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Nº Doc: 01  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial 

Assunto/resumo: Justificativa do envio do procurador João da Veiga de Siqueira para compor o 

Senado, dada à dificuldade de indicar um dos juízes da vila. 

Datação: 11/Novembro/1721 

Signatários: Matheus Luis Graces, Antonio de Lemos, Manoel Moreira Barboza, Joseph da Silua 

Rainno e Thomas Pinto dos Reis e Antonio de Franca. 

 

 [[11-Nov.-1721]]       Excelentissimo
 
Senhor [[12-4-2]]

 

      Aos 11 de outubro reçebemos a carta 

 de Vossa Excelencia, com a qual nos fazia a honrra 

 e muita
 
de notesiarnos a decisaõ, que Sua Magestade   

05 que Deos guarde foi seruido fazer das Capi= 

 tanias de Sam Paullo, e agregar esta Villa
  

 ao Gouerno de Vossa Excelencia. Bem se deixa ver 

 a Real benignidade de Sua Magestade em= 

 querer fauoreçer, e amparar a estes 

10 seus vassallos, que pella
1
 distan 

 çia dos Senhores Generais naõ podiaõ ser  

 tambem ouuidos, nos seus requerimentos
  

 como o seram, agora de Vossa Excelencia, como sua 

 Ilustre fidalgia nos está asegurando. 

15    Registouçe a Carta como Vossa Excelencia or 

 dena no livro dos registos, e consta da çer 

 tidam que apresentamos. 

  Como os offeçiais desta Camera, esti 

 ueçem retirados por suas fazendas, pera 

20 benefiçio de suas lauouras, (vnico trato 

 desta villa) naõ nos foi poçiuel com mais 

 breuidade o podermos dar comprimento 

 a ordem de Vossa Excelencia em enviarmos hum 

 dos
 
Republicanos desta Villa. E como neste 

25 senado, os Juizes se achem com o procura= 

 dor tam ocupados na arecadaçaõ dos bens 

 deste Senado, e o tempo prosimo a da= 

 rem contas aos suçesores, e o vereador 

 primeiro com a inpusibilidade de oitenta 

30 annos, e o segundo de emfermidades 

 

 

  

_____________ 
1
 10:  que pella, ms: que pella que pella 
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Nº Doc: 01  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial 

Assunto/resumo: Justificativa do envio do procurador João da Veiga de Siqueira para compor o 

Senado, dada a dificuldade de indicar um dos juízes da vila. 

Datação: 11/Novembro/1721 

Signatários: Mateus Luís Graces, Antonio de Lemos, Manoel Moreira Barbosa, Joseph da Silva Raino 

e Tomás Pinto dos Reis. 

 

  Senhor 

 De emfermidades, e o treseiro sem  

 notisias cabais da terra, e neste tempo 

 foçe o de se abrirem os pelouros que 

05 nos deixou o Doutor Raphael Pires Pardinho 

 detreminamos emviar a prezença de Vossa
 

 Excelencia o Procurador futuro que he Joam 

 da ueiga de Sequeira, pois tem notisia, e expe 

 riençia desta terra, como morador de muitos 

10 annos, para que possa informar, do que for Vossa Excelencia 

 seruido ficando nos sempre muito obedien 

 tes as ordens de Vossa Excelencia a quem Deos prospere os annos 

 de uida, como lhe dezejamos Pernagua 11 de no 

 vembro de 1721 annos em Camera 

15  Homildes Seruus de Vossa Excelencia 

  Matheus Luis graces 

  Antonio de Lemos  

  Manoel Moreira Barboza 

  Joseph da Silua Rainno  

20  Thomas Pinto dos Reis 

  Antonio de Franca 
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Nº Doc: 02  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Certidão passada da publicação do bando proveniente da cidade de São Paulo. 

Datação: 14/Novembro/1721 

Signatário: Manoel Pereira do Ô. 

 

 [[14-Nov.-1721]]   Senhor    [[12-4-3]] 

 Manoel Pereira doô publico tabeliaõ  

 nesta villa de Pernagua e seu termo certifico 

 e porto por fee que eu com hũ Rapaz 

05 Ladino publicei pellas ruas desta 

 villa o bando que a Camera desta 

 villa veyo do Senhor
 
General da Cidade 

 de Sam Paullo e fica Rigistado no 

 Libro dos Registos da Camera por mim 

10 como tanbem escrivaõ della a folha 99 

 pasa na uerdade o Referido de que 

 passei a presente Pernagua 14 de 

 novembro de 1721 annos Manoel
 
Pereira

 
do Ô que 

 o escreuy e assignei 

15 Manoel Pereira
 
do Ô 
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Nº Doc: 03  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta à carta recebida em 30 de novembro. Notícia da publicação do bando 

proibindo a lavra nas minas velhas e providências para maior controle dos faiscadores. 

Datação: 04/Dezembro/1721 

Signatários: Manoel Moreira Barboza, Matheus Luis Graces, Joseph da Silua Rainno, Antonio de 

Lemos e Tomas Pinto dos Reis. 

 

 [[Paranaguá]] 
 

 [[Camara]]   Excelentissimo Senhor   [[12-4-5]] 

 [[1721]] 

 [[20-Dez.–]]
 

05 Em trinta de novembro reçebemos ad Vossa 

 excelencia de dezassete do mesmo mes, e nas 

 duas que auiamos reçebido Logo se lhe 

 deu a execuçaõ deuida, e remetemos 

 a Joam da ueiga a emformar a Vossa Excelencia
 
 o qual 

10 partio desta Villa em doze de novembro como 

 tanbem mandamos publicar a copia do 

 bando de Vossa excelencia e lhe demos a reposta 

 de que asim o tinhamos feito a qual 

 foi em huã sumaca que desta Villa partio 

15 para a de Santos de que he mestre Antonio da  

 Cunha e nos passou reçibo para a emtregar 

 ao prouedor Thimotio Corea para elle dito a  

 remeter a Vossa Excelencia a cuyas ordens˜ naõ deui= 

 amos faltar. 

20   No particular das minas foi publicado 

 nesta Villa hũ bando do Gouernador Dom Bras 

 Balthazar da ssilueira em que ordenaua 

 se naõ lauraçe nas minas Velhas e Sendo 

 emformado o Gouernador do Rio de Janeiro  

25 Francisco de Tauora do dito bando auisou 

 a esta Camera por carta sua de 26 de Ju 

 lho de 1714 annos que esta villa estaua sugeita 

 ao seu Gouerno e que Se no em tanto ouueçe 

 noua Ordem de sua Magestade que Deos guarde o fa 

30 ria presente a esta Camera por cuyas 
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Nº Doc: 03  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta à carta recebida em 30 de novembro. Notícia da publicação do bando 

proibindo a lavra nas minas velhas e providências para maior controle dos faiscadores. 

Datação: 04/Dezembro/1721 

Signatários: Manoel Moreira Barboza, Matheus Luis Graces, Joseph da Silua Rainno, Antonio de 

Lemos e Tomas Pinto dos Reis. 

 

     Senhor 
 

 cuyas rezois nosos antesesores naõ 

 prohiuiram o faiscar nas ditas minas 

 velhas do destrito desta villa, e al 

05 guns˜ moradores e homes de fora andauaõ 

 laurando nas ditas minas e naõ sa 

 uemos o rendimento dellas so nos dizem 

 estam ja tam relauadas que case todos 

 tem despejado e se apareçe algum ouro 

10 nesta villa he uindo de Coritiba e por esta  

 causa tendo notisia o ouuidor Geral [Doutor]  

 Raphael Pires pardinho mandou ab[rir] 

 a ofeçina e proueo os offeçiais della a saber 

 Prouedor Diogo da PaxCaria Thesoureiro O  

15 Cappitam Mor Andre Gonçalvez Pinheiro e escriuaõ 

 Antonio esteues freire  

  Esta Camera numca pos duuida em 

 fazer nomeasam dos dois Capitais˜, ca 

 pazes porcoanto athe o presente seuiram 

20 ofonço da ssilva e Thomas de Almeida 

 e pera os mais de que athe o prezente naõ 

 temos nomeado o fazemos agora a Vossa Excelencia
  

 depois da publicaçaõ do bando de 

 Vossa Excelencia dahi a oito dias mandamos sus 

25 pender a todos os homens˜ depostos e somente 

 o Capitam Mayor ficou exersendo 

 o seu posto athe ordem de Vossa Excelencia 
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Nº Doc: 03  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta à carta recebida em 30 de novembro. Notícia da publicação do bando 

proibindo a lavra nas minas velhas e providências para maior controle dos faiscadores. 

Datação: 04/dezembro/1721 

Signatários: Manoel Moreira Barboza, Matheus Luis Graces, Joseph da Silua Rainno, Antonio de 

Lemos e Tomas Pinto dos Reis. 

 

      Senhor 

  E em tudo o mais Ficamos ao seruiço 

  de Vossa Excelencia a quem Deos guarde Pernagua 

  em Camera de 4 de dezenbro de 1721 

05  Omildes seruos de Vossa Excelencia 

  Manoel Moreira Barboza 

  Matheus Luis graces 

  Joseph da Silua Rainno 

  Antonio de Lemos 

10  Thomas Pinto do Reis 
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Nº Doc: 04  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Registro e publicação de uma carta recebida do governador de São Paulo. 

Datação: 20/Dezembro/1721 

Signatários: Manoel Pereira do Ô, Manoel Moreira
 
Barboza, Jozeph Silva Rainno, Antonio delemos, 

Thomas Pinto dos Reis e Matheus Luis graces. 

 

 [[20 Dez.- 1721]]    Senhor    [[12-4-4]] 
 

Os Offeçiais da Camera 

 desta Villa
 
de nossa Senhora do Rozario 

 de Pernagua que este presente anno 

05 seruimos pella ordenaçaõ de Sua 

 Magestade que Deos Guarde et cetera  

 sertificamos que reçebendo huã 

 carta do Gouernador de Sam Paullo 

 a mandamos registar no Libro dos Regis 

10 tos e fica registada a folha 100 e depois 

 de registada a mandamos publicar 

 pello Alcaide Joam Gomes Sardi 

 nha passa na uerdade de que manda 

 mos pasar a presente por nos asigna 

15 da Pernagua em Camera de vinte de 

 dezenbro de mil sete centos e uinte 

 e hũ annos E eu Manoel Pereira  

 do Ô escrivaõ da Camera o escreuy 

 Manoel Moreira
 
Barboza 

20 Jozeph Silva Rainno 

 Antonio delemos 

 Thomas Pinto dos Reis 

 Matheus Luis graces 
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Nº Doc: 05  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Confirmação do recebimento de duas cartas do Governador, em que proíbe tributos 

de carnes. 

Datação: 20/Dezembro/1721 

Signatários: Matheus Luis graces, Manoel Moreira Barboza, Joseph da Silva Rainno, Thomas Pinto 

dos Reis e Antonio delemos. 

 

  Excelentissimo Senhor 

 Reçebemos duas de Vossa Excelencia 

 por maõ de Joam da Veiga huã de 28, e 

 outra de 20 de novembro e Logo mandamos 

05 publicar a Carta em que Vossa Excelencia ordena 

 senaõ atraueçe Mantimentos nem se ponha 

 trebutos nas carnes a qual mandamos 

 registar e pera o mais que for do seruiço 

 de Vossa Excelencia estamos muito atentos a quem
 

10 Deos guarde muitos annos Pernagua em Camera de 

  20 de dezenbro de 1721 annos 

 Menores seruos de Vossa Excelencia 

 Matheus Luis graces 

 Manoel Moreira Barboza  Joseph da Silva Rai 

15      nno 

  Thomas Pinto dos Reis  Antonio delemos 
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Nº Doc: 06  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Confirmação do recebimento da carta do General Governador e Capitão General de 

São Paulo. 

Datação: 01/Janeiro/1722 

Signatários: Manoel Pereira doo, Joao Neto mendes, Francisco da Costa Santos, Joaõ daujga, Manoel 

Ferreira do Valle e Antonio Rangel. 

 

 [[Paranaguá]] Senhor  

 [[1º. Jan.-1722]]         [[12-4-6]] 

 Reçebemos nos os offeçiais da Camera por via 

 do muito Reverendo Padre Vigario da Vara da Villa de Santos o Doutor
 
 

05 Jozeph Roiz
2
 frança huã carta do General Gouerna 

 dor e Capitaõ General da Cidade de Saõ Paullo 

 Rodrigo Sezar de Menezes e de como a reçebemos 

 Mandamos pasar o presente reçibo pornos 

 asignado Pernagua em Camera do Primeiro 

10 de Janeiro de 1722 annos Manoel Pereira doo escriuaõ de 

 lla o escreui Joao Neto mendes 

  Francisco da Costa Santos 

  Joaõ daujga  Manoel
 
Ferreira do Valle 

15     Antonio Rangel 

 

 

  

_____________ 
2
 Em nota de rodapé Acioli (1994, p.74) atenta ao sobrenome Roiz ser abreviatura de Rodriguez. 
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1  

Nº Doc: 07  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Confirmação da ida do escrivão da Câmara Manoel Pereira do Ó para São Paulo com 

a lista dos homens convocados pelo Governador. 

Datação: 06/Janeiro/1722 

Signatários: Francisco da Costa Santos, Manoel Ferreira do Valle, Joaõ Neto Mendes e João da uiga.  

 

 [[Parnagua]] Excelentissimo Senhor 

 [[6 Jan. 1722]]   [[12-4-7]]  

 Asim que tomamos posse desta Camera 

 Reçebemos a Carta de Vossa Excelencia de dezasete 

05 de dezenbro de 1721 em que nos ordena 

 mandemos a essa cidade a presença de Vossa 

 Excelencia o escriuam da Camera Manoel 

 Pereira doo o dito ja auia de ter partido 

 mas como suçedeçe nesta villa hum caso 

10 de que se auia de tirar devassa que elle 

 dito a ha de escreuer fica para partir da 

 feitura a desta a sinco dias e a de Leuar 

 a Lista que Vossa Excelencia nos pede Deos guarde  

 Vossa Excelencia Pernagua 6 de Janeiro de 1722 

15 em Camera 

 Omildes seruos de Vossa Excelencia 

 Francisco da Costa Santos Manoel Ferreira do Valle 

 Joaõ Neto Mendes  João da ujga  
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 Nº Doc: 08  N Nº    Nº Doc: 08  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Confirmação do envio do escrivão Manoel Pereira do Ó, até o Governador, 

juntamente com a lista dos oficiais militares. 

Datação: 12/Janeiro/1722 

Signatários: Joaõ Neto mendes, Manoel Ferreira do Valle, Joaõ da uiga, Francisco da Costa Santos e     

Antonio Rangel. 

 

   Excelentissimo Senhor 

 [[Parnagua]]   [[12-4-8]] 

 [[12 Jan. 1722]] Com a emtrega, que desta Camera os offe 

 siais passados nos fizeram, Reçebemos a Car 

05 ta de Vossa Excelencia em que nos ordena, que logo em 

 viassemos a Sua presença o escriuaõ da 

 Camera Manoel Pereira do Ô: naõ nos fica 

 mais acteuidade que na prontidam, a qual exe 

 cutamos sem enbargo dos inconuinientes da 

10 expedisam dos negossios desta Camera que 

 causa a falta do dito escriuaõ, so afim 

 de não obuiarmos ao seruiço de Sua Magestade quem 

 Deos guarde e as ordens de Vossa Excelencia  

  Remetemos tanbem A lista dos offeçi 

15 ais melitares com a clareza, que Vossa Excelencia ordena 

 ficando nos sempre em vigor a vontade de 

 executar as ordens˜ de Vossa Excelencia a quem Deos guarde em 

 Camera de Pernagua aos 12 de janeiro
 
de 1722 

  OMildes seruos de Vossa Excelencia  

20 Joaõ Neto mendes 

 Manoel Ferreira do Valle 

 Joaõ da uiga          Francisco da Costa Santos 

 Antonio Rangel 
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Nº Doc: 09  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Lista de nomes. 

Assunto/resumo: Lista dos oficiais militares da vila de Paranaguá enviada ao Governador. 

Datação: 12/Janeiro/1722 

Signatários: Manoel Ferreira do Valle, Francisco da Costa Santos, Joaõ Neto mendes, Joaõ da ujga e 

Antonio
 
Rangel. 

 

 [[Paranaguá]] Senhor      [[12-4-9]] 

 Lista dos offeçiais melitares desta Villa  

 [[18-Jan.- 1722]] de Pernagua 

 Para os Gouernador e Cappitam
 
General da 

05  Cidade de Sam Paullo 

 Cappitam Maýor Andre Gonçalvez Pinheiro 

 Sargento
 
Maýor Manoel do valle Porto 

 Cappitam
 
da ordenança Thomas Ferreira de Almeida  

 Seu Alferes Amaro de Miranda 

10 Cappitam
 
da Ordenança Afonço da ssilua 

 Seu Alferes Françisco Ferreira 

 Ajudante Pedro de Oliueira 

  E he a lista dos offeçiais que athe gora 

 nesta villa estauaõ exêrSendo 

15 feita em Camera de Pernagua aos 

 doze de Janeiro de mil e sete centos 

 e vinte e dois annos 

 Manoel Ferreira do Valle     Francisco da Costa Santos  

 Joaõ Neto mendes      Joaõ da ujga 

20          Antonio
 
Rangel 
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Nº Doc: 10  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido desesperado ao Governador para que consinta na permanência dos padres na 

vila ou autorize a fundação de um colégio. 

Datação: 17/Março/1722 

Signatários: Manoel Ferreira do valle, Joaõ Neto mendes, Francisco da Costa Fartos, João da uiga de 

Siqujra e Antonio Rangel. 

 

  [[12-4-10]] 

 [[Parnagua]] Excelentissimo senhor 

 [[17-Março-1722]] 

 Dous saõ os motivos que emcu 

05 ulcam alentar ce nossa ouzadia 

 a prezenciar lhe a grande afliçam 

 em que de presente se acha o po= 

 vo desta villa. O Primeiro hê a serteza 

 de andar ô Illustre de seu sange 

10 vinculado as commizeraçonins 

 para emparo dos que athe se arri= 

 maõ. O outro a grande propençaõ 

 que reconhecemos do begnino de 

 seu natural que naõ estranha 

15 râ valernomos de tam poderosa- 

 emtercençaõ para o nosso socego-  

 e bem de tantas mil Almas que 

 compreende esta e as mais villas 

 sircumvezinhas em cazo, que os 

20 Reverendos Padres da Companhia nos dezampa= 

 rem como o intentaõ; e o Reverendo - 

 Padre Superior se tem despedido nes 

 te senado, por ordem que tem de seu 

 provinssial; por que alem de serem 

25 faltas de sacerdotes, sam os des 

 trictos de seus abitadores com- 

 intençaõ, de des, ou doze legoas – 

 mediando grandes Bahyas de muitos ris 

 cos de vida, emposiuel o Remedio 

30 de suas nessecidades, âs maýores de 

 ligencias de seu vigario, e só os ditos
 

 Reverendos Padres os socorriaõ por esta- 

 rem pronptos a este grande [servisso] 

 de Deos, e faltando elles ficaremos 

35 viuendo, e morrendo como irracio 
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Nº Doc: 10  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido desesperado ao Governador para que consinta na permanência dos padres na vila 

ou autorize a fundação de um colégio 

Datação: 17/Março/1722 

Signatários: Manoel Ferreira do valle, Joaõ Neto mendes, Francisco da Costa Fartos, João da uiga de 

Siqujra e Antonio Rangel. 

 

 Irracionais, e nossos Filhos sem 

 o emsino comveniente, por que as 

 nossas posibilidades nam abrangem 

 ao dezempenho que nos presisa a õ= 

05 brigaçam pondo os onde alcanssem 

 decorozo estado. Vossa Excelentissima pello 

 sangue de Iesu Christo se dig=  

 ne por nestes seus suditos, e ne 

 ssas petiçonins os olhos: pois- 

10 da autoridade de taõ exselco asi= 

 lo, e do piadozo, e catolico de seu 

 zello, esperamos felix despacho 

 para a suspençaõ da ida dos ditos Padres
 

 thê ultima Resoluçaõ de aver, o cinaõ 

15 lissenca para a fundaçaõ de Collejo 

 Nesta villa; e se a nossa fortuna lo= 

 grar a dita de meresser a sua inter 

 sençaõ para que sua Magestade que Deos 

 Guarde a comseda
3
 a Divi 

20 nâ a vossa Excelentissima o premio com a vi= 

 da que devemos dezejar. a vossa Ex= 

 selenssia Deos Guarde muitos annos Pernaguâ 

 Em Camera 17 de Março de 1722 

 Manoel Ferreira do valle 

25 Joaõ Neto mendes 

 Francisco da Costa Fartos 

 Joaõ da uiga de siqujra 

 Antonio Rangel 

 

 

 

  

_____________ 
3
 19: Deos Guarde a comceda, ms: Deos Guarde a comceda, comseda. 
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Nº Doc: 11  
Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicação do envio de carga de farinha, pedidos de licença para construção do 

colégio e de permanência de oficiais militares para maior proteção à vila. 

