando informar o requerimento de José de 
Oliveira da Ponte em que pedia confirmação do Posto 
de Capitão de Infantaria e Artilharia do Continente 
do Rio Grande. 

89 
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ABRIL. . . 26 - Provisão mandando informar o requerimento de: 
José Vaz de Souza em que pedia confirmação do 
Posto de Capitão de Ordenanças da Villa de Magé. 

MAIO . . . 2 - P. mandando dar baixa do Posto ao Capitão de Milí-
cias Angelo Sudré Pereira Castello Branco. 

7 - P. mandando informar o requerimento do Capitão 
Henrique Vicente Louzada Magalhães, em que repre-
sentava a necessidade que havia de se conceder licença 

I . 
aos morador~s da Villa de Rezende para se empre-
garem na mineração do ouro. 

9 - P. mandando informar o requerimento dos irmãos da 
Irmandade çle Nossa Senhora dos Navegantes ·da 
Capella da Ppvoação do Norte do Rio Grande ~o Sul, 
em que pedjam confirn;;_ção do Compromissp que 
tinham feito , 

20- P. mandandQ informar o requerimento de José 
Joaquim Ferreira em que pedia c~t).firmagão do em-
prego de me~tre da Ferraria da Casa da Moeda do 
Rio de Janeiro . 

)) z3- P. mandandq informar o requerimento de Paulo Ro-

)) 

drigues Xav~er Prates em que pedia o Posto de Co- . 
ronel de Milícias do Rio Grande de S. Pe~ro. 

28- P. declarando que as Ordens Reaes de r8 de Agóstp 
de ·r8o3 e d~ 4 de Fevereiro de r8o5 a respeito d~s 
Patentes, que deviam tirar os Officiaes 1\'lilitares des~ 

pachados, n~o comprehendiam o Alferes Domingos 
Miguel da Cunha. 

» - P. mandando dar baixa do Posto ao Tenente Victorino 
José da Roz,a. 
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MAIO. • . 28 - Provisão remettendo o plano sobre o extravio de 
escravos, e ordenando que se interpozesse parecer a 
este respeito,· assim como sobre os meios mais efficazes 
para atalhar· o dito extravio. 

» - P. mandando dar baixa do Posto de Capitão de Milícias 
do Rio Grande a José Anchieta Furtado de Mendonça. 

JuNHO. . 7 - P. ácerca do plano para o melhoramento do sertão de 
Cantagallo, ordenando que o- Vice-Rei informasse 
com o seu parecer. 

9 - P. mandando informar o requerimento de Vicente 
Ferreira Alves de Barcellos, em que pedia confirmação 
do Posto de Alferes de Milícias dos Cainpos dos 
Goytacazes. 

n 1 r - P .. confirmando no. Posto de Tenente de Milícias da 
Villa de Santo Antonio de. Sá a Florencio José Fer-
nandes , 

» 14- P. mandando informar o requerimento de Manoel Pe-
reira da Cunha em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de M1licias da Villa de Santo Antonio de Sá. 

" 18 - P. mandando informar o requerimento da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento da Freguezia de S. Sal-
vador de Campos, em que pedia confirmação do Com-
promisso que havia feito. 

2 0 - p., mandando informar o re.querimento do Vigario da 
. Freguezia da Villa de Santo Antonio de Sá, em que 

pedia a quantia ·de trinta mil réis annuaes para a conser-
vação de uma canôa para a passagem do Rio Macacô. 
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JuNHO ..• 20 - Provisão mandando informar o requerimento de 
Manoel Ferreira de Oliveira em que pedia confirmação 
doPosto de Capitão de Milicias da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

JuLHO ... :) - P. mandando informar o requerimento de Antonio 
José Alves em que pedia confirmação do Posto de 
Alferes de Ordenanças da Cidade do Rio de Janeiro. 

18 - P. mandando pagar o soldo correspondente ao posto de 
Tenente Co;ronel reformado a Manoel de ~oraes 
Antas. 

)) 2 I - P. mandando informar o requerimento da Irmandade de 
Santa Rita qos Pardos ....-da Villa de Paraty, 'em que 
pedia approvação do Compromisso da dita Irmabdade. 