Datação: 29/Maio/1722  

Signatários: Manoel Ferreira do Valle, João Neto Mendes, Bras Lopes (Souza), Francisco de Costa 

Fartto e João da uejga. 

 

 [[00238]] 

 [[Parnagua]]        Excelentissimo
 
Senhor    [[12-4-1]] 

 [[19-maio-1721]] 

 A de Vossa Excelencia
 
de 18 de Feuereiro deste presente anno

 

05 Reçebemos, e aplaudimos com as afetuosas veras 

 de liais subditos: nella vimos o que Vossa Excelencia nos 

 mandou a serca da sumaca do Mestre Gaspar 

 Ribeiro
 
que apenas chegou coando logo mandamos  

 que os moradores que tiueçem farinha a leuaçem aque= 

10 lla embarcaçam, o que pontual mente foi feito, e vaj 

 a dita sumaca caregada com a farinha que pode 

 leuar, e as outras que câ estavam na mesma 

 deligençia prohiuimos athe que aquella emgeitaçe 

 carga; e como tal agora a comesam a reçeber 

15 o que tudo fizemos por obedeser a Vossa Excelencia, e junta 

 mente por seruirmos ao Excelentissimo Senhor, e denisimo 

  vise Rej do estado de quen Reçebemos a carta como 

 a honra que nos fez em ocuparnos em couza de tam 

 pouca intiedade. 

20  Aos mandados de Vossa Excelencia temos obedeçido 

 e dezaýamos dar o emteiro comprimento, e empre 

 garnos em tudo o que for de agrado de Vossa Excelencia 

  Tem esta Camera Representado a Vossa Excelencia a gran 

 de nesesidade em que ficam os moradores desta villa 

25 e os das mais serconuezinhas com a aubzençia que 

  pertendem fazer os Reverendos Padres da Companhia de 

 Jezus e naõ sabemos se nosas suplicas foram 

 prezentes a Vossa Excelencia e coando o foçe o tornamos a suplicar 

 queira Vossa Excelencia emtreseder por este pobo para com o mui
 

30 Reverendo Padre Prouençial a que naõ mande Retirar 

 os Reverendos Paroquos que nesta Villa
 
se acham at[he] se uer  

 a rezoluçam de Sua Magestade que Deos
 
guarde a quem esta 

 Camera escreueo a frota pasada pedindo lhe 
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Nº Doc: 11  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicação do envio de carga de farinha e pedidos de licença para construção do 

colégio e de permanência de oficiais militares para dar maior proteção à vila. 

Datação: 29/Maio/1722  

Signatários: Manoel Ferreira do Valle, João Neto Mendes, Bras Lopes (Souza), Francisco de Costa 

Fartto e João da uejga. 

 

  Senhor 

 Pedindo lhe licença para o dito Colegio. 

 A esta villa chegou o Sargento Mor da praça 

 de Santos Manoel Gonçalvez de Agiar e nos reque 

05 reo Camera onde nos apresentou huã ordem 

 de Vossa Excelencia para prender os soldados que andaçem 

 fogidos de suas Companhias como tanbem fazer 

 nestas villas trinta soldados onde nesta 

 Villa diz a de fazer dezaseis e esta Camera 

10 por dar comprimento a ordem de Vossa Excelencia se obrigou 

 a da los o que Retemos athe segunda ordem 

 de Vossa Excelencia pella muita nesesidade em que se acha  

       esta terra de nosos destinos e ser esta 

 Villa huã terra que tem tres Barras onde 

15 huã he franca poronde entram nauios de linha 

 como asim esta suçedendo terem emtrado naos 

       de estrangeiros e esta villa lhe he nesesario agente  

 que tem para sua defesa e naõ tiralla para outras 

 praças asim que pedimos a Vossa Excelencia ponha os  

20 olhos nesta villa a que se naõ tire della gente  

 para soldados para outras praças, e entudo o que 

 for do Seruiço de Vossa Excelencia ficamos prontos para
 
obedecer 

 Deos guarde a Vossa Excelencia Pernagua em Camera de 29 de Majo 

 de 1722 annos 

25 Manoel Ferreira do Valle   João Neto mendes 

 Bras Lopes (Souza)  Francisco de Costa Fartto 

 João da uejga 
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Nº Doc: 12  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Informação sobre o cumprimento da ordem de listar soldados e reiteração do pedido 

de reforço na proteção da vila devido ao fato de ter três portos abertos para o mar. 

Datação: 25/Agosto/1722 

Signatários: Antonio Rangel, Francisco da Costa Fartto, João Neto mendes e João da uejgua de 

Siqujra. 

 

 [[Camara]]  Excelentissimo senhor 

 <Senhor>   [[12-4-11]] 

 [[Parnagua]] Já demos a Vossa Excelentissima parte de que 

 chegando a esta Villa o Sargento- 

05 [[1722 a 32]] Mor Manoel Gonçalvez de Agiar Re 

 queremos Camara, e nella nos 

 [[25-Agosto-1722]] apresentou huã ordem que reco= 

 nhecemos ser de Vossa Excelentissima, a que 

 deviamos dar todo o comprimento;  

10 E em observanssia della listou 

 esta Camara deseseis homenins 

 para soldados, de que se passou cer= 

 tidam ao dito Sargento Mor, em 

 como estes se aviam de remeter 

15 nas embarcassonins que neste porto 

 se achassem: E nella tambem 

 demos a Vossa Excelentissima em como esta 

 Terra tem tres barras abertas por 

 onde emtram embarcassonins, e 

20 por huã navios de alto bordo como 

 o tem experimentado estava 

 sem mais fortificaçaõ, ou de 

 fenssam que os moradores della com 

 a âvulssam de suas propias pesso 

25 as, com que acodem aos rebates a de 

 fender o impeto dos varios estran- 

 geiros. Pella qual experauamos 

 segunda resoluçam de Vossa Excelentissima; 

 e como thê o presente a nam temos 

30 tido, Resoluemonos a mandar – 

 este proprio com esta a Vossa Excelentissima 
 

 pondonos com ella aos seus pés, 

 para que queira compadecersse deste 

 povo, e moradores desta Villa, a que 

35 nam seja jente della por [ser] 

 com portos abertos e sem for- 
 tificaçam alguã. O que espe 
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Nº Doc: 12  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Informação sobre o cumprimento da ordem de listar soldados e reiteração do pedido 

de reforço na proteção da vila devido ao fato de ter três portos abertos para o mar. 

Datação: 25/Agosto/1722 

Signatários: Antonio Rangel, Francisco da Costa Fartto, João Neto mendes e João da uejgua de 

Siqujra. 

 

 Experamos da benignidade 

 de Vossa Excelentissima, e em sermos bem 

 sucedidos no que lhe Representa 

 mos nestas suplicas. 

05  Ficamos pronptos para obede 

 cermos a Vossa Excelentissima, e no que for do 

 seruisso de Sua Magestade que Deos
 

 Guarde, e a Vossa Excelentissima por dilatados  

 annos. Pernaguâ em Camara 

10 de 25 de Agosto de 1722 annos. 

  Humildes seruos de vossa  

  Excelentissima 

 Antonio Rangel 

 Francisco da Costa Fartto 

15 João Neto mendes 

 João da uejgua de Siqujra 
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Nº Doc: 13   

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado ao Governador o envio de dezesseis homens a Santos e a dificuldade 

em recrutá-los. 

Datação: 09/Dezembro/1723 

Signatários: Amaro de Miranda Coutinho, (Antonio Luis), Manoel Lopes Casanova, João Teixeira 

Marinho e Manoel Pinto Luis. 

 

 [[Parnagua]]    [[12-4-12]] 

 [[1723-9-Dez.-]]  Exselentissimo Senhor 

 Reçebemos a ordem de Vosa exse- 

 lençia, em que nos ordenaua, que com presteza 

05 fizesemos marchar desta Villa de Pernagua, pera 

 a Praça de Santos dezaseis homes˜: no que naõ ostan 

 te a replica que fizemos a Vosa exselençia, temos 

 posto ainda que debalde, todo o cuidado dizemos 

 debalde porque apenas apanhou o Capitam Mayor, 

10 desta Villa hun˜s poucos dos oito, que avia de = 

 dar como tinhamos asentado em Camera, quando, 

 todos os mais que seruiaõ pera o emtento, se puzeraõ 

 a saluo retirando çe para os matos; donde por força 

 he moral mente inposiuel o poderen çe tirar. Temos 

15 vsado de disimulaçam como vnico mejo pera os= 

 avermos as maõs; mas athe o presente naõ nos tem 

 aproueitado; porque ajnda andam embrenados. este 

 ya Vosa Exselençia na serteza, que naõ ha de aver 

 em nos, descuido, neste particular, nem nos mais, 

20 que Vosa Exselençia nos ordenar; porque temos 

 particular gosto de obedeçer a Vosa Exselençia em 

 tudo como seus subditos, e criados. A muito Ilustre 

 Pesoa de Vosa Exselencia guarde Deos muitos annos Perna= 

 gua em Camera de 9 de Dezenbro de 1723 annos 

25  Muito de Vosa Exselensia 

  Obsequioso, Senado. 

 Amaro de Miranda Coutinho 

  (Antonio Luis)  Manoel Lopes Casanova 

 João Teixeira Marinho  Manoel Pinto Luis 
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Nº Doc: 14 

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado de conhecimento da obrigação do pagamento de provisões à Real 

Fazenda. 

Datação: 04/Fevereiro/1725 

Signatários: Manoel Pereira dôo, Pedro de Sousa pereira, Luiz Freire de Massedo, Antonio
 
de 

SousaSilva e Bento Moreira. 

 

 [[Parnaguá]]  Senhor 

 [[4-Fev.- 1725]]   [[12-4-14]]
 

 Nos os offeçiais da Camera 

 desta villa de Pernagua que este 

05 presente anno seruimos pella ordena 

 çam de Sua Magestade que Deos Guarde et cetera.
 

 Certeficamos que neste Senado Reçe 

 bemos huã carta do exselentissimo General Rodrigo 

 Sezar Gouernador e Capitam General da 

10 Cidade de Sam Paullo e suas Capitanias 

 na qual nos fez presente ser Sua Magestade
  

 que Deos Guarde seruido mandar por hum de 

 creto seu de vinte e dois de majo de mil 

 e sete centos e vinte e dois annos que 

15 toda a pesoa que seruir offiçios de Justiça 

 pro
4
 prouizoins pagaçe a terca parte de oi 

 tenta mil reis para a sua Real fazenda e oito 

 mil reis de nouos direitos em cada hum anno 

 e que todo o escriuaõ naõ podera seruir 

20 ditos offiçios sem prouizaõ do dito gouer 

 no pasada todos os seis mezes por Coanto 

 tudo o que prosesarem sem as ditas pro 

 uizoins he nullo e naõ poderam levar sa 

 larios Alguns˜ e que outro sim nenhum 

25 Juiz nem offeçial da Camera consentir a 

 que escreuam linha. Sem prouizam a qual 

 ordem logo fizemos rezistar no Livro se 

 gundo dos Registos desta Camera 

 a folhas 123 verso e no Liuro de emventario dos 

30 orffans˜ a folhas 55 Verso pasa na uerdade o re 

 ferido de que pasamos a prezente  

 

 

  

_____________ 
4
 16: por, ms: pro 
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Nº Doc: 14  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado de conhecimento da obrigação do pagamento de provisões à Real 

Fazenda. 

Datação: 04/Fevereiro/1725 

Signatários: Manoel Pereira dôo, Pedro de Sousa pereira, Luiz Freire de Massedo, Antonio
 
de 

SousaSilva e Bento Moreira. 

 

   Senhor 

 A prezente por nos asignada Pernagua 

 em Camera de coatro de feuereiro de mil e sete 

 centos e vinte e sinco annos e eu Ma 

05 noel Pereira dôo que o escreuy por mandado 

 dos offeçiais da Camera 

 Pedro de Sousa pereira  Luiz Freire de Massedo
5
  

 Antonio
 
de SousaSilva  Bento Moreira 

 

 

 

  

_____________ 
5
  Apenas esta assinatura encontra-se grafada em cor preta, todo corpo do texto está escrito em cor marrom. Esta 

observação é válida também para o documento de nº 15. 
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Nº Doc: 15  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Câmara de Paranaguá comunica o recebimento da ordem do Governador para pagar 

as provisões e argumenta sobre a dificuldade de fazê-lo. 

Datação: 04/Fevereiro/1725 

Signatários: Pedro de Souza pereira, Bento Moreira, Antonio de Sousa Silva e Luis Freire de Masedo. 

 

 [[Parnaguá]] Excelentissimo senhor [[12-4-15]]
 

 [[4-Fev.-1725]] 

 Recebemos neste sennado a carta de vossa Excelencia 

 em que foi seruido emsinuarnos a ordem de Sua Magestade
 

05 que Deos guarde, que nos em the gora ignorauamos a 

 cauza de a naõ termos executado o que fizemos asim 

 que a recebemos e se passa por letra com que Se pague os 

 nouos direitos que pella prouizaõ que nos aprezentou 

 o escriuaõ acabou em dez de Majo de mil setecentos 

10 e vinte e dous A terça a deixamos com segu 

 rança em thé noua Resulluçaõ de Vossa Excelencia por emquan 

 to os emvolumentos destes officios sam taõ 

 limitados que ninguem os quer seruir, motiuo - 

 que teue o Doutor Raphael Pirez Pardinho pera os  

15 ancehar todos em hum subgeito, que he o que de par  

 Idade serve pello achar sufiçiente e des emteresado 

 experamos, que vossa Excelencia se queira, commizerar de 

 lle por quanto este anno lhe naõ tem Seruido o 

 officio de coaZe nada por emfermidades, e quando 

20 vossa Excelencia asim o haja por bem obrará com aque 

 lla bignidade que custuma e nos obrigado
6
 ato 

 do o fauor que elle lhe mereçer. 

  E quando vossa Excelencia asim o naõ haja por bem 

 se dará comprimento a primeira ordem de vossa Excelencia 

25 que Deos guarde muitos annos Pernagua em 

 Camera de Feuereiro 4 de 1725 

 De vossa Excelencia seus menores Seruos 

 Pedro de Souza pereira Bento Moreira 

 Antonio de Sousa Silva Luis Freire de Masedo 

 

 

  

_____________ 
6
 Obrigado por obrigando. 
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Nº Doc: 16  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial.  

Assunto/resumo: Confirmação do recebimento das cartas de Sua Majestade, contendo 1ª e 2ª vias de 

cada uma.  

Datação: 05/Novembro/1731 

Signatários: gerbazio Leyte Rebello, Pedro da Silua Pinto, Duarte detauora, Francisco da Costa Fartto 

e Francisco Hjronimo de Carvalho. 

 

 [[1731]] 

 [[5 de Nov de 1731]]   [[12-4-16]] 

 Recebeo se em camera a c[ar]ta de vossa merce a qual 

 a companhaua[õ] coatro cartas que sua Magestade que 

05 Deos guarde fes merce a este Senado as coais continha 1ª 

 e 2ª via cada huã cujas se receberaõ a 16 de outubro proximo 

 passado e todo este Senado agradece a vossa merce muito a remeça 

 e se offrece em Seu servico para nas ocaseois dellas 

 naõ faltar no que for de lhe dar gosto. 

10 Vaỷ o Recibo que vossa merce nas suas se da por 2 vias 1ª e 2ª ex 

 posto he que vaõ na nota como vossa merce quer. e nos queremos que Deos 

 a vossa merce guarde muitos annos Pernagoa 5 de novembro de 1731 annos 

  Servidores de vossa merce 

 <Senhor gerbazio Leyte Rebello> Pedro da Silua Pinto 

15 Duarte detauora    Francisco da Costa Fartto 

 Francisco Hjronimo de Carvalho 
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Nº Doc: 17  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado da satisfação pela notícia da visita do Governador e a esperança de 

melhoras ao povo de Paranaguá com essa visita. 

Datação: 23/Agosto/1732 

Signatários: João Teixeira Marinho, João Daueigua, Francisco
 
Luis Matozo e Pedro Roiz. 

 

 [[23-Agosto-1732]] [[12-4-17]] 

  Excelentissimo Senhor: 

 No supremo de nossas cabeças recebemos, e collo 

 camos a boa nova de que fomos partesipantes da 

05 chegada e vinda de Vossa Excelencia a esta Capitania
 
a Suceder 

 ao Governador que acabou, Antonio da Sylva Cal 

 deyra Pimentel em cuja sucessaõ esperamos boa 

 creaçaõ, e aumento do bem commum deste Povo, que
 

 sempre se empregou zellozo no serviço de Sua Magestade que
  

10 Deus guarde 

  Ficamos de acordo naõ. só observarmos, 

 as ordens que por Vossa Excelencia nos for enviado, como tã= 

 bem de rogar a Deus prospere a Saude a Vossa Excelencia para
 

 sua maỷor gloria, e serviços a Sua magestade que Deus guarde 

15  Os longes desta villa a essa cidade discul= 

 pará a falta que nesta Vossa Excelencia verá pois o naõ conhe 

 cemos senaõ
7
 para muy humildes, e sem= 

 pre leaes nos empregarmos no servisso de vossa Excelencia
 

 que
 
Deus guarde

 
por muitos annos. Parnagoa em Ca 

20 mera 23 de Agosto de 1732 

  De Vossa Excelencia   

 Os mais humildes, e Leais subditos 

 João Teixeira Marinho  João Daueigua 

 Francisco
 
Luis Matozo  Pedro Roiz 

 

 

  

_____________ 
7
 17: conhecemos senão, ms: conhecemos senão senão 
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Nº Doc: 18  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: O escrivão Gaspar Gonçalves Morais torna público o recebimento e registro das  

cartas do Governador Capitão de São Paulo. 

Datação: 10/Novembro/1732 

Signatário: Gaspar Gonçalvez
 
de Moraiz. 

 

 [[10 Out. 1732]]    [[12-4-18]] 

 Gaspar Gonçalvez de Morais escrivaõ da Camera e 

 do publico orfons e mais anexos et cetera nesta 

 villa de Pernaguá certefico que este senado da 

05 camera recebeo huas cartas do Excelentissimo senhor Gover 

 nador e capitaõ general da Capitania de Saõ Paulo 

 aos dezacete de Outubro do prezente anno em 

 adjunto hũ bando do dito senhor o qual em  

 seo comprimento foi pelos offeciaes deste senado man 

10 do publicar pelas ruas publicas pelo porteiro 

 Estevaõ Ferreira de que dou minha fé e otrossim man 

 dado registar no Livro desta Camera, e como foi 

 publicado em dezanove de outubro de mil 

 e setecentos e trinta e dous passo a prezente em 

15 fé de meo offecio em que me asigno Parnaguá 

 10 de Outubro de 1732 

   Gaspar Gonçalvez
 
de Moraiz 
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Nº Doc: 19  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Lista de rendimento. 

Assunto/resumo: Rendimento financeiro das vilas do ano de 1732. 

Datação: 11/Dezembro/1732 

Signatário: Sem autoria. 

 

 Rendimento que tem as Camaras desta  [[1732]] 

 Comarqua de Pernagoa cada hũ 

 anno      [[12-4-21]] 

 Com o de 1732, com pouca differença aos de 

05 mais annos atrazados 

 Villa de Pernagoa ... 250$000 esses aplicados para
 

 a obra da cadeya, que se acha fazendo, e athe aqui tem 

 pago seis mil cruzados, custando a obra treze 

 Villa de Coritiba............................60$000 

10 Villa de Iguape ............................ 35$000 

 Villa de Cananeya ...................... 25$000 

 Villa do Rio
 
de Saõ Francisco.... . 27$000 

 Villa da Ilha de Santa Catharina ......nada 

 Villa da Laguna ........................... 15$000 

15                                                   Fogos 

 Pernagoa ..................................425
8
 

 Coritiba ....................................218 

 Jguape ......................................181 

 Cananeya .................................122 

20 Rio de Saõ Francisco ...............144 

 Ilha de Santa Catharina..............43 

 Laguna ...................................... 96 

 

 

  

_____________ 
8
 16: Pernagoa . . . . . . 425, ms: Pernagoa . . 925  425 
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Nº Doc: 20  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Escrivão Gaspar Gonçalves de Morais certifica em Câmara o Termo de Vereança 

sobre o pagamento de propina ao Secretário e sobre as despesas com a construção da cadeia. 

Datação: 29/Dezembro/1732 

Signatário: Gaspar Gonçalvez de Morais. 