\ 

>) )) - P. mandando dar providencias ácerca dos Ofticiaes de 
Milicias e de Ordenanças, que não tirassem patentes. 

11 3o - P. mandando informar o requerimentô de Luiz de 
Araujo Rangel em que pedia confirmação do Posto 
de Alferes çie Ordenanças da Fregu~zia da Ilha do 
Governador da Cidade do Rio de Janeiro. 

\ 

AGOSTO. I3 - P. mandando informar o requerimento de Manoel 
Muniz de Gusmão em que pedia confirmação do Posto 
de 'Tenente de Milícias de Campo Alegre e S. João 
Marcos. I 

\ 

» - P. mandandp informar o requerimento de Francisco 
da Cunha Muniz em que pedia confirmação do Posto 
de Alferes de Milícias de Campo Alegre e S. João 
Marcos. 
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AcosTo .. 2 I - Provisão á cerca da confirmação do posto de Alferes 
de Ordenanças de Itaborahy, que pretendia João 
Galdino Rangel da Matta, ordenando ao Vice-Rei 
que informasse. 

>> - P. ordenando ao Vice-Rei que informasse ácerca da 
confirmação do posto de Tenente de Milicias da 
Villa da Ilha Grande, que pretendia Anton!o Esteves 
Moreira. 

3o - p. mandando informar o requerimento de José Fer-
reira Panasco em que pedia confirmação do posto de 
Capitão de Milícias de Irajá. 

SETEMBRO I - P. mandando informar o requerimento de Custodio 
José Rodrigues, Alferes de Milicias, em que pedia a sua 
reforma. 

n 2- P. ordenando que se suspendessem os effeitos das de-

» 

nuncias que se houvessem recebido contra os pos-
suidores das fazendas contíguas ás praias; onde pesca-
vam e lançavam suas redes. 

4 .:__ P. declarando que a Villa de S. João da Barra estava 
sujeita á jurisdicção da Villa de S. Salvador de Cam-
pos, e que se dividisse em dous o Officio de Tabellião 
da mencionada Villa de Campos. 

1 o - P. dando varias providencias acerca de promoções de 
Officiaes de Milícias. 

17- P. indeferindo o requerimento de Francisco Pereira 
.em que pedia eonfirmação do logar de Guarda-Mór 
para a Freguezia de Campo Alegre . L 
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SETEMBRO 20 - Provisão ordenando que se remettesse uma rela-
ção do rendimento annual de cada uma das Igrejas com 
a congrua e pé d'Altar. 

zS - P. ácerca da pretenção de D. Antonia Helena Gutieres 
em que pedia se lhe nomeasse um Juiz privativo, e 
ordenando que o Juiz commissario désse a razão 
por que se não achava cumprida a ordem que lhe expe-
diu em 2S de Abril de I8oo. 

» 27 - p. declarando tJUe Se tinha passadO patente de COnfir-
mação do Posfo de Capitão de Milícias a José Coelho 
Rolleen W an Qek _ · 

OuTUBRO. . 2 - P. ácerca da pretenção Jlo Alferes de Infanta~ia de 
Linha Francisco José Gomes da Silva Vellasco Mdlina 
Sayão, que p e;dia ser excusado 'do .exercício do seu 
Posto. 

J) 

NovEMBRo 

)) 

\ 
22 ~ P. mandando pagar os soldos ao solêlado de Grana-

deiros do Regir;n~nto de Bragança, Nicolau Alv(fs. 

29- P. mandando informar o requerimento de José de 
Amorim Lima, em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de Mil~cias da Villa de Santo Anton'io de Sá. 

3- P. acerca da representação do Bispo de Goyaz, afi~ 
1 

de que naquel!e continente a jurisdicção dos Bispos 
do Rio de Janeiro e Pará cessasse logo que o mesmo I 

Bispo tomasse posse da dita Prelazia. 

6-P. acerca da fu~a do soldado réo Antonio José Pacheco 
remettido pelq ex-Governador d'Angola D. Miguel 
Antonio de M<fllo. 
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NovEMBRO 8 -Provisão mandando mformar o requerimento de 
José da Costa de Araujo Barros, em que pedia confir-
mação do Posto de Capitão de 1\filicias da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

r o-P. mandando informar o requerimento de Antonio de 
Azevedo Santos, em que se queixava da Junta da Fa-
zenda da Cidade do Rio de Janeiro o obrigar a pagar 
donativo do Officio de que tinha mercê. 