 

 [[19-Dez.-1732]]   [[12-4-20]] 

  Gaspar Gonçalvez de Morais escrivaõ da 

 Camera e do publico orfons e mais a 

 nexos etcetera Certefico que no Livro que serve 

05 das vereanças neste senado a folha 222 se 

 acha hũ termo do theor seguinte // Termo 

 de vereança em que se arbitra propina do 

 Secretario de Concelho // Aos vinta nove dias 

 do mes de Dezembro de mil e sete centos e trin 

10 ta e dous annos nesta villa de nossa Senho 

 ra do Rozairo capitania de Pernagua nos 

 passos do concelho estando em camera os 

 offeciaes della onde se achava prezente o 

 ouvidor geral e corregedor desta comarca  

15 o Doutor ouvidor digo Doutor Antonio dos Santos 

 Soares e o Juiz ordinario Joaõ Teixera
 
Marinho 

 sendo lhes pelo dito Doutor ouvidor geral a ordem 

 que tem de Sua Magestade que Deus guarde
 
que se acha 

 Registada no livro desta camera pela
 
qual 

20 o dito senhor manda a elle dito ouvidor ad 

 junto com os mais offeciaes
 
desta camera ar 

 bitracem o que deve pagar esta camera de pro 

 pina ao Secretario do Concelho, e comciderada 

 a pocibillidade della e rendimentos que tem 

25 em cada hũ anno que naõ hé mais que os sucidios 

 das Bebidas que entraõ na terra e alguns foros 

 do Rocio o que tudo por hũ anno renderá pou 

 co mais de duzentos mil reis os quais 

 estaõ aplicados para a obra da Cadeya que 

30 se anda formando cuja obra há de emportar 

 mais de quatorze mil cruzados depois 

 de acabada, lhe naõ fica para otra dis 

 peza rendimento algum, arbitraraõ com 

 tudo em comprimento da ordem de Sua Magestade pa 
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Nº Doc: 20  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Escrivão Gaspar Gonçalves de Morais certifica em Câmara o Termo de Vereança 

sobre o pagamento de propina ao Secretário e sobre as despesas com a construção da cadeia.  

Datação: 29/Dezembro/1732 

Signatário: Gaspar Gonçalves de Morais. 

 

 pagace esta camera a quantia de quatro 

 mil reis cada anno, e sendo que os rendi 

 mentos desta camera forem a mais e 

 se acabe a obra se haja de fazer novo 

05 arbitramento de que tudo mandaraõ fazer 

 este termo que asignaraõ com o dito Dou 

 tor ouvidor geral eu Gaspar Gonçalvez de Mo 

 rais escrivaõ do Senado que escrevi // Soa 

 res // Marinho // Siqueira // de Almeida // 

10 Matozo // Roiz // e não se continha  

 mais no dito termo que aqui o expresey  

 nesta certidaõ extrahido do dito livro ao 

 qual me reporto e vay na verdade
 
em fé  

 de meo officio Parnaguá 29 de Dezembro 

15 de 1732 

   Gaspar Gonçalvez de Morais 
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Nº Doc: 21  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: A Câmara de Paranaguá juntamente com o Ouvidor Antonio dos Santos Soares 

arbitram em quatro réis o valor de propinas a ser pago ao secretário. 

Datação: 30/Dezembro/1732 

Signatários: Joaõ Teixeira Marinho, Joaõ Da ueiga Da Siqueira,
 
Antonio Luis Matozo e Pedro Roiz. 

  

 [[30-Dez-]] [[Paranaguá]]     [[12-422]] 

  Excelentissimo Senhor 

  [[1732]] 

 Aos 17 de Outubro recebemos e veneramos as 

05 de vossa Excelencia de 12 de Septembro, e com ella o bando 

 que vossa Excelencia foi servido mandar se publicace o que logo  

 foi satisfeito como da inclusa certidam vossa Excelencia 

 verâ. 

  Attendido por nõs a de Vossa Excelencia nos juntamos  

10 com o Doutor
 
Antonio dos Santos Soares, Ouvidor 

 desta comarca; para effeito de se arbitrar o quanto 

 poderia dar esta Camera de propinas ao Secretario 

 achou o dito Ouvidor; attendido por elle, e por nos 

 as pocibillidades desta Camera; arbitrar 4 réis - 

15 que consta da certidam junta, que vaỷ com o theor 

 do termo do arbitramento a qual fica esta a ordem 

 de vossa Excelencia que detriminará se se lhe há de reme 

 ter ou entregar cá a quem o fassa. 

   Tambem vemos o Paternal afecto com 

20 que Vossa Excelencia se offerece attender aos particulares 

 deste senado, e reprezsentallos a real grandeza; 

 no que vive este Povo gratuoza mente confiado, e 

 assim nôs ficamos rogando a Deos prospere a 

 vida e saude a vossa Excelencia para amparo desta 

25 cappitania  Deos guarde a vossa Excelencia muitos annos    Parnagua 

 30 de Dezembro de 1732 

  De vossa Excelencia  

 Excelentissimo Senhor Conde das Sarzedas 

  os mais humildes subditos 

30 Joaõ Teixeira Marinho Joaõ Da ueiga Da siqueira
 

 Antonio Luis Matozo  Pedro Roiz 
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Nº Doc: 22  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: A Câmara comunica ao Governador o prejuízo da colheita, o pouco rendimento das 

mandiocas e a venda desses produtos feita por diversos preços. 

Datação: 04/Março/1734 

Signatários: Antonio da Costa de menezes, Christovaõ Pinheiro, Amaro de miranda Coutinho, Joseph 

Mendez, Baltezar pacheco e Francisco
 
Luis Matozo. 

 

  [[Paranaguá]]  [[12-4-13]] 

 [[4-Março-1724]] 

  Excelentissimo
 
Senhor 

 Nesta occaziaõ se nos offerece representar a Vossa Excelencia
 

  05 em como nesta villa
 
chegou aos dous do Março passa- 

 do huã ballandra inviada pelo Governador da nova Collo= 

 nia com hũ cabo para lhe porem promta com a po= 

 sivel brevidade 30 – alqueres de farinha para goarni 

 çâo daquella Praça, por terem havido experimenta= 

10 do este anno grave prejuizo na prezente seifa 

 das searas tanto de ferruge, como de fogo, que pa 

 deciaõ algũ detrimento os moradores e goarniçaõ 

 della: em cuja attençaõ foi por nos mandado 

 apenar o Povo para a tara de que a ballandra carecese 

15 e com effeito em VI dias recebeo o que pode 

 carregar, que ao prezente de partida fica, que ale 

 va em preço de 500 por vontade do cabo tanto 

 por ella prometer, sem nella haver taxa, e 

 geral mente venderce nesta villa por diverços pre= 

20 ços e para as minas deste reconcavo levarem na 

 a 56 arrobas a maỷor parte por respeito tanto do referido como 

 a concideraçaõ do pouco rendimento que no prezente 

 tempo tem as mandiocas que dobrado rendem no 

 mes de Maỷo sem consternaçaõ pagou o dito cabo 

25 por esse preço. 

  Nesta carta que recebemos vinha com sobres 

 crito aos officiaes desta Camara
 
e governo da villa; 

 e por auzencia do Coronel do Regimento, que estava nas 

 suas lavras de ouro destante, e o Sargento mor em 

30 Coritiba, se chamou ao Capitam mais velho 

 

 

  



 
  



475 

 
Nº Doc: 22  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: A Câmara comunica ao Governador o prejuízo da colheita, o pouco rendimento das 

mandiocas e a venda desses produtos feita por diversos preços.  

Datação: 04/Março/1734 

Signatários: Antonio da Costa de menezes, Christovaõ Pinheiro, Amaro de miranda Coutinho, Joseph 

Mendez, Baltezar pacheco e Francisco
 
Luis Matozo. 

 

 Afonço da Silva em cuja prezença se abrio, e 

 em que se via naõ fallar senaõ particular mente com 

 esta Camara
 
e por isso se deixou o dito Capitam de 

 ssa imcumbençia / o qual ao prezente
 
fica preso cuja 

05 causa inoramos, por mandado do dito Coronel / que só cor= 

 reo por nossa conta essa deligencia por attençaõ 

 das reais ordens que nesta Camara
 
se achaõ e ser o 

 socõrro daquella praça em Serviço
 
 Real. 

  E para
 
constar a vossa Excelencia o que nesta parte obra 

10 mos tudo levado do zello do serviço real sem 

 atençaõ a otra couza particular 

  E para obedecer a vossa Excelencia ficamos subditos aos 

 seos pes de vossa Excelencia que Deus guarde
 
muitos annos

 
para por os 

 olhos nestas suas capitanias. Pernagua 4 de Marco de 

15 1734 De vossa Excelencia 

  humildes subditos veneradores 

 Antonio da Costa de menezes Christovaõ Pinh[eiro] 

 Amaro de miranda Coutinho 

 Joseph Mendez  Baltezar pacheco 

20 Francisco
 
Luis Matozo 
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Nº Doc: 23  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Oficiais da Câmara de Paranaguá informam e justificam ao Governador o aumento 

do ordenado do escrivão. 

Datação: 12/Abril/1735 

Signatários: (vas da) Silva, Pedro de Sousa Pereira, João Duarte, Valentim (Reiz) de Almeida e 

(Antonio) Igínjo. 

 

       [[12-3-23
A
]] 

 [[12 Abril 1735]]  Excelentissimo senhor 1ª Via 

      [[Paranaguá]] 

 Mandanos Vossa Excelencia que informemos sobre o contheudo 

05 da ordem junta cuja copia foi servido remeternos, ad= 

 junto com os dous cappitulos de correiçaõ que nesta Villa
 
fes 

 em o anno de 1733 o ouvidor da Comarqua Antonio
 

 dos Santos Soares; em quanto ao particular do or= 

 denado ao escrivaõ desta Camara
 
 ao que dando execuçaõ. 

10  Informamos a vossa Excelencia que por requerimento do pro= 

 curador do concelho que esta no dito anno, feito em 

 acto de correiçaõ e de todos os officiaes
 
 da Camara Se 

 requereo que ao escrivaõ, visto o lemitado ordena= 

 do que tinha de dez mil reis só mente
 
 tendo excessivo 

15 trabalho, e escrita que nada levava otro emullumento
 

 se pudece pagar mais seis mil reis que por tudo fa= 

 riaõ dezaseis, ao que deferio o dito corregedor que se 

 pagacem athe ordem de Magestade que Deus
 
guarde o levar 

 a bem Sendo Servido. 

20  E hé certo que o fundamento que tiveraõ os ditos officiaes
 
da  

 Camara para o referido requerimento foi com verdadeira cau= 

 za, e motivo o que certeficamos, e informamos, sa= 

 tisfazendo a ordem junta, e de vossa Excelencia que Deus guarde muitos annos 

 Pernaguá 12 de Abril de 1735 

25 Os officiaes da Camara da Villa de Pernaguã 

 (vas da) Silva Pedro de Sousa Pereira 

 João Duarte        Valentim (Reiz) de Almeida 

    (Antonio) Igínjo
9
  

 

 

  

_____________ 
9
  Supõe-se ser Igínjo por constar do livro de Acioli (1994), na página 78 o nome “Jozé Higinio de Miranda”, 

mudança apenas fonológica. 
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Nº Doc: 24  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Oficiais da Câmara de Paranaguá informam ao Governador que do requerimento do 

ano de 1733 consta o aumento de ordenado do escrivão.  

Datação: 12/Abril/1735 

Signatários: (vas da) Silua, Pedro de Sousa Pereira, João Duarte, Valentim (Reiz) de Almeida e 

(Antonio) Igínjo.  

 

 [[12-Abril-1735]] 2.ª Via 

   Excelentissimo senhor [[12-4-23]] 

    [[Paranaguá]] 

 Mandanos Vossa Excelencia que informemos sobre 

05 o contheudo da ordem junta, cuja copia foỷ 

 servido remeternos, adjuntos com os dous cappitulos 

 de correiçaõ que nesta villa
 
fes em o anno de 

 1733 o ouvidor da comarqua Antonio dos Santos So- 

 ares, em quanto ao particular do ordenado ao 

10 escrivaõ desta Camara
 
ao que dando execuçaõ. 

  Informamos a vossa Excelencia que por requerimento 

 do procurador do Concelho que era no dito anno 

 feito em acto de correiçaõ e de todos os officiaes 

 da Camara se requereo, que ao escrivaõ visto o limitado 

15 ordenado que tinha de dez mil reis somente
 
tendo ex 

 cessivo trabalho e escrita que nada levava outro 

 emullumento, se pudece pagar mais seis mil reis, que  

 por tudo fariaõ dezaseis ao que deferio o dito correge 

 dor que se pagacem, athe ordem de Magestade que Deus
 

20 guarde o levar a bem sendo Servido; 

  E hê certo que o fundamento
 
que tiveraõ os ditos officiaes da 

 Camara para o referido requerimento foi com verdadeira 

 cauza e motivo o que certeficamos, e informamos  

 satisfazendo a ordem junta e de vossa Excelencia que Deus 

25 guarde muitos annos Pernaguá 12 de Abril de 1735
 

  Os officiaes da Camara da Villa de Pernaguá 

 (vas da) Silua Pedro de Sousa Pereira 

 João Duarte        Valentim (Reiz) de Almeida 

    (Antonio) Igínjo  
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Nº Doc: 25  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Câmara de Paranaguá reivindica ao Governador para que guardem os Padres da 

Companhia de Jesus e lhes concedam o pedido de refazer os pilares uma vez demolidos pelos seus 

antepassados. 

Datação: 27/Janeiro/1743 

Signatários: Luiz Mascarenhas, Domingos Correa da Silva, Antonio João de Mendonca, Caetano (M 

Fernandes), Antonio deSousa Pereira e José (Pires) Dinis. 

 

 [[Paranaguá]]   [[ordem 238]] 

 [[Rîbanceira]]  Illustrissimo e excelentissimo Senhor
 
General 

 [[Camara]]   [[12-4-24]] 

 [[27-Janeiro-1743]]  [[1743]] 

05  Naõ pouco temos estỷmado a boa vinda de vossa Ilustrissima Deus graça 

  sempre conceruarlhe saude para reparaçaõ e aumento desta capi 

 tania e anos Mandarnos como seus humilde subditos  

 Nesta oCaziaõ se nos offereçe reprezsentar a vossa Ilustrissima  

 exselinssia que os Reverendos Padres da companhia de Iesus que exsiste  

10  nesta villa aprezentaraõ Ao Juiz ordinario hua portaria de 

 vossa Ilustrissima por onde ordena se faça refazer dentro em tres 

  dias huns pillares que Os mesmos Reverendos Padres tinhaõ fundado 

  em huas braças de chaons˜ que dizem puçuir Nesta villa na pa 

  raje ribançeyra Os quais prinçipios Os avia Mandado demu 

15  Lir Os nossos Antipaçados, e dandoçe Logo A mesma portaria  

  seo enteyro complimento se achaõ já os mesmos pillares rete 

  ficados como de antes; Mais como este prossedimento
 
em 

  contra em parte O disposto que
 
hâ sobre este particular Nos pare .. 

  sseo dar a vossa Illustrissima de tudo Conta emviandolhe as copias 

20  emclusas pellas coais Vera vossa Illustrissima que vindo a esta villa 

  o Doutor Dezembargador Raphael Pires Pardinho em correỷcaõ 

  ante Vendo que
 
os Reverendos Padres se asenhoreavaõ de sem 

  [brasas de chaons’] em coadra Na Milhor paraje que tem esta 

  villa para ô seo aumento Proueo sinaõ goardaçe a tal data 

25  de chaons˜. como da Mesma Copia Consta e os Mesmos Reverendos
 

  Padres sem que ordinariamente vintillasem A posseçaõ dos tais chaons˜ 

  pertenderaõ Leuantar nelles edefficios afim de se entridozirem Na 

  poçe e com efeito o ffizeraõ dando por prinçipio os referidos 

  pillares O que vendo os ditos Nossos anteseçores e o provimento
 

30  em contrario e ordens˜ Reais por onde Sua Magestade que
 
Deos guarde

  

  auia por comfirmados Os tais capitullos como das copias juntas 
  se manifestaõ Atendendo outro sim Os m[esm]os officiaes que os Reverendos 

  Padres estauaõ bastante Mente acomodados com outros chaons˜ que
 

  de novo si lhes deo na doãçaõ que se lhes avia feito da Capella 

35  de Nossa Senhora do terço Onde Oie fundaõ seo Collegio
 
e tirem muito 
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Nº Doc: 25  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: A Câmara de Paranaguá reivindica ao Governador para que guarde os Padres da 

Companhia de Jesus e lhes conceda o pedido de refazer os pilares uma vez demolidos pelos seus 

antepassados. 

Datação: 27/Janeiro/1743 

Signatários: Luiz Mascarenhas, Domingos Correa da Silva, Antonio João de Mendonca, Caetano (M 

Fernandes), Antonio deSousa Pereira e José (Pires) Dinis. 

 

  [[27 Janeiro 1743]] 

  [[12-4-24]]  

 Muitos chaons˜ ocupados No lugar e ponta da villa onde em the o prezente a 

 sistem e atalharem por este fim aver lugar para outras relligioins˜ su 

05 fficientes atendendo outro sim que no alvarâ por que Sua Magestade
 

 foỷ seruido conçeder Licenca para a fundaçaõ do Collegio mandou 

 nella declarar que os Reverendos Padres naõ compraçem nem pe 

 ssuiçem mais terras das que peçuhiaõ determinaraõ mandar 

 demulir os tais pillares pella referida rezaõ, e nos parece de 

10 viaõ os Reverendos
 
Padres deduzir ordinariamente a peçuido e naõ 

 pellos meỷos extraordinarios como portendem em atençaõ do 

 que pedimos e rogamos a vossa Illustrissima eexselençia a prouidençia 

 sobre esta materia por naõ emcontrarmos o disposto e or 

 dens˜ reais e menos conheçaõ os Reverendos Padres e se lhes naõ 

15 faz viollençia mandando nos a oservar os ditos Cappitulos e ordens 

 atendendo outro sim o prejuizo que 
 
receberâ o aumento da pouo- 

 açaõ com a priuança das sem brasas de chaons em coadra 

 de que seguirem apoçar os ditos Reverendos Padres de que ficamos es 

 perando a desizaõ para sauermos o que devemos obrar 

20  Todos ficamos rogando a Deos Guarde a vossa Illustrissima exselen 

 çia por muitos annos Pernagoa em camera 27 de janeiro de 17 

 43  De vossa Illustrissima Exse 

   Lensia 

  Senhor
 
General

 
Dom Luiz Mascarenhas 

25  Os menores de seus subditos 

  Domingos Correa da Silva Antonio João de Mendonca 

 Caetano (M Fernandes)  Antonio deSousa Pereira 

 José (Pires) dinis 

 

 

 

  



  



485 

 
 

 

Nº Doc: 26  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 03/Julho/1762 

Assunto/resumo: Termo de Juramento. 

Signatários: Domingos Machado Pereira e Luiz Manoel Pereira.  

 

 Registrada no Livro 15 que serve de Registro 

 nesta Secretaria do Governo a folha718           [[12-4-24a]] 

 Registrada 3 de Julho de 1762 

 Antonio da Rocha Machado 

 05 Termo de juramento dado ao Provimento 

 Aos vinte dias do mes de Agosto de mil sette 

 centos e sessenta e dois annos em esta villa 

 de nossa Senhora do Rosario de Parnagoâ 

 em casas de residencia do ouvidor
 
geral

 
 por bem da or 

 10 denassaõ, Domingos
 
Machado Pereira e sendo o requerente 

 onde eu escrivão actual desta ouvidoria 

 geral nesta comarca aodiante nomeado, que 

 de seo cargo sirvo pois vindo appareceo Luis 

 Manuel Pereira a quem o dito ouvidor geral 

 15 lhe deo o juramento
 
dos santos evangelhos, em que 

 digo evangelhos em hũ Livro delles, em que 

 pôs sua mão direita, debaicho do qual lhe 

 encarregaõ, que bem coedando muito serviço     

 a ocuppasaõ de Guarda mor substituto  

 20 em que estava provido, cumprindo com as  

 obrigasoens de seo cargo, guardando o ser 

 voluntario de sua Magestade, que deos Guarde e dito  

 o Senhor
 
 Conde de Bobadella governador Ge 

 ral desta Comarca et cetera e guardando os direitos 

 25 das partes e elle havendo jurado assim pro 

 metteo fazer; lhe deo posse da dita ocuppa 

 cão, em que ambos asignaram, do que de 

 tudo para constar fiz este termo de pos 

 se, e juramento eu Manoel Francisco
 
da Silva  

 30 Posto escrivam
 
actual

10
 desta ouvido 

 ria geral e super Intendente nesta Comarca  

 de Parnagoá, que o escrevi 

 Domingos Machado Pereira  Luiz Manoel Pereira
 

 

 

  

_____________ 
10

 30: escrivam actual, ms: escrivam actual actual. 
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Nº Doc: 27  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 08/Maio/1767 

Assunto/resumo: Petição de serviço. 