»-P. mandando informar o requerimento de Simeão Es-
tellita Gomes da Fonseca em que pedia o logar de Su-
perintendente das Novas 1\finas de Çantagallo. 

r3- P. mandando informar o requerimento de Manoel An-
tonio da Silva Guimarães em que pedia confirmação 
do Posto de Tenente de 1\filicias do Districto de Campo 
Alegre. 

» » -P. mandando informar o requerimento de Caetano 
Pereira Durão, em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de Milícias da Cidade do Rio de . Janeiro. 

1 5 - P~ acerca da representação do Governador da Ca-
pitania do Rio Grande, em que se queixava da Camara · 
de Porto Alegre fazer a eleição de um Capitão-Mór de 
Ordenanças sem elle ser ouvido sobre a idoneidade do 
eleito. 

r8-P. mandando informar o requerimento de Antonio da 
Costa e Souza, em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão de Ordenanças da Villa de Santo Antonio 
de Sá. o 
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NovEMBRO 24...:....Provisão mandando informar o requerimento da 
Irmandade do Sacramento da Sé Cathedral do Rio de 
Janeiro, em que se queixava do Cabido da mesma Ca-
thedral querer dominar todas as Irmandades, que 
existem na dita Sé. 

zg-CaJ.~ta Regia creando um Conselho de Justiça pre-
sidido pelo Vice-Rei do Estado do Brazil para o co-
nhecimento em ultima instancia de todos os processos 
militares. 

DEZEMBRO 1 -c. R.. ordenan<,lo que se mandasse entregar ao In-
tendente de Marinha José Caetano de Üma a quantia, 
que se achava depositada dos emolumentos que havia 
vencido pelas gpias dos escravos, que da Cidade d.? Rio 
de Janeiro se remettiam para as Câpitanias do Sertão . 

.\ 

• -Provisão mandando informar \ :> requerimento ' de 
Manoel Joaquim de Souza, em que 'pedia confirmaçã·o 
do posto de T~~nente de Milícias de Irajá. ', \ 

'! 2-P. mandando ir.tformar o requerimento de Joaq'i'im Ri-
beiro de Faria, em que pedia confirmação ~o P0sto de 
Alferes de Mili1;ias da Villa de Santo Antonio de Sá. 

16-P. excusando o requerimento de Francisco Desiderio da 
Silva, e mandando informar o de Mafioel Frahcisco de 
Olive1ra, em q11e pediam que se lhes declarasse na's,'\1 
patentes de confirmação a Graduação de Capitães de

1
\ 

Infantaria. ' \ 
»-P. ácerca do ~:>fficio do Governador da Capitania de 

Pernambuco Caetano Pinto de Miranda Montenegro 
para que se es·

1
tabelecessem emolumentos ás pessoas 

empregadas nas visitas dos navios. 
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DÉzEMBRO •• 17 -(~arta Régia acerca da representação do n~.., . 
gociante José Antonio P ereira, dopo do navio Es- ,. 
perança, em que pedia licet~ça para vender na Cidáçle 
do Rio de Janeiro a carga do dito navio, qüe des-
tinava para Buenos-Ayres, pagando os competentes 
direitos. 

20- Provisão escusando o requerimento de José Vaz 
de Souza, em que pedia confirmação do Posto de 
Capitão das Ordeúanças ela Villa ele Magé. 

23 -Carta Régia dando noticia do nascimento de uma 
Infanta. 

. ·!! , 

1807 

JANEIRO ... 3o- Provisão mandando , ii1formar., o requerimento 
de :Manoel Lopes Ribeiro em que · pedia . có'nfirma-
ção do Posto de Capitão de l\'Iilicia.s ele · Inho-
merim. 

FEVEREIRO 19- Cart,a Régia alteran~o a Orderiança de g de Abril · 
de 18oS, qLie impunha a pena de seis annos de de ~ 

gredo para a India aos Réos de terceira e simples 
deserção. 