Signatário: Manoel Antonio Maxado. 

 

 [[Paranaguá]] 

                                       [[1767]]    [[12-4-25]] 

                   Aos Senhores que a presente certi- 

 [[20 di Maio]] dao virem, Certefico eu Manoel Antonio Ma 

            05 [[1767]] chado escrivão da Camara orphaos, e mais anexos 

                   nesta villa de Panagoá, e porto debaixo de minha 

                 fê, que em hum Livro que nos Passos do concelho des 

                  ta sobredita villa serve de registo de Copias 

                  nelle de folhas quatorze em diante té folhas qua= 

            10 renta, e duas fica registada a Colleção impreça, 

                 com a Ley de Seis de Maýo de 1765,, em quem 

                  Sua Magestade Fidillissima que Deos Guarde
 
ouve para 

                derogado, nullo, e obreptício o breve Apostolicum 

                  pascendi de nova confirmação aos Padres deno= 

            15 minados da Companhia de JEZUS, e bem assim 

                 huma petição de recurço, do Procurador de Sua 

                 Real
 
Coroa, e carta passada no Real nome de Sua 

                 Magestade de quatro de Mayo do dito anno, e Alva=[ra] 

                de trinta de Abril do mesmo anno, como tambem 

           20 Cinco proficoins do quarto votto de outros tantos 

                 Religiozos profitentes do sobre dito institutu, e 

              tudo o mais que dis respeito a sobredita Colleçaõ 

 por mim escrivão tudo visto, e revisto; Lido, conferi= 

                 do, e concertado de que passo apresente para assim 

           25 constar onde convenha em esta sobredita villa de 

                  Parnagoâ aos oito dias do mez de Mayo de 1767 

                  por mim feita e asinada 

    Manoel Antonio Maxado 
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Nº Doc: 28  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 15/Junho/1767 

Assunto/resumo: Registro de Lei da Polícia. 

Signatário: Manoel Antonio Maxado. 

 

                                                     [[Ordem 238]]  

 [[15 Junho 1767]]       [[12-4-26]] 

                  Aos Senhores que aprezente
 
minha Certidam virem 

                 Certefico eu Manoel Antonio Machado escrivão da Camara
 

            05 e mais anexos desta villa de Parnagoâ e seu termo por Pro= 

                   visaõ et cetera que no Livro que serve de registo nos Pas  

                 sos da Camara
 
da dita villa nelle desde folhas112 usque ad         

                 folhas144 verso se acha registada a Ley da Policia de vinte, e 

                  cinco de Junho de 1760,  e as outras mais Ley a que a 

            10 sobredita se refere; e o Alvará com força de ley de vinte, e  

                  e um de Outubro de 1763; e assim mais a Ley de vinte,  

                  e quatro de Outubro de1764: e outrosim a Ley e Pra= 

                  gmatica Sobre os Testamentos. Tudo por mim Escrivão  

                  Lido, Conferido, subscrevido, e assinado, para assim cons= 

            15 tar onde convenha passo. A prezente por mim feita, e assi= 

                  nada Parnagoâ 15 de Junho de 1767 

 [[Manoel Antonio Machado]]          Manoel Antonio Maxado 
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Nº Doc: 29  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 04/Julho/1767 

Assunto/resumo: Termo de imposição dos tributos. 

Signatário: Manoel Antonio Maxado. 

 

 [[4-Julho 1767]]                                    [[12-4-27]] 

                Aos senhores que a prezente
 
certidão virem certe= 

                 fico eu ManoelAntonio Machado escrivão da Camara 

                  e Mais anexo os nesta villa de Parnagoâ e seu termo et cetera 

05 que no Livro 4º que serve de registo nos Passos do Concelho  

                 desta sobredita villa; nelle a folhas 1478 se acha regestado hum ter= 

                 mo da Junta que em a Cidade de Sam Paulo se 

                fes perante o Illustrissimo Excelentissimo Senhor General desta Ca= 

                 pitania Dom Luis Antonio de Souza Botelho 

            10 Mourão sendo Prezidente
 
da Junta o mesmo Excelentissimo Senhor; 

                  Cujo termo dis respeito á nova imposição dos tributos; e por 

                  Assim ser verdade passo a prezente por mim feita e assinada. Par- 

                 nagoâ 4 de Julho de 1767 

   Manoel Antonio Maxado 
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Nº Doc: 30  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 26/Agosto/1769 

Assunto/resumo: Livro de registro das ordens reais. 

Signatário: Manoel Antonio Maxado. 

 

              [Jezuitas]        [[12-4-27-A]] 

        Manoel Antonio Machado escrivão 

  [[1769]] da Camara nesta villa de Paranagoá, e seu ter= 

  [[26 Agosto]] mo por Provizão Regia et cetera certefico, e por= 

       05 to por fé que no Livro do Registo das ordens 

       Reais que serve na Camara desta dita villa; 

        se acha e fica registada a Real
 
ordem de Sua 

       Magestade
 
Fedilissima que Deos guarde

 
de vinte, e oito 

        de Agosto de mil sette centos, e cessenta e 

       10 sette em que o dito
 
Senhor’ prohibe as associacoins, 

       e confraternidades, que Seus vassallos tenhao 

        Com os Padres denominados da Companhia
 
de JE= 

        ZUS, e outras couzas mais deste fim. Passa= 

        o referido na verdade, a cujo Livro me reporto  

        15 em virtude da qual
 
me assino. Parnagoâ  

       26 de Agosto de 1769   

  Manoel
 
Antonio

 
Maxado 
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Nº Doc: 31  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 12/Fevereiro/1785 

Assunto/resumo: Abertura da estrada dos Morretes. 

Signatário: Antonio Barboza de Mattos Coitinho. 

  

 [[Illustrissimo
 
e Excelentissimo

 
Senhor’ Francisco da Cunha, e Menezes]] 

                  [[Entradas]] 

                      [[Paranaguá]] 

                      [[12-Fev-]]                 [[12-4-28]] 

            05     [[1785]] 

 Muito meo Senhor, tenho noticia que a Camara 

                  desta Vila
 
pertende abrir estrada franca des 

                  de o Logar dos Morretes ate esta Vila
 
com o  

                 pretexto de bem commum, sem attender 

            10 que aberta a dita estrada fica muito diminuto o  

                   contrato das Canoas, com grave perjuiz[o] 

                   do Real Erario, e sem reperar que estando 

 aquellas passagens por contrato, senão, p[o] 

 de innovar cousa, que seja em perjuiso 

            15 do mesmo contrato sem ordem da Real 

                  Junta: Ainda que pertence a Camera o concerto, 

 e abertura dos caminhos, com tudo devo 

                 concorrer para
 
que não se fassão em perjuiso da 

                  Real fazenda, e nestas circunstancias ponho 

            20 na Illustre presensa de Vossa Excelencia
 
a nececidade, que 

                  tenho de me auxiliar do nome de Vossa Excelencia afim 

                 de impedir os inconciderados projectos dos Ve=  

                   readores, que auxiliados do voto daquelle inqu[i] 

                   eto rabula Jose Joaquim Pinto de  Castro,  

            25 que elles tem por companheiro na Camera, 

 ellegendo o de barrete em falta de otro,  

                   que sahio de  pelouro, pertendem sem ordem 

                  da Real Junta abrir o dito
 
Caminho, com o funda 
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Nº Doc: 31  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 12/Fevereiro/1785 

Assunto/resumo: Abertura da estrada dos Morretes. 

Signatário: Antonio Barboza de Mattos Coitinho. 

 

 mento de que daõ Conta a Sua Magestade
 
quando o devem  

 fazer antes de o abrir, e não despoticamente, 

 porque supposto seja o contrato modico no tem=    

 po prezente no futuro podera ser de muita
 
utili                                                               

05 dade, como ordinariamente socede: nestes ter                                                                   

 mos pertendo mandar subitar a dita obra, pren                                                                  

 der, e depor se necessario for o dito Rabula  

  em nome de Vossa Excelencia, caso que entes não tenha                                                      

  de Vossa Excelencia rezolução do que devo obrar em                                                            

 10 caso tal; porque supposto espero todos os di                                                                          

  as o meo sucessor, com tudo naõ os devo                                                                        

  deixar aproveitar da occasião que elles                                                                            

  comtemplão como cede vacantes. 

                      Fico ro 

 15 gando a Deos pela vida, Saude de Vossa Excelencia, que o mes                                                       

  mo Senhor guarde
 
muitos

 
anos Parnagua 12 de Fevereiro

 
                                                                  

  de 1785 

                           Beija as maons de Vossa Excelencia
 

  
O mais Reverente

 
Subdito e mais obrigado Criado

  

            20        Antonio Barbosa de Mattos Coitinho 
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Nº Doc: 32  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 25/Fevereiro/1785 

Assunto/resumo: Abertura de caminhos. 

Signatário: Antonio Barboza de Mattos Coitinho. 

 

 [[Illustrissimo
 
e Excelentissimo Senhor Francisco da Cunha, e Menezes]] 

                   [[12-4-29]]          

  [[Paranaguá]] 

  [[25-Fev.-]] 

 05  [[1785]] 

                   Muito
 
meo senhor depois de ter a Vossa Excelencia

 
significado 

                 que pertendia atalhar os perniciosos dezignios da 

                  Camera desta Vila e a abertura do caminho
 
que a mesma 

                  intenta fazer, valendome para
 
este fim do alto poder, e 

            10 nome de Vossa Excelencia, visto que sem este auxilio naõ podia 

                 cohibir os seos absurdos, por estar fora de correição; e 

                 esperando todos os dias o meo sucessor, me vi nas per  

                 cizas circunstancias de prender a Jose Joaquim 

                   Pinto a ordem de Vossa Excelencia; porque unido com o Capitam Ma 

            15 noel Correia
 
 Mattoso, que ellegerão taõ bem de barrette, 

                aquelle que sendo Juis foy por Vossa Excelencia reprehendido, tem praticado tal 

                  inquietação neste Povo, que a não ser pacificada brotaria lastimavel  

                  ruina, e deploraveis consequencias: o dito
 
Jose Joaquim, que 

                  foy sempre Rabula inquieto, e peste da Republica, sem  

            20 embargo de ser expulso desta Vila pelo Senhor Dom Luis, e  

                   ter vindo a ella segunda ves degradâdo pela Re=  

                  lação conserva ainda o mesmo genio, e Costumes: con 

                  cordou com os camaristas, seos companheiros, o muda 

                  rem huma cerca, que hâ no circuito desta Vila
 
 a qual 

            25 servia de defeza aos moradores do Rocio, para
 
naõ se 

                 rem destruidas as suas lavouras pelo gado, mudão 

                 com effeito, deixando fora da cerca 26 moradores, 

                 e ainda que clamaraõ estes, com o requerimento
 
junto, naõ  

                  foy pocivel dezistirem do seo intento: Estes mize 

            30 raveis, que viaõ destruido o remedio da Sua fome xo 

                  ravão, e entre as desconcertadas vozes das suas queis 

                   xas proferião algumas, que os vereadores reputarão a 

               sy indecorozas: de hum absurdo se seguio otro, que 

                  foy entrarem a prender, a huns porque hiaõ tirar  
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Nº Doc: 32  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 25/Fevereiro/1785 

Assunto/resumo: Abertura de caminhos.  

Signatário: Antonio Barboza de Mattos Coitinho.  

 

  Lenha na cerca velha quando viaõ rematada em Pra  

 ssa a nova, em termos de se principiar a fazer, outros 

 porque fallavaõ, ou fasiaõ petiçoens, e outro a[c]tu  

 araõ, e prenderaõ, dizendo que ainda faltavaõ do 

 05 is mais, a quem
 
intentavaõ taõ bem perder, a em 2  

 Meses prenderaõ tantas Pessoas, que continuando a  

 sim fariaõ esta terra mais mizeravel. Eu conhe 

 ci muitos annos esta camera pacifica; porem depois que aquelle 

 Rabula se fes dominante aconselhando os he a mais inqui  

 10 eta de toda a capitania. Deixaraõ de arrematar o  

 contrato da Corte por intereces particulares, fizeraõ a 

 arremataçaõ da serca a custa dos bens do concelho, 

 contra a despozição dos Provimentos
 
aprovados por Sua Magestade

 

 e otras obras que naõ pertenciaõ a sua destribuicaõ;  

 15 e porque temem que em correição serão punidos deraõ de 

 tudo conta a Sua Magestade
 
per concelho de Jose Joaquim, 

 segurando lhes que estando afecto a Sua Magestade
 
naõ pode o  

 Corregedor tomar conhecimento. Estes factos me obrigarão a 

 prende lo na Fortaleza da Barra, porque estou certo que sessa tudo,  

 20 e tudo fica Logo em pas; porque quando Vossa Excelencia
 
o castigou conteves 

 se muito
 
tempo, e só agora depois de vereador principiou no 

 va perturbaçaõ: porque elle so tem ardil para fomentar novi 

 dades, e inquietaçoens. A que dava occazião o persua  

 dirse que com a minha retirada me portaria froixamente, 

 25 emquanto
 
naõ xega meo sucessor, porem eu naõ 

 [d]evo deixar de fazer a minha
 
obrigaçaõ ate o ul 

 timo instante, asim Como naõ deixo da pedir  

 sempre a Deus 
 
Continue a Vossa Excelencia sempre,  
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Nº Doc: 32  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: 25/Fevereiro/1785 

Assunto/resumo: Abertura de caminhos.  

Signatário: Antonio Barboza de Mattos Coitinho.  

 

           Saude perfeita, e que o guarde e felicite por muitos
 
anos

. 
  

           Parnagua 25 de Fevereiro
 
de 1785. 

  Beija as maons de Vossa. Excelencia 
  

Seu mais humilde subdito, e mais atento Criado 

 05  Antonio Barboza de Mattos Coitinho
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Nº Doc: 33  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de mudança do lugar da cerca. 

Datação: 1785
11

 

Signatários: Castro, Viana, Oliveira e Rocha. 

 

 O Acordão tomado sobre a mudanca da  <Senhores
 
do Nobre Senado> 

 Serca, hé comforme o mesmo
 
Capitulo 57 observado 

 ate o anno de 1770: e emquanto os prejuizos que os Suplicantes
 

 expoem, estão prevenciados no Edital de 22 do corrente
 

 05 Paranagua em camara
 
de 22 de Janeiro

 
de 1785. 

      Castro Vianna Oliveira
 
Rocha 

 Dizem o Ajudante Manuel da Cunha  

 Gamitto, Francisco
 
dos Santos Jozé de Souza, Raphael Pereira 

 Anastacio da Silva, Joaquim
 
de Aguiar, Doarte Pinheiro

  

 10 e outros muitos
 
moradores do Rocio, e villa, que Vossa merces

 
foraõ ser- 

 vidos na verança de 22 deste prezente mês mandar 

 publicar, e fixar hú edital para
 
se mudar a Cerca do Ro- 

 cio do Lugar em que estâ, para o em que algum tempo
 
esteve; a  

 vistado que attentas muitas
 
sircunstancias naõ podem deixar 

 15 de por na prezença de Vossa Merces
 
o geral dezarranxo que a muitos

  

 se cegue, e outros emcomodos, e a todos imminentes prejuizos. 

 Determina o Provimento 57,, do
 
Corregedor, e Creador des- 

 ta Commarca Raphael Pires Pardinho se faça hua 

 Cerca boa, e forte no destrito desta Villa
 
Com suas can- 

 20 cellas em forma nos vacuos das Estradas, deixando ter- 

 reno bastante entre a Villa,
 
e a Cerca para

 
parte das Vacas 

 de Leite, bestas de serviço, e gado que se ouver de cortar, 

 para
 
desta forma se evitar o trabalho de Cada hum se cer-  

 car no seo sitio, para se poderem melhor Lavrar as terras. 

 25 A falta destas para
 
cultura obrigou a algum se traxesse 

 de fora do Lugar da antiga Cerca, a preciza necessidade
 
 da 

 esterelidade
 
destes obrigou a esta Camera em outro tempo 

 que Com prudente parecer mudace aquela Cerca para 

 

 

  

_____________ 
11

 Não há registro exato quanto ao dia e mês do documento.  
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Nº Doc: 33  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de mudança do lugar da cerca. 

Datação: 1785 

Signatários: Castro, Viana, Oliveira e Rocha. 

 

  para o Lugar em que hoje se vê, e se nesse tempo em que haviaõ mais 

 terras para
 
trabalhar foi providencia justa afastar a Cer- 

 ca para
 
fora, Como será hoje mudala para

 
dentro naque 

 le antigo Lugar, pondo na perciza obrigação de Cercarem 

 05 as suas plantas a tantos moradores Contra a mente do 

 Provimento
 
sitado, quando

 
a prezente Cerca Comforme se acha 

 Com este, no destrito desta Villa
 
; e Com Terreno bastante  

 entre ella e a Cerca terreno tal, que estando Limpo, e to-  

 do em Campo hé bem Capas de dar pasto asobrados ani- 

 10 mais dos que prezentemente
 
tem: hê outra sircunstancia 

 bem atendivel excuzar esta Camera fazer a despeza da 

 dita
 
obra, quando

 
applicada para

 
limpa de todo terreno, que se acha  

 da Cerca atual para
 
fora, fica este Com bastante largura 

 e aqueles moradores em sucego, para movel do bem Commu’,  

 15 algúm desta Villa
 
 sem o precizo emCómodo que ao de ter Com 

 as vacas de leite / talves lâ percizo para
 
hú infermo / e o cer- 

 to prejuizo de se lhe atolarem nos brejos que se axaõ da atual 

 cerca para
 
dentro, e de serem lanceadas pelos moradores, pois hê 

 propio do animal arombar hua Cerca a vista da planta 

 20 e inda mais que se esta Cerca atual, que estâ quaze partindo
 

 hé por escravas maos arombada para
 
lenha, quanto

 
naó será 

 aquela ficando mais oCulta, e deste modo Certo 

 prejuizo naó sô dos moradores de fora do enterior 

 da Cerca, Como das de dentro della, a vista 
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Nº Doc: 33  

Composição: fól. 2r  

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de mudança do lugar da cerca.  

Datação: 1785 

Signatários: Castro, Viana, Oliveira e Rocha. 

 

  A vista do que // 

 Pedem os supplicantes
 
a Vossas Merces

 
que a  

 ttentas as Razoéns alegadas, reformem a 

 sua determinação, Comservando a Cerca no  

 05 mesmo lugar em que se acha, no qual 

   Receberam
 
Merce 
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Nº Doc: 34  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de nomeação do Capitão-mor da província com os nomes em anexo para 

análise.  

Datação: 28/Fevereiro/1789 

Signatários: Agostinho Machado Lima, Joaquim da Sylua Pereira, Manoel Antonio da Costa e Vicente 

Ferreira de Oliveira. 

 

  Illustrissimo
 
e Excelenctissimo

 
Senhor

 

 [[Paranaguá]] 

 [[28 – Fev. – 1789]] 

  [[12 – 4 – 30]] 

 05 Em Vereança de 26,, do prezente mes nos foy en- 

 tregue a veneranda Carta de Vossa Excelencia
 
datada em 31,, de Ou= 

 tubro do Anno proximamente passado, sem demora com 

 assistencia do Capitaó mor  actual dessa Villa procede-mos 

 na nomeaçaõ das tres pessoas benemeritas, para Vossa Excelencia
 
fazer 

 10 elleger aquella, que for servido, para exercitar o Posto  

 de Capitaõ de Ordenanças, em Lugar de Euzébio Gomes  

 da Silva, Cujos nomes vão asignalladoz na rellação 

 incluza. 

  Dezeja-mos a Vossa Excelenca a mais perfeyta, 

 15 e vigorosa saude, e na posse de todas as felicidades 
 Deos Guarde a Illustrissima Pesso’a de Vossa Excelenca por, muitos annos. Par-

 nagoa em Camara de 28,, de Fevereiro
 
de 1789= 

   De Vossa Excelencia
 
 

  Muitos
 
reverentes subditoz, e seus Servos  

 20 Agostinho Machado Lima Joaquim da Sylua Pereira
 

 Manoel Antonio da Costa Vicente Ferreira de Oliveira
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Nº Doc: 34  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Nomeação das pessoas para exercer o cargo de Capitão-mor e Alferes da Vila de 

Paranaguá. 

Datação: 28/Fevereiro/1789 

Signatários: Agostinho Machado Lima, Joaquim da Sylua Pereira, Manoel Antonio da Costa e Vicente 

Ferreira de Oliveira. 