2 I - F:rovisão enviando os exe mplares impressos de 
Leis, Alvarás e Decretos promulgados até ao 'anniJ 
de 1 8o7 para .serem remettidos aos Ministros e mais 
pessoas a que são desl'inados . 

90 

•1/i 
i 
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FEV EREIRO 27- Jfll>rowli!!iã:o ácerca dos Processos e Setenças profe-
ridas no Conselho Ultramarino contra certos réos, 
dardo providencias relativas a alguns dos ditos Réos, 
e ordenando que se expedissem ordens aos Gover · 
nadores e Ouvidores para que de sua parte tivessem 
a mmor vigilancia sobre a introducçúo de contra-
bando. 

z -JP>. dando p rovidencias afim de evitar que as pessoas 
I . 

condecoradas com Ordens militares usa~sem das -in-
slgmas das me:>mas Ordens ante .> de tçrem títulos 
legaes . 

18 ·-PG mandan :to informar sobre a .. represen:acão \;).o 
...-' .. ., 

Cabido da Ctda.:{e do Hio ~ae Jane.ro, em que s~ 

queixava do Conego Cura da Cathe-dral do Bispado 
da mesma Cidade. 

zo- P. maridan :\o lcvaptar c1 ualquer verba d~ desertt:l r que 
se tivesse feito aq Tenente Gaspar José\yieir~, que 
se acha v a prisioneiro em Argel . 

· .. 
24- Carta Régíia marcando os ordenado's dos' ,Pfficiaes 

e Secretario do Governo da Capitania do Hio de Ja-
neiro. 

A BRIL • .•• 27- iPL~ovisão manqando inf,ormar o requerimento de 
Victorino· José da Ro,Í~' em que ped ia confirmação 
do Posto de Ten~nte de }Iilicias da Cidade do R io 
de Janeiro. 

• - J.Jo,. mandando informar o requerimento de João Bar-
boza dos Santos, em que pedia confirmação do Posto 
de A !feres de Ordenanças da Freguezia da Sacra 
Familia. 

I . 

f, • 

\ 

. ' 
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ABRIL ••• 29 - Provisão confi1~mnndo no posto de Capitão de 
Odenanças da Freguezia de Suruhy a José Vaz de 
Souza. 

MAIO..... 2- P. mandando informar o requerimento de Luiz Jo.sé 
de Sá Freire, ern · que pedia confirmação do Posto de 
Tenente de ?I•Liicias da Guaratiba. 

5 - P. mandando informar o requerimento de Francisco 
Dias Lopes, em que pedia confi rmação do Posto de 

'' 1'"' il\? • . 

Ajudante de Milícias de Macacú. ,,,., 

zo - P. mandando informar o requerimento de Joaquim 
Bernardo Nogueira, em que pedia confirmação do 
Posto de Tenente de Milícias de Tapacorá. 

» -P. ácerca do requerimento de Domingos José Mar-
ques Fernandes, Escrivão das Sesmarias do Rio 
Grande de S Pedrq, em que expunha que o Gover· 
nador daquelle Co~tinente, desde que tomara posse, 
lhe não remettera as propostas dos Postos vagos 
na tropa de Linha e Miliciana, nem as informações 
sobre requerimentos de Sesmarias. 

JuNHO.. . 2- P .. rriandando informar sobre a representação do 
Capitão Henrique \ \:nente Louzada Magalhães, reJa-

. tiva ás utilidades que resultariam de se conceder 
licença aos moradores da Villa de Rezende para pode-
rem alli minerar ouro. 

6- P. ácerca do requerimento de Marçal Pedro da Cunha 
lVIaldonado Ataide Barahona, em que se queixava de 

-uma deliberação tomada pela Relação do Rio de 
Janeiro contra elle Supplicante, a , qual foi annullada 
pela mesma Provisão. 

l !. 
•" 

.1 ~! 

'1.1 
/li, 

illili~' 
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Ju:-mo . . . 1 :) -·-Pro•t.riisã.o mandando observar o Decreto de 2 7 de 
Setembro de 17'<37 quando fosse m prov iJos os Empre .. 
gos d t! Capell<les Ja Tropa de Linha e Fortalezas. 

lt;u-w.. . 9 -JP· .. manJando informar o requerimento de José Ferreira 
da Silva, em que pedia confirmação do Posto de 
T enente de :'l![ilicias dos homens pardos da Cidade 

o Rio de Janeiro . 