 

 Nomes das Pessoas nomeadas por
 
ordem do Illustrissimo e Excelentissimo

  

 Senhor General dessa Capitaniá, em Camara de 28,, de Fevereiro 

 de 1789,, Com assistencia do Capitam mor
 
actual dessa Villa,  

 Em 1
o
. Lugar o Tenente de Auxiliares

 
Ricardo Carneiro

 
dos Santos.,, 

 05 Em 2º,, o Alferes
 
de Ordenanças Manoel dos Santos Carneiro.,,

 
  

 Em 3º,, o Alferes
 
de Ordenanças

 
Verissimo Jose Gomes--,, 

 E por firmeza do refferido, manda-mos passar a prezente
  

 por
 
 nós asignada. Villa de Parnagoa em Camara  

 de 28,, de Fevereiro
 
de 1789,, 

 10 Agostinho Machado Lima Joaquim da Sylua Pereira
 

 Manoel Antonio da Costa Vicente Ferreira de Oliveira
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Nº Doc: 35  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Carta resposta ao Senhor Bernardo José de Lorena com relação à nomeação do 

capitão-mor e alferes. 

Datação: 31/Dezembro/1789 

Signatários: Joaõ Chrissostomo Salgado, Joaquim da Silua Pereyra, Joaõ Ferreira de oliveira, Manoel 

Antonio da Costa e Vicente Ferreira
 
de Oliveira. 

 

 Illustrissimo e Excelentissimo
 
Senhor

 
 Bernardo Jozê de Lorena 

 [[Paranaguá]] 

 [[31-Dez.1789]]  

  [[12-4-31]] 

 05 Em comprimento da respeitavel ordem de Vossa Excelencia
  

 datada em 12 de Novembro do prezente anno,  

 procedemos ás nomeassoens que Vossa Excelencia
 
 nella nos 

 determina com a formalidade
 
 que nos adverte, 

 e nós o fariamos na Conformidade
 
das Reays-  

 10 ordens de Sua Magestade.
 
São as nomeassoens 

 as constantez da Rellaçaõ incluza por
 
nos assi  

 gnada. 

  Ficamos em tudo rezignados  

 áz estimaveiz ordens de Vossa Excelencia
 
cuja Peçoa  

 15 Deus
 
prospére, felecite e Guarde

 
muitos annos. Par 

 naguâ em Camara de 31 de Dezembro
 
de 1789 

  DE Vossa Excelencia
 
 

  Attentos e Reverentez Subditos  

 Joaõ Chrissostomo Salgado  Joaquim da Silua Pereyra 

 20 Joaõ Ferreira
 
de oliveira

 
  Manoel Antonio da Costa 

      Vicente Ferreira
 
de Oliveira
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Nº Doc: 36  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Carta de questionamento perante à Vila vizinha de criação de outra câmara. 

Datação: 15/Julho/1792 

Signatários: Luiz Manoel Perejra, Manoel Tavares de Siqueira, Miguel da Cunha Vieira, Fellis bento 

Vianna e Francisco
 
Correa de Morais. 

 

 Illustrissimo,
 
e Excelentissimo

 
Senhor 

  [[12-4-32]] 

 [[Paranaguá]]  

  [[1792]] 

 05  [[15- Julho]] 

 Tendo nascido os Princepez para a utilidade dos povos, e 

 principalmente
 
dos que estaõ Cómettidos aoz seos Cuidados; 

 naõ deve parecer a Vossa Excelencia
 
couza infadonha a multipli= 

 caçaõ das nossaz Supplicaz. Ellas procurando o abrigo, de=  

 10 que necessitando nas urgencias occurrentez, offerecem= 

 igualmente
 
 a bondade de Vossa Excelencia

 
hum objecto proprio do seo= 

 exercicio. Para a grandeza de Vossa Excelencia
 
naõ he senaõ mui=  

 pequena a nossa Cauza, más ella hê de grande Consequen= 

 cia para este povo, e pelo que respeita ao bem de huá Re 

 15 publica, que estâ debaixo de taõ alta proteçaõ, naõ des= 

 merece a atençaõ de Vossa Excelencia.  

  Por testemunhos veriditos se afirma: 

 que os moradores da Freguesia do Pillar, distrito desta Villa
 
, tem re 

 corrido a Vossa Excelencia para levantarem Villa aquella pequena- 

 20 Freguesia
 
unica do terretorio que desta

12
 Villa somente

 
 5 Le= 

 goas. Nós jamais deixaremos de ser submissos as sa= 

 bias determinaçoens de Vossa Excelencia, pois o nosso mayor empe=  

 nho hê Corresponder em tudo aos acenos da Vontade de = 

 Vossa Excelencia. Más a que lamentavel estado naõ ficarâ re=  

 25 duzido esta Villa, perdendo os homens daquella Fre= 

 guezia; donde Ordinariamente sahem os officiaez, =  

 que nella Servem? Se ainda Conservando-se a uniaõ das =  

 duas Freguesias
 
com difficuldade se pode arranxar a eleição 

 de hum trienio, como serâ possivel escolher duas Cama= 

 30 ras de hum povo pequeno, e falto de homens habeis para= 

 os ministerios publicos? 

  Depois disto naõ hé prezumivel que=  

 creçaõ os interesez do Estado, onde naõ há crecimento
 
 de gente; = 

 esta verdade hê fora de questaõ, porque ella hê vizivel:  

 35 a divisão de hum povo em dous Corpos naõ faz senaõ que= 

 os redditos se recolhaõ por diversoz Canaes, ao mesmo tem= 

 

 

  

_____________ 
12

 20: que desta Villa; ms: que dista desta Villa. 
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Nº Doc: 36  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Carta de questionamento perante a Vila vizinha de criação de outra câmara. 

Datação: 15/Julho/1792 

Signatários: Luiz Manoel Perejra, Manoel Tavares de Siqueira, Miguel da Cunha Vieira, Fellis bento 

Vianna e Francisco
 
Correa de Morais. 

 

 tempo que as despezas se multiplicaõ. Essas Cousas= 

 saõ bem prezentes as Luzes de Vossa Excelencia
 
, Seria grosseira  

 demazia ponderar o que Vossa Excelencia
 
alcança só de hum gol=  

 pe de vista. 

 05 A necessidade de zelar a conservaçaõ desta Villa 

 hê que nos provoca a estas reflexoens; a bondade de 

 Vossa Excelencia pode dar-lhes a força, e efficacia, que lhez fal- 

 taõ, e nós nos Comprometemos toda a felicidade, que 

 Mas Subaõ a prezenca
 
de Vossa Excelencia. Entre tanto humil= 

 10 demente
 
rendidos protestando a Vossa Excelencia

 
o respeito, a fide= 

 lidade, e o amor, com que Exactamente observaremos az=  

 ordens de Vossa Excelencia; pois que somos de unanime aCordo. 

 <Paranagua em Camara de 15> De Vossa Excelencia 

 <de Julho de 1792,,     Illustrissimo,
 
e Excelentissimo

 
Senhor. 

 15  Obedientes subditos, e humildez Criados
 

  Luiz Manoel Perejra 

  Manoel Tavares de Siqueira
 
 

  Miguel da Cunha Vieira 

  Fellis bento Vianna 

 20  Francisco
 
Correa de Morais 
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Nº Doc: 37  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de comércio e trânsito de mantimentos e fumo com a cidade de Paranaguá. 

Datação: 26/Março/1798 

Signatário: Anttonio Ferreira
 
dos Santos. 

 

[[N2]] 

 Copia de huns requerimentos
 
de Pettisaõ aprezen 

ttado em Camara
 
e por dettreminaçaô da mesma; a = 

 [[26 - Março]] qui copiados.   [[1798]    [[12-4-33]]  

    [[1798]] 

 05 Senhor Douttor Corregedor. Dis o Tenentte Co   [[Petiçam]] 

ronel Manoel Gonçalves Guimarans destta 

Villa que os officiais da Camara da mesma 

ttem empidido a que nemhuma Pesoa po 

ssa Levar a um andar para Paranagoa; e fei 

 10 ttos da Terra como hé = Farinhas de trigo = Fei 

jaõ = Toucinho, e Fumos Com – as pennas impos  

 tta pella mesma Camara, e porque o Su 

plicantte Custtuma mandar -os - efeittos  

dos seos Dizimos, e outtros que recebem de seo  

 15 Digo que recebe de seo negocio; porque nés 

tta Villa naõ há quem lhe compre por pre 

so que lhe fasa contta, e nem os pode demorar  

por lhe ser precizo fazer apuraçaõ dos mesmos  

recorre a Vossa merse se digne facultár a que 

 20 o Suplicantte póssa mandar ttodos os seos e  

ffeittos sem incorrer em penna alguma 

Pede a Vosa merse seja servido mandar 

a que o Suplicante póssa remetter os seos efei 

ttos para qual quer Porto da Marinha  

 25 sem impedimentto, nem incorrer em penna 

empósta pella Camara E Receberia merse  <Despacho>
 
 

Pode o Suplicantte Conduzir os generos de  

que fás mençaõ por naõ aver de prezente mo 

` ttivos que imbarasem o Comércio do Supli <Petiçam> 

 30 cantte = Branco.      Senhores do nobre se 

nado. Dis o Tenentte Coronel Manoel  

Gonçalves Guimarans que a Vossas mer 

sses reprezentta o despacho do Meritissimo 

Ministtro destta Comarca dado nestta 

 35 Villa em Correiçaõ e proferido na Pe 

ttiçaõ que juntta oferese para que 
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Nº Doc: 37  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de comércio e trânsito de mantimentos e fumo com a cidade de Paranaguá. 

Datação: 26/Março/1798 

Signatário: Anttonio Ferreira
 
dos Santos. 

 

 Que Vossas Mersses hajaõ de lhe dar inteiro  

Comprimentto, ffazendo observar Como des = 

 pacho do Ministro Superior e para que dés =  

 ta Sortte Senão ponha impedimentto aos  

 05 generos mencionados na Pettição juntta que 

 o Suplicantte ffizer Conduzir desttaVilla 

  para a de Parnagoa = Pede a vossas Mersses  

 Sejaõ servidos dár intteiro Comprimen 

 tto ao ditto dezpacho, e em- observancia do 

  10 mesmo mandarem se lhe naõ ponha im 

 <Despacho> pidimento. E Recebera merse § A prohibi  

 caõ que estta Camara pos de sahirem man 

 ttimenttos para fora da Terra, e não os fumos 

 Como alega foi para  aCautelar a fome que 

 15 ttem havido, e promette aver pellas penu 

 rias das prezenttes Colheitas especialmentte  

 Com- a chegada da Tropa que o Ilostrisimo e 

 Excelenttissimo Senhor General mandou 

 e dizem mandará mais, Cujos dezignios só  

 20 devemos respeitar, i naõ ex-aminar, e sendo 

 asim a prohibisão geral naõ deve ser i=  

 zentto o suplicantte pello frivolo prettexto 

 de Dizimos que de quase todo o Povo ttem a 

 vançado a dinheiro, anttes seria notoria  a  

 25 injustiSsa o porhebir-se aos mais, e tter o supli 

 cantte só a liberdade dese monopollio Como  

 ttem feitto pondo pellos bairros attraveça 

 dores de ttodo o Feijaõ, e mais manttimen  

 ttos para os mandar para os Barcos de Pa 

 30 ranagoa e istto con desprezos das pustturas 

 destta Camara. O Escrivaõ Copie esttes  

 requerimenttos e despacho para os por-mos 

 na presença do Ilostrisimo e Ex-selenti 

 ssimo senhor General e elle mandará co 

 35 mo lhe parecer justto; e emquantto naõ vi  

 ér rezoluçaõ do ditto senhor. O suplicantte 

 observe o que esttá dettreminado, igu 
 almentte Como os mais. Dado em Cama 

 ra de vintte e Seis de Marso de mil settecen 
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Nº Doc: 37  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Pedido de comércio e trânsito de mantimentos e fumo com a cidade de Paranaguá. 

Datação: 26 /Março/1798 

Signatário: Anttonio Ferreira
 
dos Santos. 

 

 Centtos e noventta e hoitto = Ribas = Andrade =  

 Anjos = Silva = Ferreira. Nada mais se conti  

 nha em- os dittos requerimenttos e despachos que 

 aqui bem e fielmente Copi-ei dos proprios  

 05 e vai sem Couza que duvida faça pello tteor 

 Comferido, e achar Comforme. Eu Anttonio  

 Ferreira dos Santos Escrivaõ da Cama  

 ra e mais  anechos que o Escrevy e Comfiri  

 e aSignei 

 10  Anttonio Ferreira
 
dos Santos

 
 

 Esttá comforme 

 Ferreira
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Nº Doc: 38  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Eleição do Sargento
 
Mor das ordenanças. 

Datação: 29/Mayo/1798 

Signatário: Manuel Lobo de Albertim Lanoya. 

 

 [[Camara de]] 

 [[Paranaguá]] 

 Manuel Lobo de Albertim Lanoya Escrivam
 

 da Camara nesta Vila
 
de Parnagoa

 
e seo termo

  

 05 com Provizão Regia et cetera. 

 [[29 – Maio 1798]]  [[12 – 4 – 34]] 

 Certefico e porto por fê , que em 

 Vereança do dia de hoje 29  de Mayo,  

 procederaõ os officiais
 
 da Camara

 
com as-  

 10 sistencia do Juiz Prezidente
 
Francisco

 
Xavier da  

 Costa, e Prezidencia do Capitam Mor actu 

 al Jozê Carneiro dos Santos, a Elleyçaõ  

 de Sargento
 
Mor das Ordenanças desta  

 Vara
 
e nella foraõ propostos de comum 

 15 Acordaõ, com aprovaçaõ do dito
 
Capitam

 

 Mor, os Officiais
 
seguintes = Em 1.

o 
Lugar,  

 o Capitam
 
Manuel Antonio da Costa, Capitam

 

 das Ordenanças, com patente Confirmada 

 por Sua Magestade
 
 = Em 2.

o 
Lugar, o Capitam 

 
Ri- 

 20 cardo Carneiro
 
dos Santos, Capitam

 
 de Auxiliar  

 reformado = Em 3.
o
 Lugar, o Capitam 

 Francisco
 
Carneiro

 
dos Santos, Capitam

 
 das Orde 

 nanças. Passa na verdade
 
o refferido em fê 

 de que passo a prezente
 
a cuja Elleyçaõ, e termo

  

 25 de Vereança me Reporto. Parnagoa
 
em 29  

 de Mayo de 1798. 

 Manuel Lobo de Albertim Lanoya 
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Nº Doc: 39  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Eleição de Martins de Araújo ao cargo de Sargento-Mor. 

Datação: 29 /Maio/1798 

Signatários: Francisco
 
Xavier da Costa, Manoel Tavares de Siqueira, Pedro Gomes Sobral, Fellis 

bento Vianna e Jose Caetano de Sousa. 

 

 Illustrissimo
 
e Exelentissimo Senhor 

 [[29 Maio – 1798]] 

 Logo que recebemos a respeitavel Or- 

 dem de Vossa Exelencia para procedermos a elleyçaõ de 

 05 Sargento
 
Mor das Ordenanças desta Villa, em = 

 Lugar do falescido Sargento
 
Mor Custodio = 

 Martinz de Araujo
 
, a Executamos com a maior = 

 promptidaõ, e assistencia do nosso Capitam Mor, = 

 Conforme Vossa Excelencia
 
nos determinou, Como tudo 

 

 10 Consta da Certidaõ que incluza remettemos. 

  Deus
 
felecite, e Guarde

 
a Pessoa de Vossa Excelencia

 
muitos =  

 annos. Parnaguâ em Camara
 
de 29 de Mayo  

 de 1798. 

  Illustrissimo
 
e Exelentissimo Senhor 

 15 Beijaõ as maõs aVossa Excelencia 

Seos fies Subditos 

Francisco
 
Xavier da Costa 

Manoel Tavares de Siqueira 

Pedro Gomes Sobral 

 20 Fellis bento Vianna 

Jose Caetano de Sousa 
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Nº Doc: 40  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Certificação de recebimento e cumprimento dos editais. 

Datação: 03/Novembro/1798 

Signatário: Domingos da Rocha Martinz. 

 

 O Tenente
 
Domingos da Rocha Martins  

 Tabeliam
 
do publico Judicial, e Nottas, nesta vi 

 lla de Nossa Senhora do Rosario de Parna  

 gua, e Interino da Camera et cetera. 

 05 [[3 Nov.- 1798]]  [[12 – 4 – 35]] 

 Certefico, e porto por fé, que no dia vin  

 te, e quatro do mes de outubro deste prezen  

 te anno, recebeo o Senado a Ordem de Vossa Magestade
  

 
e Editais para serem rematados os Officios  

 10 da Ouvidoria Geral, e Meyrinho, e Escrivão da Ca 

 mera desta mesma villa, Como tão bem as pa 

 sagens; e logo no dia seguinte, que se Conta 

 raõ vinte, e sinco do mesmo mes foy publica 

 do pelas ruas publicas desta referida villa 

 15 e fixado no lugar custumado. Todo o re 

 fferido hé verdade en fé de que me asigno, Par 

 nagua 3 de Novembro
 
de 1798 

  Domingos da Rocha Martinz. 
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Nº Doc: 40  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Aviso de publicação de certidão. 

Datação: 03/Novembro/1798 

Signatários: Francisco Xavier da Costa, Manoel Tavares de Siqueira, Pedro Gomes Sobral, Antonio 

Maciel Azamor e Jose Caetano de Souza. 

 

   Senhoria  

 [[9 – Nov. 1798]]  [[12 – 4 – 36]] 

 A 24 do mês de outubro
 
deste prezente anno rece 

 bemos a ordem de Vossa Magestade
 
que aCompanhava os E 

 05 ditaes para a rematassaõ dos officios de Escrivaõ da  

 ouvidoria, Camera, Meyrinho Geral desta mesma  

 villa, e pasagens, Logo no dia seguinte fizemos pu 

 blicar, e fixar no Lugar custumado, de que remete 

 mos a Certidam junta. 

 10 Deus
 
Guarde

 
a vossa Magestade muitos

 
annos. Parnagua

 
 em Camera de  

 3 de novembro
 
de 1798

 
 

  De Vossa Magestade
 
 

  Subditos. 

 Francisco
 
Xavier

 
da Costa 

 15 Manoel Tavares de Siqueira
 

 Pedro Gomes Sobral 

 Antonio Maciel Azamor 

 Jose Caetano de Souza 
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Nº Doc: 41  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Nomeação de Capitão para Companhia das Ordenanças, em virtude de o Capitão 

atual encontrar-se cego, impossibilitado de desempenhar sua função. 

Datação: 18/Novembro/1798 

Signatário: Domingos da Rocha Martinz. 

 

 O Tenente
 
Domingos da Rocha Martins, Tabeliam 

 do publico Judicial, e Nottas nesta villa de  

 Nossa Senhora do Rosario de Parnagua, e seu  

 termo Com Provisam, e Interino da Camera et cetera 

 05 [[18-Nov. 1798]]     [[12-4-38 A]] 

 Certefico, e porto por fé, que en Camera de 

 desacete de Novembro deste prezente anno de mil 

 sette centos noventa, e oito, achando-ce prezente o Ca 

 pitam mor das ordenansas desta mesma villa, Joze Car 

 10 neiro dos Santos, perante o Juis ordinario o Capitaõ 

 Francisco Xavier da Costa, e mais officiais da Came  

 ra foy reprezentado pelo mesmo Capitam mor, que 

 se achava a Companhia da Ordenança do Bairro 

 da Serra negra precizada de Capitam, por ter pa 

 15 ssado o Capitam da mesma Companhia Antonio 

 Joze de Carvalho a Sargento mor da villa de An 

 tunina; Como taõ bem se precizava de nomeasam 

 de Capitam para a Companhia da Ordenança des 

 ta villa que exercia Antonio da Silva Braga 

 20 que prezentemente se achava emposebelitado de ex 

 ercer o dito cargo por estar sego, o que ouvido por elle 

 dito Juis Prezidente, e mais officiais da Camera, por e 

 lles uniformemente em prezença delle dito Capitam  

 mor foraõ nomeados para a Companhia da villa  

 25 en Lugar do dito Antonio da Silva Braga, o Alfe 

 res Pedro Rodrigues Nunes, o Tenente Joaquim de Ara 

 ujo Morais, Francisco Alvares da Cunha; e para Com  

 panhia do Bairro da Sirra negra, de que foy Ca 

 pitam Antonio Joze de Carvalho, o Guarda mor An 

 30 tonio da Silva Neves, Agostinho dos Santos de Camargo, 

 e Miguel da Cunha vieyra, a qual nomeassam ou 

 ve o dito Capitam mor por bem feita, e aSignou com 

 elles Juis Prezidente, e officiais da Camera. Todo o refe 

 rido he verdade, en fé de que me aSigno. Parnagua 

 35 18 de Novembro de 1798// 

  Domingos da Rocha Martinz. 
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Nº Doc: 42  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Contrato das canoas que pedem o transporte de suas cargas. 

Datação: 18/Novembro/1798 

Signatários: Francisco Xavier da Costa, Manoel Tavares de Siqueira, Pedro Gomes Sobral, Felisbento 

Viana e José Caetano de Souza. 

 

 Contrato das canoas as suas respectivas lutasonz, confor  

 me as canoas que pedem para o transporte de suas car 

 gas: a Agoardente feyta na Terra paga de Direyto por 

 Pipa, de subcidios commúns tres mil, e duzentos reis, de no 

 05 vo emposto, literario, e Dizimos sinco mil, e oitocentos 

 reis, que fas a conta toda de nove mil reis: Os molha  

 dos de fora por Pipa de Agoardente do Reyno, vinho, 

 azeite doce, e vinagre pagaõ de subcidios quatro mil  

 reis, de novo emposto oitocentos reis; e da aguardente de 

 10 cana que vem de fora paga de subcidios quatro mil  

 reis, e de novo emposto dous mil, e quatro centos reis. 

          Enquanto o Direyto que este Povo paga a Igreja 

 hé as ofertas dos Cazamentos, que esta hé volumptaria,  

 porem hé, e saõ obrigados o mais do Povo nos Baptizados  

 15 Levarem os pobres meya livra de sera, alias duzentos, e qua  

 renta reis en lugar da vella, sem que se lhe aceite velas 

 de quarta daqueles pobres que naõ tem modo de pode  

 rem Comprar, como taõbem obrigarem o que este Povo  

 dem as Aleluyas, sendo estas cobradas no tempo da des 

 20 carga dos escretos, cujos onus se tem extabelecido a huńs 

 annos a esta parte, e inda se continua: o sacristaõ dos 

 Toques dos sinos da obrigaçaõ nada leva, e taõ somentes o acom  

 panhamento dos enterros, e mostra de Coraje, sendo 

 o redito dos vigarios huńs annos, por outros a quantia 

 25 de quinhentos mil reis, e os sachristońs quarenta, e tan 

 tos. Sem que pague este Povo con licensas alguãs por 

 naõ ser uzo, e custume. 

  O Taboado taõbem a tabularia o Comercio, e  

 por hua, e outras couzas sempre este Porto se a 

 30 chava com Embarcasońs, e muntas vezes vindas 

 do Norte, o que tem sesado prezentemente pe 

 las ordeñs deregidas o anno passado ao Capitam 

 mor deste destricto, e por este respeito tem a Terra  

 padecido falta de sal, genero da primeira nes  

 35 cecidade. 

  De algua sorte parece encompativel 

 o cumprimento das preditas ordeńs com o aumen 

 to da cultura, pois senaõ podem aumentar plan 
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Nº Doc: 42  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Contrato das canoas que pedem o transporte de suas cargas. 

Datação: 18/Novembro/1798 

Signatários: Francisco Xavier da Costa, Manoel Tavares de Sequeira, Pedro Gomes Sobral, Fellis 

bento Vianna e Joze Caetano de Souza. 

 

 Plantas sem se derrubarem matos, e eztes já não pro 

 duzem ficando paus em pé que botem pingos sobre  

 ellas, e este hé hum obstaculo que nos parece com 

 municar a vossa Excelencia, que como tão enteressado a bene 

 05 ficio destes Povos lhe dará a providencia, que achar 

 justo. 

 Deus prospere, felescite, e guarde a pessoa de vossa = 

 Excelencia muitos annos. 

 Parnaguá en Camera de 18 de Novembro de 1798 

 10  De vossa Excelencia
 

  
Subditos 

 Francisco
 
Xavier

 
da Costa 

 Manoel Tavares de Sequeira
 

 Pedro Gomes Sobral 

 15 Fellis bento Vianna 

 Joze Caetano de Souza 
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Nº Doc: 43  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Remetem a certidão em que consta as nomeações de dois Capitães da ordenança, em 

substituição a um porque estava cego e o outro porque passou a ocupar o cargo de Sargento. 

Datação: 18/Novembro/1798 

Signatários: Francisco Xavier da Costa, Manoel Tavares de Sequeira, Pedro Gomes Sobral, Fellis 

bento Vianna e Joze Caetano de Souza. 

 

 Illustrissimo,
 
e Excelentissimo

 
Senhor Gonçalves 

           [[12-4-38]] 

 [[18-Nov.1798]] 

 Na prezente conjuntura remetemos a Certi 

 05 daõ do Escrivam deste senado, por onde coñsta 

 ter-ce feyto com acistencia do Capitam mor desta 

 villa Jose Carneiro dos Santos
 
 a nomeasão dos dous 

 Capitańs da ordenança, na falta do Capitam= 

 Antonio da Silva Braga, e Capitam Antonio Jose 

 10 de Carvalho por este passar a Sargento
 
mor das ordenan  

 sas da villa
 
nova de Antunina, aquelle por padecer 

 a molestia da segueira, que tudo da mesma cer  

 tidaõ consta. 

 Deus
 
prospere, felescite, e guarde

 
 a pesoa de vossa Excelencia 

 15 muitos
 
annos. 

 Parnaguá en Camera de 18 – de Novembro
 
de 1798 

  De vossa Excelencia
 

  Subditos 

 Francisco
 
Xavier

 
da Costa 

 20 Manoel Tavares de Sequeira
 

 Pedro Gomes Sobral 

 Fellis bento
 
Vianna 

 Joze Caetano de Souza 
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Nº Doc: 44  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado dos súditos ao Excelentíssimo Senhor, de que farão todas as 

festividades da Páscoa e que ordenarão ao povo colocar luminárias durante três dias consecutivos em 

demonstração à lealdade e amor que tem pela monarquia e veneração às ordens do mesmo. 

Datação: 23/Fevereiro/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Augusto
 
dos Santos de Camargo, Miguel da Cunha Vieira e 

Francisco Joze de Almeida. 

 

               Illustrissimo
 
e

 
Excelentissimo Senhor 

 [[23-Fev.-1799]] 

                           [[12-4-39]] 

 O respeitavel officio de Vossa  

 05 Excelencia
 
de tres de Janeiro proximo perterito nos foi entregue em Oito 

 do Corrente no qual Vossa Excelencia 
 
nos fas a saber de ter a maõ Podero 

 za felicitado este Reyno Com o Nacimento de hum serenissimo 

 Infante ademoestandonos o festejo que devemos tributar em sinal da  

 Nossa alegria e fidelidade. Sim Excelentissimo
 
Senhor temos detrimi  

 10 nado fazermos pela Pascua da Resurreiçaõ as festividades que CouVe 

 rem nas poses desta Camera para
 
esse tempo Ordinaremos a todo o Povo  

 de nosso Termo botem Luminarias por tres dias suçesivos, afim de que  

 todos mostremos o nosso Contentamento; Lealdade e Amor que temos 

 a Nossa Monarquia, e a Veneraçaõ que tributamos as Ordens de Vossa  

 15 Excelencia Ficamos com toda a Omildade, e Respeito pronptos para  
 exzecutar as Ordens de Vossa  Excelencia

  
a cuja Excelentissima 

 
Peçoa o Senhor Guarde 

 por muitos annos Parnaguá Em camera de 23 de Fevereiro de 1799 

                              De Vossa Excelencia 

  Beijaõ os Pes 

 20  Os mais Omildes Subditos e Reverentes
 
Criados 

                   Manoel Antonio da Costa 

  Augusto
 
dos Santos de Camargo 

Miguel da Cunha Vieira  

Francisco Joze de Almeida 

 

 

  



  



545 

 
Nº Doc: 45  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado sobre o novo imposto, sobre o sal, agoardente e molhados, e que para 

essa cobrança foi criado um almoxarife ou cobrador que de três em três meses entregava à câmara um 

livro contendo os rendimentos liquídos do trimestre. 

Datação: 14/Maio/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Miguel da Cunha Vieira, Antonio Maciel Azamor, Francisco 

Joze de Almeida e Fellis bento Vianna. 

 

                       Illustrissimmo
 
e Excelentissimo

 
Senhor 

               [[14 – Maio – 1799]]        [[12 – 4 – 40]] 

 A ordem de se criarem terço de Auxilares nesta Ca 

 pitania foi por carta regia de vinte e dous de Março de 1766  

 05 annos para serem pagos o sargento Mor e Ajudante de cada res 

 petivo terço pellos rendimentos das Cameras das Suas respetivas 

 Comarcas. 

  No termo da Junta que se fes nessa cidade aos 29 do mes de  

 Mayo de 1767 se aumentou o rendimento desta camera com 

 10 o novo emposto estipulando em cada alqueire de sal duzentos 

 reis, em cada pipa de agoardente de cana dous mil e quatro çen 

 toz, e em cada pipa de molhados do reino ojtoçentos reis para 

 com este acreçimo serem pelllo rendimento da camera pagos 

 os dous offiçiais do respetivo Terço desta Comarca. 

 15  Para esta cobrança criou es 

 ta camera hum almoxarife ou cobrador da dita empoziçaõ  

 que de tres em tres mezes entregava em camera por hu 

 ma conferençia dos Livros della com os da Entrada do dito fi 

 el, o liquido rendimento daquelle trimestre; e athe o anno 

 20 de 1789 forem os sobre ditos Sargento Mor e Ajudante 

 deste terço pagos pello rendimento desta camera segundo 

 a detreminaçam da dita real ordem supra de sua crea 

 çam; mais no anno seguinte se perverteo este metodo, e con 
 tra a real ordem foi pello Illustrissimmo e Excelentissimo

  
anteçeçor de Vossa Excelencia 

 25 feito remeter para essa capital todo o rendimento da dita 

 nova inpoziçam; e nem só se perverteo a real ordem deste 

 modo mais ainda contra todo o literal sentido delle este ho 

 je rematada: isto he tudo o que se tem passado, Vossa Exce 

 llencia só melhor o podera saber e a vista de tudo pareçe que 

 30 em cumprimento de todo o espirito da dita real ordem fin 

 do o trieno deve vir ao primeiro metodo, e vir ser rendi 

 mento desta camera como na Verdade hé Vossa Exce 

 lençia mandara o que for servido: 

 Deos guarde a Vossa Excelencia por muitos annos Parnagua 
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Nº Doc: 45  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Comunicado sobre o novo imposto, sobre o sal, agoardente e molhados, e que para 

essa cobrança foi criado um almoxarife ou cobrador que de três em três meses entregava à câmara um 

livro contendo os rendimentos liquídos do trimestre. 

Datação: 14/Maio/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Miguel da Cunha Vieira, Antonio Maciel Azamor, Francisco 

Joze de Almeida e Fellis bento Vianna. 

 

 Parnagua em camera de 14 de Ma o de 1799 

 De Vossa Excelencia e Illustrissimmo
 
e Excelentissimmo Senhor

  

  Mu to obedientes e humildes Subditos 

  Manoel Antonio da Costa 

 05  Miguel da Cunha Vieira 

  Antonio Maciel Azamor 

  Francisco Joze de Almeida 

  Fellis bento Vianna 
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Nº Doc: 46  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Informa que a Rainha vai patentear alguns projetos a certas comarcas. Determina as 

características do trabalho dos Engenheiros topógrafos e hidráulicos. Ao fim, relata as unidades 

menores de extração de ouro e a plantação de mandioca e também a situação do comércio, que está 

coibido pela opressão de ter que ir até o Porto de Santos. 

Datação: 14/Maio/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Miguel da Cunha Vieira, Antonio Maciel Azamor, Francisco 

Joze de Almeida e Fellis bento Vianna. 

 

             Illustrissimo
 
e Excelentissimmo

 
Senhor 

 [[14-Maio-1799]]           [[12 – 4 – 41]] 

 Pella que Vossa Excelencia
 
nos derige, datada em 12 de Março preterito nos 

 patentea os projetos da Rainha Nossa Senhora bem comformes a sua Ma 

 05 ternal, Providente e Real Intençam para aquellas Commarcas, que perciza 

 rem dos apontados individuos; pois de serto nam podem estar todos na mes 
 ma circunstancia séria e opulençia como este, Excelentissimmo senhor que sendo Vasta 

 na sua Extençam, he na intençam lemitada, o que se foçe bem prezente a mes 

 ma soberana senhora somente lhe destinaria hum serurgiam de boa nota, e 

 10 que ao mesmo tempo tivesse Ley de botica para melhor sussistencia que 

 a de que se neçiçita; que os Engenheiros Tipograficos, e Hidrau 

 licos, nam podem ter sussistençia e menos Exercissio o uzo das suas artes,  

 por que os Tipograficos, dum Mapa duma Ves feito, como nam ha 

 novidade na terra fica o mais tempo desneçessario; para o uzo dos Hi 

 15 draulicos nam ha aqui percizam de conhecimento de agoas, condu 

 çam dellas, nem a cultura do Pais admite maquinas: o Medico sen 

 do precizo / nam pode ter suscestençia sem partido, e grande este o pu 

 blico ha nam pode fazer, e menoz o particular, e o contador de sorte ni 

 nhuma he aqui nesseçario; por que o Profeçor Regio, que se acha desem 

 20 penha este emprego, e ja tem desipolos, que o vam imitando. 

  Suposto porem que ano 

 que a nossa vontade e a da parte do povo que comvocemos seja huma fi 

 el sogeiçam as ordens de huma tam amabellicima soberana menistra 

 das pelles assestidas maximas de Vossa Excelencia patenteamoz os nossos 

 25 sintimentoz, como Vossa Excilencia nos inçinua. 

  Esta Villa, hoje cabeça da 

 comarca, he verdade se eregio no anno de 1726 mais em peque 

 no ponto, e nunca os seos moradores se emclinaram a mais que a plan 

 taçam de mandeoca para farinha e humas lemitadas faisqueiras 

 30 de que Viviam; neste modo se concervaram muitos tempos, e inda que 

 aumentando em povo, nunca pode ter ma or crecimento = pellos des 

 falques de gente, já para as emtradas Rio do Registo abaiçho, Tiba 

 gi, e Grapuaba, e as repitidas tiradas para esa capital: secando as fais 

 queiras viveram com meyor penuria.  

 35  Ha vinte e tantoz annoz a esta parte al 

 guns Europêos levantaram huns pequenos emgenhoz para fazer 

 agoardente de cana cegundo com isto virlhe, toda de fora, como te  

 ahi soçedia: Havera quinze, ou dezaçeis nesta parte se prinssi 
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Nº Doc: 46  

Composição: fól.1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Informa que a Rainha vai patentear alguns projetos a certas comarcas. Determina as 

características do trabalho dos Engenheiros topógrafos e hidráulicos. Ao fim, relata as unidades 

menores de extração de ouro e a plantação de mandioca e também a situação do comércio, que está 

coibido pela opressão de ter que ir até o Porto de Santos. 

Datação: 14/Maio/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Miguel da Cunha Vieira, Antonio Maciel Azamor, Francisco 

Joze de Almeida e Fellis bento Vianna. 

 

 Se principiou a plantaçam de aroz, e este Com a farinha de mandioca fa 

 zia ja algum ramo de Comerçio, que a agoaardente pello muyto o 

 que esta percionada de direitos que anda por nove mil reis hu 

 ma pipa, ninhuma sae para fora 

 05  Este principiado Comercio emquanto ampla 

 mente girava, ripitidas embarcacoins, alem das propias, procuravam 

 o porto, tinham se hido os efeitos, e viviam os povos de alguma sor 

 te satisfeitos; Oje que se ve o Comerçio Cohibido pella opreçam de hir 

 ao porto de Santtos, e prohibiçam das madeiras, que faziam algum ra 

 10 mo de Comerçio em Curbas, braçame, taboado, e ripas, que indo 

 ao Rio de Janeiro, e Bahia, nam so davam algum aumento ao Co 

 merçio, e La mesmo servia de utilidade Reges, quando sua Ma 

 gestade que Deos guarde do Taboado percizava; agora menoz em 

 barcacoins frequentam ao porto, pello Conceguinte tem menos sa 

 15 hida os efeytos detrioraçam o Comerçio, e total desConcola 

 cam dos povoz. 

  Sem embargo porem desta menos agradavel situassam, 

 cuja sena inda esperam Ver mudada, e de tudo o mais, que 

 Expendido fica, sempre o povo Com Vocado a empulço de amor e, 

 20 fedelidade Comô Corpo desta Camera offerece, e segura a quan 

 tia de quatro Centos mil reis Com a formalidade expressada nas Ex 

 trucoins que leva  o nosso Companheiro, e membro deste sennado, pon 

 doce para esta nova Contribuicam alguma pençam mais no sal, 

 genero, que sem embargo de ter ja os duzentos reis do novo em 

 25 posto, he so e nenhum outro mais, Como tudo bem Concetido, e 

 ponderado fica, o em que pode emporçe alguma pençam = 

 e quando por Vossa Excelençia seja admitido o que lhe pondera 

 mos, e Concorra para que sua Magestade que Deos guarde 

 em tirar por deminuta esta comarca da serie das mais izentan 

 30 doa dos seis indeviduos apontados, venha a ficar esta percam ni 

 nhuma: Emfim Vossa Excelencia fara tudo o que for 

 servido Com aquella intencam, Com que se aplica, e Expeciali 

 za a beneficio dos povos. Deos guarde a Vossa Excelencia  
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Nº Doc: 46  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Informa que a Rainha vai patentear alguns projetos a certas comarcas. Determina as 

características do trabalho dos Engenheiros topógrafos e hidráulicos. Ao fim, relata as unidades 

menores de extração de ouro e a plantação de mandioca e também a situação do comércio, que está 

coibido pela opressão de ter que ir até o Porto de Santos. 

Datação: 14/Maio/1799 

Signatários: Manoel Antonio da Costa, Miguel da Cunha Vieira, Antonio Maciel Azamor, Francisco 

Joze de Almeida e Fellis bento Vianna. 

 

 Excelencia por muytoz annoz Parnagua em Camera de 

 14 de Ma o de 1799 

  De Vossa Excelencia 
 

 Illustrissimmo
 
e Excelentissimo

 
Senhor 

 05 Muyto obedientes, e humildes subditos 

           Manoel Antonio da Costa 

            Miguel da Cunha Vieira 

 Antonio Maciel Azamor 

 Francisco Joze de Almeida 

 10 Fellis bento Vianna 
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 1r   

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Illustrissimo
 
e Excelentissimo Senhor 

 [[7 Julho – 1800 ]]      [[12 – 4 – 42 ]] 

 En trez do corrente nos foi entregue o respeitavel  

 officio de Vossa Excelencia
 
datada en quatro do mes proximo  

 05 pasado; e revestidos do mais profundo respeito, as or 

 dens de sua Alteza Real, o Princepe regente nosso se  

 nhor, e as de Vossa Excelencia 
 
pasamos a responder ao predicto 

 officio com a exclusam que demos a Regia or 

 dem, e ao mesmo tempo vamos reprezentar aVossa Excelencia
  

 10 as duvidas que se nos offerecem para que Vossa Excelencia
 
 a 

 vista do seu contesto meresamos atensaõ de se 

 rem recebidas por Vossa Excelencia 

  En comprimento
 
do officio que a camera 

 do anno proximo pasado recebeo de Vossa Excelencia
 
,  

 15 junto nos Pasos do conselho a corporasaõ do 

 senado, Ouvidor Interino pela Ley, e hum grande
  

 numero de Homéns dos Principais, que custu 

 maõ andar na Governança desta villa, acenta 

 raõ todos a votos uniformes, como coństa do- 

 20 Termo de vereança de 27 de Abril do anno –  

 proximo pasado, que se extabelecese o tribu 

 to para acistencia dos Medicos, serurgións, -  

 Enginheiros, Edraulicos, Toprograficos, e Con  

 tadores, que sua Real Alteza determina – 

 25 mandar instruir para beneficio commum des 

 ta Capitania em o sal, pagando cada al 

 queire cento, e vinte de todo o que entrace pe 

 la Barra dentro, ou seja vindo em Embarca 

 sońs de negocio, ou destinado para a villa Antu 

 30 nina, ou serra asima; e seguraraõ os ditos mem 

 bros de senado, e Povo a Vossa Excelencia
 
 quatro centos 

 mil reis anuais pela Contribuissaõ deste tri 

 buto, como coństa do dito termo, que a Vossa Excelencia
 

 remetemos por Certidam
 
 e naõ deixamos de repa 

 35 rar, que elles se obrigaram a fazer certo  a pre 

 dita quantia, naõ tendo a certeza que sempre  

 venha sal; e certamente em alguńs annoz 
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Em alguns annos seria precizo fazer de  

 rama pelo Povo para se inteirarem os  

 quatro centos mil reis. 

  Esta Derrama no sal foy posta a con 

 05 tento de todo o Povo na Considerasaõ de que 

 todos vinhaõ a contribuir por ser o sal genero  

 que todos gastaõ, e se não fas sencivel comprar  

 hum alqueire mas caro cento, e vinte reis pa  

 ra a dita contribuisaõ. 