I 
;, -- l'I~., man3.ando infc·rmar o requerimento de José Antonio 

Botelho., em quC'. pedia con l1 r :naçáo do Posto de 
· Alferes de Ordenanças da Cida:le do Rio de Janeiro. 

1' >• ,. __ ]!?. mandando infor mar o requerimento de Luiz Phtricio 
Corrêa, em que pedia confutnação do Posto de C~~itão 
de :vrilicias dos bomen.> pardo.> do 'Rio de Janeiro. 

j) 

l> - - P. mandando informar o · requerimento de Simão 
Rodrigues ck Araujo, em que pd a \confir~ação do ·' 
Posto de Quartel- Nlestrc: do Re,;;trnent~• de Mil\cias de 
São Gonçalo . 

'' 
r o-P. maniando informar o r~querimento de Braz Ribeiro 

de rvlagalhães, em que pdia confir mação do Posto de 
T enente de Milícias de Sá o Gonçalo. . \ 

J> I 3 ·-P. mandanio inf-')rm;;r o requerimento de Francisco 
Carlos da Costa LELc~, em que pedia confirmaçáo do 
posto de Quartel- Niestre ele iV! ilicias ele Tapacorá. 

>> 14-- P . man3an:io que se désse todo o auxilio, que preci-
sasse, ao segundo Tenente da Armada Real José Ca~los 
de Almeida, Commandante da Charrua Principe ela 
Beira. 

., 
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JuLHo.;. z5 - C arta Régia cotnmutando a pena de morte na dos 
degr~ios para Angola, Bênguela, ·etc ., aos réos de 
crimes caprtaes, detidos ha varios annos nas Cadêas da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

AcosTo . . . 3- Provisão mandando informar o requerimento de 
Antonio Cardoso Ribeiro, -em que pedia confirmação 
do posto de Alfere.> de l\/Iilicias da Guaratiba. 

6 - P .. mandando dar baixa do Posto de Capitão a José 
Ferreira Panasco, proviio pelo Conde de RezenJe. 

>> - P. manJando informar o requerimento de Joaquim 
Francisco da Cunha, erü que pedia cor~firmação do 
Posto de Capitão de Ordenanças do Districto de 
Mostardas do Rio Grande do Sul. 

2Q - Car,ta l:~égi-a mandando paga·~ ao Capitão Duarte 
de Mello da Silva e Castro de Almeida, despachado 
para Ajudante d'Ordens do Governo de Goyaz, os 
seus respectivos soldos. 

SETEMBRO 10 - Provisão mandando · informar o requerimento de 
Manoel Fernandes Lessa, em que pedia confirmação 

1~l~b · do Posto de Capitão de Ordenanças da Ilha de Santa 
Catharina. 

I 5-P. ordenando que quando alguns presos fossem . ou 
soltos, ou para degredo, se declarasse nos seus 
respectivos assentos á ordem de quem sabiam da.s 
prisões, o dia, mez e anno . ·. 

»-P . mandando informar o requerimento de Antonio João 
Martins Brito, em que pedia confirmação do Posto de 
Alferes de lVIilicias de S. Gonçalo. 

\ ,1, ' .. , 

.~ 
' 

t' I I 
.1,', 

;, t 

'I 1 1!1 
,\1'\\1 
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SETE~Í1BRO ~~2 --: P!r!OVisão c·eando a c;apitania do Rio Grande do 
Sul, e de3annexando-a da do Rio d .: Janeiro . 

O uTUBRO , 

36 _._ Po declarando ter~sa mqn!jado passar Patente Je ccn·· 
firmação çl.o Posto de Tenente de Cav•allaria de Mi-
licias do R io de Janeiro a· J oão Damasceno Soares de 
Proenç::t o 

S - tCar.tLa 1F~é~l ia ordenando que todos os Officiaes de 
I• 

Tropa pága, ou d~ , MiliciE.s, cujas promoções __ foram 
coá.firmadas.) senriss~~rn os Postos em que éstivessem, 
ou fossem providos, aiúda que:: náÓ ' apre~en.tasse r;J. 
as suas Pa t ,ntes de confirriw.ção. ., ' 

'\\ 
I· ~ \'\ 

NovEMBRO 4 ·- .fProvi!l!ão ordenando qlíe por. editaes ~e dedar:·~sserp 
nullas todas qs nomeaçõeS dos G\1ardas-Jilóres Sttl1sd .. 