 10  Enformanos o representante que o anno 

 pasado foy a prezença de Vossa Excelencia 
 
munido dos po 

 deres desta camera para asignar a mencionada  

 contribuisaõ que Vossa Excelencia
 
naõ fora servido acei  

 tala por ser en genero que  ja se achava pencio 

 15 nado com duzentos reis por alqueire para os sol 

 dos do Sargento mor, e Ajudante do Regimento 

 Melecianno desta villa, e que contra esta 

 empuzisaõ requereraõ a Vossa Excelencia
 
os reprezentantes 

 da villa Antunina, e Curitiba, e parece naõ se  

 20 vem aquelas cameras refutar, nem se vem ouvi  

 das por intervensaõ na rezulupsaõ desta, pois 

 esta Barra sahe no nosso termo, e por tanto ellas 

 en nada governao’ sobre nos; e asim como nos de 

 vemos estar sugeitos nas compra dos gêneros aos ES 

 25 tilos, usos, e taxas extabelecidas nos seos termos, 

 asim tao’bem ellas devem da mesma forma, e 

 seos habitantes pagarem os cento, e vinte, asim 

 como pagao’ os duzentos reis empostos para os sol 

 dos dos declarados officiais. 

 30  Esta contribuissão Excelentissimo Senhor pensamos ser 

 a mais certa, pois todas as mais sao’ duvidosas, 

 por que abundancias de mantimentos pendem de 

 que os tempos lhe corram favoráveis, e que a ellas 

 haja saida para os Lavradores gostosos trabalha 
 35 rem nas suas egriculturas, e como a esta Sam 

 presente corre enteiramente contraria aos e 

 gricultores, principalmente na venda do Arros  
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Do Arros que se acha sem preço, que nem a cento 

 e vinte querem o Alqueire, desanimados fogem  

 desta plantasaõ, e quaze iresoluptos senaõ sabem 

 deliberar a que se haõ de aplicar por tudo prezen  

 05 temente ter pouca saida, e extrasam. 

  A villa Antunina hé setuada dentro des 

 te Rio; os melhores Lavradores sam do seu termo, 

 e mais abastados de beńs, e por isso mantimentos pro 

 prios do nosso termo sam munto poucos. 

 10  As Aguas ardentes nos naõ animamos as  

 poucas que se fazem nos nossos territorios a por-lhe 

 mais pensam algua, por ja se acharem comos sub 

 cidios desta camera, subcidios Literarios, e novo  

 emposto, alem dos Dizimos, vindo por esta forma os  

 15 Direitos de cada Pipa a pasarem de nove mil  

 reis. 

  As casas desta villa hua grande parte saõ dos  

 moradores da villa Antunina, que as concer  

 vam feixadas para as suas habitasons quando – 

 20 a esta pasam a seos negocios, e algua lemitada 

 parte de aluguel com alugadores incertos, que  

 se alguńs mezes tem quem as aluguem, outras ez  

 taõ feixadas por falta de alugadores. 

  Para que Vossa Excelencia conheça a fiel obediencia 

 25 que tributamos as ordeńs de sua Alteza Real  

 faremos pencionados os generos, e mantimentos cons 

 tantes da Relassam incluza por nos asignada,  

 mas naõ podemos segurar a Vossa Excelencia
 
 quantia cer 

 ta, por quanto as colhetas dos mantimentos saõ 

 30 duvidozas, e os generos comprados neste Pais aos se 

 rranos saõ incertos; e só despois da cobrança fei  

 ta por alguńs annos pelo fiel, que Vossa Excelencia
 
 for  

 servido aprovar para isso, como se fazia do sal,  

 se podera vir a conhecer o seu rendimento, e quando 
  

35
 

Vossa Excelencia seja servido aprovar esta derrama nos  

 efeitos, e mantimentos deve ser cobrada dos  

 Mestres quando comprarem os mencionados 

 generos nos seus ajustes tenhaõ
13

 ao subci  

_____________ 
13

 38: seus ajustes tenhaõ; ms: seus ajustes tenhaõ tenhaõ. 
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 2v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Subcidio que devem pagar, e pela justissa  

 lhe sera negado o despacho enquanto asim o 

 não praticarem, pois de outra forma se fa  

 ra inteiramente duvidosa, e extraviada a di  

 05 ta arecadasaõ, praticando elles desta forma, 

 se a farinha estiver a trezentos, e vinte o alquei 

 re pagarem elles aos Lavradores a trezentos reis, fi  

 cando Logo en sua maõ o vintem asim como dos 

 mais generos; e igualmente rogamos a Vossa Excelencia nos 

 10 ordene se a Tropa melecianna hé exenta destas  

 fintas para nos sabermos deliberar quando nos  

 for requerido; e ainda que nos pensamos que fin 

 tas de semelhantes natureza, a ellas estão sugei 

 tas todos os vasalos por serem de utilidade ao 

 15 bem publico, poderemos errar com este nosso pen  

 sar, e por isso esperamos as ordens de Vossa Excelencia, e desde  

 ja fazemos saber a Vossa Excelencia que sendo os Melecia 

 nos exentos entaõ ficava a derama en rendimen  

 to munto, e munto lemitado, e não faltara quem
 

 20 mande vender os seos efeitos por elles. 

  Igualmente reprezentamos a Vossa Excelencia que 

 no anno de 97 esta Camera reprezentou a sua 

 Alteza Real o deplorável estado da Matris 

 Parroquial por ameasar ruina, pedindo ao mes  

 25 mo senhor licensa para empor nos mantimentos  

 e mais generos o Tributo, que Vossa Excelencia vera do pa 

 pel incluzo, asignado pelo Juis, e camaris 

 tas do predicto anno, e sendo sua Alteza Real 

 servido confirmar, e aprovar a predita derra 

 30 ma parece entaõ não poderem os mantimentos, 

 e mais efeitos con duas contribuisaõ, ficara es 

 quivo o Comercio, e esta villa en total deca 

 dencia: Portanto de novo tornamos a repre 

 zentar a Vossa Excelencia, que o rendimento do sal sera 
 35 mais certo, mas quando Vossa Excelencia seja servido es 

 colher a nossa nova derrama, requeremos a Vossa Excelencia 

 fique de ninhum efeito a Contribuisaõ de cen 
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 3r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 De cento, e vinte posta no sal, e sem valor o – 

 termo de vereança a folhas 192 athe folhas 193 de nosso Li  

 bro. 

  Rogamos mais a Vossa Excelencia nos ponha na prezensa 

 05 de Sua Alteza Real com as mayores demónstrasoins  

 de humildade, e obediencia, e de todo este Povo  

 no comprimento das Ordens Regias, ficando nos 

 o grande pezar, e sentimento de que pelas nossas 

 pobrezas, e nescecidades nos vemos privados de  

 10 mostrar os briozos talentos con que sempre se des 

 tinguiram os vasalos desta capitania, e asim 

 como os nossos antepasados mereseram dos nossos so 

 beranos grandes Elogios, o mesmo esperamos nos 

 do nosso amado Principe, e Senhor que Deus Guarde. 

 15  Da mesma forma suplicamos a Vossa Excelencia, que 

 quando se concluir a vinda dos Medicos, e se 

 rurgiaõ nos haja de pertencer hum Medico, e hum 

 serurgião ainda que fiquemos sem outros 

 sugeitos compreendidos, e instruídos nas mais 

 20 siencias. 

  Ficamos con toda a obediencia promptos  

 para executar as ordens de Sua Alteza Real, 

 e as de Vossa Excelencia, a cuja excelentissima pessoa 

 o Senhor Guarde por muitos annos para Gloria da Monar 

 25 quia, e felis gosto dos habitantes desta Capi 

 tania, que tem a felescidade de viver debai 

 xo do sabio, e luzido governo de Vossa Excelencia 

  Parnagua, en Camera de 7 de Julho de 

 1800. 

 30  De Vossa Excelencia 

  Illustrissimo
 
e Excelentissimo Senhor Antonio Manuel 
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Nº Doc: 47  

Composição: fól. 3v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Resposta a um ofício enviado pela Excelência, que estabelece alguns tributos para a 

contribuição para assistência dos médicos, Cirurgiões, Engenheiros, Hidráulicos, Topógrafos e 

Contadores e também estabelece tributos sobre o Sal. Refere-se a plantação de arroz, que  encontra-se 

sem preço e relata que os moradores da vila de Antonina estão fazendo de suas casas, negócios. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereyra, Francisco Leite de Moraez, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes 

Sobral, Vicente Ferreira
 
do Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Antonio Manuel de Mello Castro, e 

 Mendonça, do Concelho de Sua Alteza Real  

 Fedellissimo Governador e Capitam Geral desta Capitania  

 De São Paulo. 

 05  Bejaõ os pez. 

 Os mais vmildes subditos, e Criados 

 Luiz Manoel Pereyra 

 Francisco Leite de Moraez 

 Miguel da Cunha Vieira 

 10 Pedro Gomes Sobral 

 Vicente Ferreira do Valle 

 Fellis bento Vianna
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Nº Doc: 48  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Cópia de um termo de vereança no qual se pede a aprovação de cobrança de uma 

taxa sobre o sal. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatário: Bento Francisco Laynes. 

 

  Bento Francisco Laines Escrivam da Came 

 ra, e mais anexos, nesta villa de Nossa Senhora do Roza 

 rio de Parnagua, e seu termo et cetera et cetera et cetera 

 Certefico, e porto por fé, que por ordem dos 

 05 senhores do Senado da Camera, revi o actual  

 Livro de vereansa, e nelle folhas cento noven 

 ta, e duas, the folhas cento noventa, e tres se a 

 cha escrito o termo de vereança de vinte, 

 e sette de Abril de mil settecentos noven 

 10 ta, e nove o qual theor hé da forma, 

 e maneira seguinte § Vereança de vinte, e 

 sette de Abril de mil settecentos noven 

 ta e nove // Fizeram vereança o Juis Pre 

 zidente o Capitam Manuel Antonio da 

 15 Costa, e mais vereadores, e en lugar do vereador  

 mais velho Agostinho dos Santos de Camargo 

 suprio o lugar de vereador o Guarda mor Luiz 

 Manuel Pereyra, com acistencia taõ bem do 

 Ouvidor Geral Interino o Capitam Francisco 

 20 xavier da Costa por empedimento de moles  

 tia do Doutor ouvidor Geral, e Corregedor desta 

 Comarca Manuel Lopes Branco, e Silva; ne  

 lla Cuidavam no bem commum, e não ouve 

 requerimento algum = Na mesma mandaraõ 

 25 avocar ao Povo, que achando-ce prezentes, os 

 quais sam os abaixo asignados lhes foy pelo 

 Juis Prezidente lida hua carta do Ilustri 

 simo, e Excelentissimo Senhor General desta 

 Capitania, en que significava a esta came 

 30 ra, que a penuria en que se achava a mesma 

 Comarca pela falta de Aulistas, engenhei 

 ros, Metamaticos, Medico, Serurgiaõ, era 

 munto do Agrado de sua Magestade, que a ca 

 mera Consignace hua finta naquilo que 

 35 menos foce horroroso ao Povo, constetuin 

 do nella hua porsam ordinaria qual pu 

 dece albitrar-ce para sustentasão daque 

 les individuos, que diviaõ passar a Europa  

 instruir-ce, e formarce na sobredita facul 

 40 dades, o que sendo tudo bem visto, e combina 
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Nº Doc: 48  

Composição: fól. 1v 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Cópia de um termo de vereança no qual se pede a aprovação de cobrança de uma 

taxa sobre o sal. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatário: Bento Francisco Laynes. 

 

 e Combinados os pareceres de todos os que esta 

 vam prezentes acentavam uniformemente 

 que a empuzição foce no sal que custuma 

 entrar pela Barra a dentro, do que em ou 

 05 tro genero pelas circunstancias ponderadas se  

 faria pezado, e ensoportavel ao mesmo Povo; 

 e vendo os membros da mesma camera con 

 todos os reprezentantes, que cónstetuhiam 

 a prezente semblea, a decadencia en que se a 

 10 chava esta Terra pela falta do giro do Comer 

 cio, pouca saida dos seos efeitos, e prohibi 

 sam das madeiras que era hum ramo forte 

 do mesmo, a mayor porsam que puderia fa 

 zer certa seria a de quatrocentos mil reis a 

 15 nualmente, botando-se para isso a quantia 

 de cento, e vinte reis por alqueire, e para co 

 brança, e arecadassam desta empuzissaõ, na entra  

 da que os Mestres dos Barcos devem
14

 ma 

 nefestar perante o Juis Prezidente entrada de 

 20 baixo de juramento, em o termo que asignam, 

 praticando o mesmo estilo dos subssidios, e se vam 

 os ditos Mestres obrigados a dar lista ao Procura 

 dor do Conselho pela qual este fara a sobre 

 dita cobransa, que de tres, en tres mezes se deve 

 25 recorrer ao cofre digo, recorrer a hum cofre, que 

 para esta recessão deve haver na Caza da Came 

 ra, que tera tres chaves, e se concervara hua  

 na maõ do Juis Prezidente, outra na mão do Pro 

 curador, e outra do Escrivaõ, e havera dous Livros 

 30 rubricados hum para entrada, e outro de sai  

 da: e quando por algum incidente, e por me 

 nos entrada deste giro naõ prefassa a soma 

 de quatro centos mil reis, que somentes prome  

 tem pela desmembrasam
15

,  

 35 que a pouco mais de anno se fes da 

 villa Antunina en que pasose desta para 

 ella, atendendo a cultura mais de meya par 

 te; e se por novo incidente, ouver anno que 

 a empuzisaõ de cento, e vinte reis en cada al  

_____________ 
14

 18-19: devem manifestar; ms: devem, devem manifestar. 
15

 34-35: prometem pela desmembrasam; ms: prometem pela desmembrasam, que pela desmembrasam. 
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Nº Doc: 48  

Composição: fól. 2r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Assunto/resumo: Cópia de um termo de vereança no qual se pede a aprovação de cobrança de uma 

taxa sobre o sal. 

Datação: 07/Julho/1800 

Signatário: Bento Francisco Laynes. 

 
 En cada alqueire de sal naõ chegue a prefazer o Com 

 pito dos ditos quatro centos mil reis, a mesma Camera 

 Com os actuais reprezentantes se obrigaõ a completala  

 pelos meyos que mais Convenientes acharem, e haven 

 05 do acrescimo nunca a remessa sera senaõ da quantia 

 de quatrocentos mil reis, e o dito acrescimo quer de hum 

 anno, quer dos mais en que possa haver, por mais que seja 

 nunca saira do dito Cofre the que en algum anno que 

 seja nescessario que haja falta esta se prefassa daque 

 10 lles acrescimos para que assim de sorte ninhua se possa 

 fazer onus ao Povo desnecessariamente; e a mesma came 

 ra tera o mayor cuidado en nunca demetir de si a di 

 ta recadassam, e cobransa: e outro sim acordaram mais 

 elles membros da Camera, e mais sobreditos reprezentan  

 15 tes, que quando por algua nova resolupsam de sua Ma 

 gestade que Deus guarde se suste este projecto, ou haja 

 nova rezolupsão por qualquer encidente que aconte 

 sa, se sustava taõ bem esta recadasaõ, e cobransa por 

 dever ser taõ somentes deregida a este fim; e por naõ 

 20 haver mais requerimentos aqui asignaram todos, e Eu 

 Domingos da Rocha Martins Escrivam do Publico Ju 

 dicial, e Nottas, que por empedimento do actual da 

 Camera o escrevi // Costa // Costa // Pereira // vieria // Al 

 25 meyda // Vianna // Jose Carneiro dos Santos // Ricardo Carnei 

 ro dos Santos // João Chryzostomo Salgado // Antonio Ferrei 

 ra de Oliveyra // Tomas de Souza Silva // Manuel da Ca 

 nha Gamito // Francisco Jose Ribeiro // Francisco Carneiro dos  

 Santos // Antonio da Silva Neves // Antonio Maciel Azamor //  

 30 Pedro Rodrigues Nunes // Antonio Gonsalves Lopes // Antonio 

 Francisco de Mendonça // Joaquim Jose Leite da Costa // Jose Ro 

 digues Branco // Francisco Luis de Paula // Ricardo Pereyra  

 Leal // Jose Caetano de Sousa // Manuel da Costa Pinto // Jose  

 xavier de O liveyra // Bento Jose Munhons // Thome Simons 

 35 Pinixe // Manuel Amaro de Miranda // Jose Rodrigues Cos 

 ta // Manuel Francisco Correa // Manuel Antonio Maxa 

 do // Ricardo de Souza Pinto // Francisco da Rocha // Ignacio 

 Tavares de Miranda // Francisco Correa de Morais // Nada 

 mais se continha em o dito Termo de vereança, que Eu Escri 

 40 vam aqui bem, e fielmente fis copear do livro de vereansas 

 ao qual me reporto, e vay por mim conferido, subscrito, e asig 

 nado, en fé de que passo a prezente Parnagua 7 de Julho 

 de 1800, Eu Bento Francisco Laynes Escrivam da Came  

 ra o subescrevy comferi e asigney 

 45 Bento Francisco Laynes 

 Comferido por mim Escrivam 

 Bento Francisco Laynes  
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Nº Doc: 49  

Composição: fól. 1r 

Tipologia: Carta Oficial. 

Datação: Aviso de recebimento de cartas e execução de tarefas incumbidas anteriormente. 

Assunto/resumo: 08/Dezembro/1800 

Signatários: Luiz Manoel Pereira, Miguel da Cunha Vieira, Pedro Gomes Sobral, Vicente Ferrera do 

Valle e Fellis bento Vianna. 

 

 Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 

 [[8-Dezembro-1800]] [[12-4-43]] 

 Nesta Camera foy recibida a Carta de Vossa Exce  

llencia datada Em Vinte de Setembro; Em Vinte e nove 

 05 de Outubro a Companhia da Copia do Bando que Vo 

ça Excellençia foy Servido mandar publicar, de oito de 

Agosto de mil e Sete Centos e noventa e Sete; Constante aos 

Cortes das Madeiras; e a Copia do paragrafo respectivo 

incerto no aVizo numero 25 que de Ordem de Sua Alte 

 10 za Real derigio o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Dom Rodrigo de Sou 

za Coutinho, Ministro e Secretario de Estado dos negoçios 

da Marinha e dominios Ultramarinos; Igalmente o Edital 

que Vossa Excellençia mandou publicar e fixar, para fazer 

publico aos moradores desta Villa o beneficio que Sua Al  

 15 teza Real lhes fas de os Conçervar nas Suas antigas poçes; 

aqui tudo Se deo Pronpta Execusam, e ficamos adver 

tidos Em Executar tudo o mais que Vossa Excellençia nos  

ordena; Deos guarde a Vossa Excellençia muitos annos Pa 

ranagua Em Camera de 8 de Dezembro de 1800.  

 20 Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça 

 De Vossa Excellencia
 

 OBedientes Subditos 

 Luiz Manoel Pereira 

 Miguel da Cunha Vieira 

 25  Pedro Gomes Sobral 

 Vicente Ferrera do Valle 

 Fellis Bento Vianna 
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2 GLOSSÁRIO  

 

 

A composição do presente glossário apresenta um duplo objetivo: (i) elucidar o 

significado dos verbetes selecionados no contexto documental analisado, a fim de permitir a 

melhor compreensão dos textos nos quais se inserem, e (ii) caracterizar, tanto quanto possível, 

o léxico do período setecentista. 

Para elaboração dos verbetes foram adotadas as seguintes normas: 

a) entrada em caixa alta e ordem alfabética – representa a variante padrão-culta 

lexicalizada em dicionários de Língua Portuguesa; 

b) vocábulos entre colchetes – representam a variante lexical registrada com a 

mesma grafia constante no trecho de abonação (quando divergente da 

entrada); 

c) acepção do termo – restringe-se ao sentido contextual registrado nos 

documentos manuscritos; 

d) abonação com excertos extraídos do corpus escrito – com respectiva 

localização: número do documento, recto ou verso do fólio e linha(s) em que 

ocorre. O termo grifado em cada abonação refere-se ao lema de cada verbete.  

 

 

1. ABASTADO [abastados] 

Acepção: Rico, possuidor de bens. 

(DOC.47, fól.2r, l.06-09) – “A villa Antunina hé setuada dentro deste Rio; os melhores 

Lavradores sam do seu termo, e mais abastados de beńs, e por isso mantimentos 

proprios do nosso termo sam munto poucos.” 

 

2. ACAUTELAR  

Acepção: Prevenir, precaver. 

(DOC.37, fól.1v, l.11-15) – “...A prohibicaõ que estta Camara pos de sahirem 

manttimenttos para fora da Terra, e não os fumos Como alega foi para  aCautelar a fome 

que ttem havido...” 
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3. ACENO [acenos] 

Acepção: Sinal, gesto. 

(DOC.36, fól.1r, l.21-24) – “Nós jamais deixaremos de ser submissos as sabias 

determinaçoens de Vossa Excelencia, pois o nosso mayor empenho hê Corresponder em 

tudo aos acenos da Vontade de Vossa Excelencia.” 

 

4. ACOMETIDO [Cómettidos] 

Acepção: Entregue, confiado. 