' 1 .i Jl d ,., \. ' l tu tos, e que ~ gum c e "s\ que ev:esse ser ccnserya ,;: 0.1 

obtivesse pr~meiro novo titulo... .,, . · \ 
. f\ 

' ~\ '\ 
r · l l ..l , f . '1\ - ' ::> -- I"'~ c ec aran~o que, s 1 Oqse conve,me.n ·e a co.rJ servaçao 

d C 11 ~·1 · . l 'f_] . D' " d\ . . o ~orpo d ! 1c1ano c,e .. ~tennque ' !·as, , se €V Ia or-· 
L \ I . .\ 

ganizar em um Regimento de lnfantari:q. 'Be Milicias . 

'' 
:,t808 

J ANE!RO. 28- Carta l~égiía (cópia ) fr anqueando os por tos lo · \ 
Brazil ao Cqmmercio das l\l'ações amigas: 

, ,·., 
. ,.. ' 

&. 

" r ..... 
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l EMBRO 17- Carta Régia nomeando para lVIonsenhor Presbytero 
da Rt al Capella do Rio de Ja~eiro a Lsé Maria Telles 
de Menezes Momenhor Diacono da mesma Capella. 

1813 

DEzEMBRO 17- Carta Régia scientificando ao Governador do ·Ma-
ranháo de que fora nomeado o Dr . Gregorio José da 
Silva para o cargo de Desembargador da Relação 
da mesma Capitania. 

1817 

MARÇO .. 12- Carta Régia communicando ao Governador de · 
S. Paulo que o Padre Joaquim Antonio Ferreira de 
Sal1anha fora nomeajo Lente de Theologia dogmatica 

· e moral da Cidade de S. Paulo. 

·· 'l EMBRO zz·- c. R. acerca da representação de Diogo Ribeiro 
Sanches, Medico de Partido da Relação da. Capitania da 
Bahia, a respeito das habitllaes molestias que padece. 

1818 

31 - Carta Régia ácer.ca dos bons serviços prestados pelo 
Desembargador da Relação da Bahia Joaquim Theotonio 
Segurado, Ouvidor da Comarca de S. João da Palma. 
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DEzEMDRO I - C art.a Régaa faze ndo mercê ao'· Bs,charel L oc 
l 

Ju:-mo . . :q 

Francisco Furtado de Mcndcnça de um Jogar · or , 
nario de; Desembargador da R elação da Bahia . 

1820 

- C:arll:.a. Régi a communicando' ao Governador da ·. 
Bania 9ue se havia fei .o . mercê !lo Desem bargador . 
Luiz ·~e Oliveira Figueirdo ç\q ex ercício do logar 
ordinario de Desembargador ;da l~.elaçilo, da B'ahia . 

. \ .. 
Dr:: zE.\IBR9 2. 0 ·- •Co 11:~ . orden~ndo que a Casa da Sup})ltcação e as 

I .... ' .,. -~''' w ' , \ _, 

.Relacoes das Clda-des ·aa. Bah1a e. J\.Iaranbao se re -: . ~ . -~ 

guiassem nos Feriados corno os ., Ttiburta~s do Rio 
de Janejro. 

i821 . 
i'' t, , : \ I 

'•(, 
• ... r 

D Eu::vi BRO 19 - P.:r.ovis~io ordenando que á Admini~traçiío do Cor 
seja rerrjettida uma re:lação de todas ·as au toridac 
civis e militares e de repartiçoes p ub licas, estabeJ~r 
nas P1;ovincias ultramarinas, afim de se pôr e ~~ 
c: ução o § t3 do Hégulamcnto, mandado obse' 
Adminis rraçiío Geral dos Correios . B' di rigida r 
si dente cfa Provinda de S. Pedro . 

·, ' 

'' - P .. idemicÇt á de c1ma~ a& Presidente de S . 

, ·I 
•_1, 
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