(DOC.36, fól.1r, l.06-07) – “Tendo nascido os Princepez para a utilidade dos povos, e 

principalmente dos que estaõ Cómettidos aoz seos Cuidados...” 

 

5. ACOMODADO [acomodados] 

Acepção: Instalado, alojado. 

(DOC.25, fól.1r, l.32-35) – “...Os m[esm]os officiaesque os Reverendos Padres estauaõ 

bastante Mente acomodados com outros chaons˜ que de novo si lhes deo na doãçaõ que 

se lhes avia feito da Capellade Nossa Senhora do terço...” 

 

6. ACOMPANHAR [aCompanhava] 

Acepção: Seguir, observar. 

(DOC.40, fól.1v, l.03-06) – “...recebemos a ordem de Vossa Magestadeque 

aCompanhava os Editaes para a rematassaõ dos officios de Escrivaõ da ouvidoria...” 

 

7. ACORDAR [acordaram] 

Acepção: Decidir conjuntamente. 

(DOC.48, fól.2r, l.11-15) – “...e a mesma camera tera o mayor cuidado en nunca 

demetir de si a dita recadassam, e cobransa: e outro sim acordaram mais elles membros 

da Camera, e mais sobreditos representantes...” 

 

8. ACUDIR [acodem] 

Acepção: Socorrer, ajudar. 

(DOC.12, fól.1r, l.23-27) – “...que os moradores della com a âvulssam de suas propias 

pessoas, com que acodem aos rebates a defender o impeto dos varios estrangeiros.” 
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9. ADMOESTAR [ademoestandonos] 

Acepção: Avisar, sugerir. 

(DOC.44, fól.1r, l.06-09) – “...Vossa Excelencianos fas a saber de ter a maõ Poderoza 

felicitado este Reyno Com o Nacimento de hum sereníssimo Infante ademoestandonos o 

festejo que devemos tributar em sinal da Nossa alegria e fidelidade.” 

 

10. AFETO [afecto] 

Acepção: Partidário, adepto. 

(DOC.32, fól.1v, l.17-18) – “...segurando lhes que estando afecto a Sua Magestade naõ 

pode o Corregedor tomar conhecimento.” 

 

11. AGUARDENTE [agoardente] 

Acepção: Bebida de elevado teor alcoólico. 

(DOC.46, fól.1r, l.35-37) – “...alguns Europêos levantaram huns pequenos emgenhoz 

para fazer agoardente de cana...” 

 

12. ALENTAR [alentarce] 

Acepção: Dar ânimo, encorajar. 

(DOC.10, fól.1r, l.04-08) – “Dous saõ os motivos que emcuulcam alentarce nossa 

ousadia a prezenciar lhe a grande aflição em que de presente se acha o povo desta 

villa.” 

 

13. ALQUEIRE 

Acepção: Unidade de medida agrária. 

(DOC.47, fól.2r, l.01-03) – “Do Arros que se acha sem preço, que nem a cento e vinte 

querem o Alqueire, desanimados fogem desta plantasaõ...” 

 

14. ALUGADOR [alugadores] 

Acepção: Pessoa que aluga, locatário, locador. 

(DOC.47, fól.2r, l.20-24) – “...a esta pasam a seos negocios, e algua lemitada parte de 

aluguel com alugadores incertos, que se alguńs mezes tem quem as aluguem, outras 

eztaõ feixadas por falta de alugadores.” 
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15. ANSIAR [ancehar] 

Acepção: Oprimir, afligir. 

(DOC.15, fól.1r, l.13-17) – “...motiuo - que teue o Doutor Raphael Pirez Pardinho pera 

os ancehar todos em hum subgeito, que he o que de parIdade serve pello achar 

sufiçiente e des emteresado experamos...” 

 

16. APANHAR [apanhou] 

Acepção: Capturar, pegar. 

(DOC.13, fól.1r, l.09-13) – “...apenas apanhou o Capitam Mayor, desta Villa hun˜s 

poucos dos oito, que avia de  dar como tinhamos asentado em Camera, quando, todos os 

mais que seruiaõ pera o emtento, se puzeraõ a saluo retirando çe para os matos...” 

 

17. APENAR 

Acepção: Obrigar, punir, impor pena. 

(DOC.22, fól.1r, l-13-14) – “...em cuja attençaõ foi por nos mandado apenar o Povo 

para a tara de que a ballandra carecesse...” 

 

18. APONTADO [apontados] 

Acepção: Indicado, referido, citado. 

(DOC.46, fól.1r, l.28-30) – “... e Concorra para que sua Magestade que Deos guarde em 

tirar por deminuta esta comarca da serie das mais izentandoa dos seis indeviduos 

apontados...” 

 

19. APOSSAR [apoçar] 

Acepção: Tomar posse, apoderar-se. 

(DOC.25, fól.1v, l.17-19) – “...com a priuança das sem brasas de chaons em coadra de 

que seguirem apoçar os ditos Reverendos Padres de que ficamos esperando a desizaõ 

para sauermos o que devemos obrar.” 

 

20. ARBITRAMENTO 

Acepção: Decisão, julgamento. 

(DOC.20, fól.1v, l.02-06) – “...e sendo que os rendimentos desta camera forem a mais e 

se acabe a obra se haja de fazer novo arbitramentode que tudo mandaraõ fazer este 

termo...” 
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21. ARDIL 

Acepção: Astúcia, cilada, visa iludir. 

(DOC.32, fól.1v, l.21-23) – “...e só agora depois de vereador principiou nova 

perturbaçaõ: porque elle so tem ardil para fomentar novidades, e inquietaçoens.” 

 

22. ARREMATAÇÃO [arremataçaõ] 

Acepção: Finalização, conclusão. 

(DOC.32, fól.1v, l.11-14) – “... fizeraõ a arremataçaõ da serca a custa dos bens do 

concelho, contra a despozição dos Provimentos aprovados por Sua Magestade e otras 

obras que naõ pertenciaõ a sua destribuicaõ...” 

 

23. ARRIMAR [arrimaõ] 

Acepção: Dar apoio, suporte. 

(DOC.10, fól.1r, l.08-12) – “O Primeiro hê a certeza de andar ô Illustre de seu sange 

vinculado as commizeraçonins para emparo dos que athe se arrimaõ.” 

 

24. ARROBA [arrobas] 

Acepção: Unidade de medida de peso.  

(DOC.22, fól.1r, l.20-23) – “...e para as minas deste reconcavo levarem na a 56 arrobas 

a maỷor parte por respeito tanto do referido como a concideraçaõ do pouco rendimento 

que no prezente tempo tem as mandiocas...” 

 

25. ARROMBAR [arombar/arombada] 

Acepção: Derrubar. 

(DOC.33, fól.1v, l.18-21) – “... pois hê propio do animal arombar hua Cerca a vista da 

planta e inda mais que se esta Cerca atual, que estâ quaze partindo hé por escravas maos 

arombada para lenha...” 

 

26. ASILO 

Acepção: Proteção, amparo. 

(DOC.10, fól.1v, l.09-12) – “...pois - da autoridade de taõ exselco asilo, e do piadozo, e 

catolico de seu zello...” 
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27. ASSENHOREAR-SE [asenhoreavaõ] 

Acepção: Apossar-se, dominar. 

(DOC.25, fól.1r, l.21-24) – “...o Doutor Dezembargador Raphael Pires Pardinho em 

correỷcaõ ante Vendo que os Reverendos Padres se asenhoreavaõ de sem [brasas de 

chaons’] em coadra Na Milhor paraje que tem esta villa...” 

 

28. ASSENTADO [asentado] 

Acepção: Estabelecido, decidido. 

(DOC.13, fól.1r, l.09-11) – “... porque apenas apanhou o Capitam Mayor, desta Villa 

hun˜s poucos dos oito, que avia de  dar como tinhamos asentado em Camera...” 

 

29. ASSISTIR [asistem] 

Acepção: Residir, permanecer. 

(DOC.25, fól.1v, l.03-05) – “Muitos chaons˜ ocupados No lugar e ponta da villa onde 

em the o prezente asistem e atalharem por este fim aver lugar para outras relligioins˜ 

suficientes...” 

 

30. ASSOMBRADO [asobrados] 

Acepção: Coberto, cheio de sombras. 

(DOC.33, fól.1v, l.07-10) – “...e Com Terreno bastante entre ella e a Cerca terreno tal, 

que estando Limpo, e to-do em Campo hé bem Capas de dar pasto asobrados ani-mais 

dos que prezentementetem...” 

 

31. ATALHAR 

Acepção: Impedir, estorvar. 

(DOC.32, fól.1r, l.06-08) – “Muito meo senhor depois de ter a Vossa Excelencia 

significado que pertendia atalhar os perniciosos dezignios da Camera desta Vila...” 

 

32. ATRAVESSADOR [attraveçadores] 

Acepção: Pessoa que compra e revende com grande margem de lucro. 

(DOC.37, fól.1v, l.24-31) – “... anttes seria notoria a injustiSsa o porhebir-se aos mais, e 

tter o suplicantte só a liberdade dese monopollio Como ttem feitto pondo pellos bairros 

attraveçadores de ttodo o Feijaõ, e mais manttimenttos para os mandar para os Barcos 

de Paranagoa e istto con desprezos das pustturas destta Camara.” 
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33. AULISTA [Aulistas] 

Acepção: Professor, aquele que ministra aulas. 

(DOC.48, fól.1r, l.30-32) – “... a penuria en que se achava a mesma Comarca pela falta 

de Aulistas, engenheiros, Metamaticos, Medico, Serurgiaõ...” 

 

34. AVANÇAR A DINHEIRO [avançado a dinheiro] 

Acepção: Conceder, dispor. 

(DOC.37, fól.1v, l.20-24) – “...e sendo asim a prohibisão geral naõ deve ser izentto o 

suplicantte pello frivolo prettexo de Dizimos que de quase todo o Povo ttem avançado a 

dinheiro...” 

 

35. AVOCAR 

Acepção: Chamar, invocar. 

(DOC.48, fól.1r, l.24-26) – “...Na mesma mandaraõ avocar ao Povo, que achando-ce 

prezentes, os quais sam os abaixo asignados...” 

 

36. AVULSÃO/EVULSÃO [âvulssam] 

Acepção: Ato de arrancar ou extrair algo de forma violenta. 

(DOC.12, fól.1r, l.23-27) – “...que os moradores della com a âvulssam de suas propias 

pessoas, com que acodem aos rebates a defender o impeto dos varios estran-geiros.” 

 

37. BALANDRA [ballandra] 

Acepção: Tipo de embarcação, veleiro de um mastro. 

(DOC.22, fól.1r, l.05-07) – “...villa chegou aos dous do Março passa-do huã ballandra 

inviada pelo Governador da nova Collonia...” 

38. BANDO 

Acepção: Pregão, divulgação, proclamação pública. 

(DOC.03, fól.1r, l.20-22) – “... foi publicado nesta Villa hũ bando do Gouernador Dom 

Bras Balthazar da ssilueira...” 

 

39. BARRA [barras] 

Acepção: Entrada estreita de porto. 

(DOC.12, fól.1r, l.16-19) – “...E nella tambem demos a Vossa Excelentissima em como 

esta Terra tem tres barras abertas por onde emtram embarcassonins...” 
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40. BOTAR [botem] 

Acepção: Pôr, colocar. 

(DOC.44, fól.1r, l.11-12) – “...Ordinaremos a todo o Povo de nosso Termo botem 

Luminarias por tres dias sucessivos...” 

 

41. BOTAR PINGOS [botem pingos] 

Acepção: Impedir que receba chuva densa. 

(DOC.42, fól.1r, l.36-38/fól.1v, l.01-04) – “De algua sorte parece encompativel o 

cumprimento das preditas ordeńs com o aumento da cultura, pois senaõ podem 

aumentar [...] Plantas sem se derrubarem matos, e eztes já não produzem ficando paus 

em pé que botem pingos sobre ellas, e este hé hum obstaculo que nos parece 

communicar a vossa Excelencia...” 

 

42. BOTICA 

Acepção: Loja de produtos farmacêuticos. 

(DOC.46, fól.1r, l.09-11) – “...e que ao mesmo tempo tivesse Ley de botica para melhor 

sussistencia que a de que se neçiçita...” 

  

43. BRAÇA [braças] 

Acepção: Medida de extensão. 

(DOC.25, fól.1r, l.12-13) – “...Os mesmos Reverendos Padres tinhaõ fundado em huas 

braças de chaons˜ que dizem puçuir Nesta villa...” 

 

44. BRAÇAME 

Acepção: Tipo de madeira para construção de embarcação/navio. 

(DOC.46, fól.1v, l.08-10) – “...Oje que se ve o Comerçio Cohibido pella opreçam de hir 

ao porto de Santtos, e prohibiçam das madeiras, que faziam algum ramo de Comerçio 

em Curbas, braçame, taboado, e ripas...” 

 

45. BRIOSO [briozos] 

Acepção: Que tem brio, valoroso. 

(DOC.47, fól.3r, l.09-11) – “...nos vemos privados de mostrar os briozos talentos con 

que sempre se destinguiram os vasalos desta capitania...” 
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46. BROTAR [brotaria] 

Acepção: Resultar, ter como consequência. 

(DOC.32, fól.1r, l.16-18) – “...aquelle que sendo Juis foy por Vossa Excelencia 

reprehendido, tem praticado tal inquietação neste Povo, que a não ser pacificada brotaria 

lastimável ruina, e deploraveis consequências...” 

 

47. CABAL [cabais] 

Acepção: Completo, perfeito, pleno. 

(DOC.01, fól.1v, l.02-03) – “... e o treseiro sem notisias cabais da terra...” 

 

48. CAMARISTA [camaristas] 

Acepção: Membro de uma câmara legislativa municipal, função de vereador 

municipal. 

(DOC.32, fól.1r, l.22-24) – “...concordou com os camaristas, seos companheiros, o 

mudarem huma cerca, que hâ no circuito desta Vila...” 

 

49. CEIFA [seifa] 

Acepção: Ato de cortar, colher. 

(DOC.22, fól.1r, l.09-11) – “... por terem havido experimentado este anno grave 

prejuizo na prezente seifa das searas tanto de ferruge, como de fogo...” 

 

50. CESSAR [sessa] 

Acepção: Acabar, parar.  

(DOC.32, fól.1v, l-18-20) – “Estes factos me obrigarão a prende lo na Fortaleza da 

Barra, porque estou certo que  sessa tudo, e tudo fica Logo em pas...” 

 

51. CIRCUITO 

Acepção: Ao redor, periferia. 

(DOC.32, fól. 1r, l.22-24) – “...concordou com os camaristas, seos companheiros, o 

mudarem huma cerca, que hâ no circuito desta Vila...” 
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52. CIRCUNVIZINHANÇA [serconuezinhas] 

Acepção: Arredores de uma povoação. 

(DOC.11, fól.1r, l.24-27) – “...que ficam os moradores desta villa e os das mais 

serconuezinhas com a aubzençia que pertendem fazer os Reverendos Padres da 

Companhia de Jezus...” 

 

53. COIBIR [Cohibido] 

Acepção: Reprimir, impedir, proibir. 

(DOC.46, fól.1v, l.08-10) – “...Oje que se ve o Comerçio Cohibido pella opreçam de hir 

ao porto de Santtos, e prohibiçam das madeiras, que faziam algum ramo de Comerçio...” 

 

54. COMISERAR-SE [commizerar] 

Acepção: Ter compaixão, piedade. 

(DOC.15, fól.1r, l.17-19) – “...experamos, que vossa Excelencia se queira, commizerar 

delle por quanto este anno lhe naõ tem Seruido o officio de coaZe nada por 

emfermidades...” 

 

55. CÔMPUTO [Compito] 

Acepção: Soma, conta, resultado. 

(DOC.48, fól.2r, l.01-02) – “En cada alqueire de sal naõ chegue a prefazer o Compito 

dos ditos quatro centos mil reis...” 

 

56. CONJUNTURA 

Acepção: Circunstância, situação. 

(DOC.43, fól.1r, l.04-07) – “Na prezente conjuntura remetemos a Certidaõ do Escrivam 

deste senado, por onde coñsta ter-ce feyto com acistencia do Capitam mor desta villa...” 

 

57. CONSTERNAÇÃO [consternaçaõ] 

Acepção: Abatimento, desolação, tristeza. 

(DOC.22, fól.1r, l.21-25) – “...como a concideraçaõ do pouco rendimento que no 

prezente tempo tem as mandiocas que dobrado rendem no mes de Maỷo sem 

consternaçaõ pagou o dito cabo por esse preço.” 
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58. CULTURA 

Acepção: Plantação, cultivo. 

(DOC.42, fól.1r, l.36-38/fól.1v, l.01-03) – “De algua sorte parece encompativel o 

cumprimento das preditas ordeńs com o aumento da cultura, pois senaõ podem 

aumentar Plantas sem se derrubarem matos, e eztes já não produzem ficando paus em pé 

que botem pingos sobre ellas...” 

 

59. DATA 

Acepção: Pedaço de terra, faixa de terreno. 

(DOC.25, fól.1r, l.22-25) – “...os Reverendos Padres se asenhoreavaõ de sem [brasas de 

chaons’] em coadra Na Milhor paraje que tem esta villa para ô seo aumento Proueo 

sinaõ goardaçe a tal data de chaons˜.” 

 

60. DE BOA NOTA 

Acepção: Experiente, reconhecido. 

(DOC.46, fól.1r, l.08-11)  - “... o que se foçe bem prezente a mesma soberana senhora 

somente lhe destinaria hum serurgiam de boa nota, e que ao mesmo tempo tivesse Ley 

de botica para melhor sussistencia que a de que se neçiçita...” 

 

61. DEBALDE 

Acepção: Inutilmente, em vão. 

(DOC.13, fól.1r, l.06-11) – “... temos posto ainda que debalde, todo o cuidado dizemos 

debalde porque apenas apanhou o Capitam Mayor, desta Villa hun˜s poucos dos oito, 

que avia dedar como tinhamos asentado em Camera...” 

 

62. DECOROSO [decorozo] 

Acepção: Digno, honrado, decente. 

(DOC.10, fól.1v, l.02-06) – “...por que as nossas posibilidades nam abrangem ao 

dezempenho que nos presisa a õbrigaçam pondo os onde alcanssem decorozo estado.” 
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63. DELIBERAR 

Acepção: Determinar, resolver, decidir. 

(DOC.47, fól.2v, l.09-12) – “...rogamos a Vossa Excelencia nos ordene se a Tropa 

melecianna hé exenta destas fintas para nos sabermos deliberar quando nos for 

requerido...” 

 

64. DEMASIA [demasia] 

Acepção: Abuso, desregramento. 

(DOC.36, fól.1v, l.02-04) – “...Seria grosseira demazia ponderar o que Vossa 

Excelencia alcança só de hum golpe de vista.” 

 

65. DEMITIR [demetir] 

Acepção: Deixar, abandonar. 

(DOC.48, fól.2r, l.11-13) – “...e a mesma camera tera o mayor cuidado en nunca 

demetir de si a dita recadassam, e cobrança...” 

 

66. DEPOR 

Acepção: Destituir de função, demitir. 

(DOC.31, fól.1r, l.05-08) – “...nestes termos pertendo mandar subitar a dita obra, 

prender, e depor se necessario for o dito Rabula em nome de Vossa Excelencia...” 

 

67. DEPOSTO [depostos] 

Acepção: Destituído do cargo, demitido. 

(DOC.03, fól.1v, l.24-27) – “...dahi a oito dias mandamos suspender a todos os homens˜ 

depostos e somente o Capitam Mayor ficou exercendo o seu posto athe ordem de Vossa 

Excelencia...” 

 

68. DERROGADO [derogado] 

Acepção: Sem validade, anulado. 

(DOC.27, fól.1r, l.11-14) – “...com a Ley de Seis de Maýo de 1765,, em quem Sua 

Magestade Fidillissima que Deos Guarde ouve para derogado, nullo, e obreptício o 

breve Apostolicum pascendi de nova confirmação aos Padres...” 
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69. DESARRANJO [dezarranxo] 

Acepção: Desordem, confusão. 

(DOC.33, fól.1r, l.14-16) – “...naõ podem deixar de por na prezença de Vossa Merces o 

geral dezarranxo que a muito sse cegue, e outros emcomodos, e a todos imminentes 

prejuizos.” 

 

70. DESCONCERTADO [desconcertadas] 

Acepção: Confuso, desordenado. 

(DOC.32, fól.1r, l.31-33) – “...e entre as desconcertadas vozes das suas queisxas 

proferião algumas, que os vereadores reputarão asy indecorosas...” 

 

71. DESCONSOLAÇÃO [desConcolacam] 

Acepção: Tristeza, frustração. 

(DOC.46, fól.1v, l.13-16) – “...agora menoz embarcacoins frequentam ao porto, pello 

Conceguinte tem menos sahida os efeytos de trioraçam o Comerçio, e total 

desConcolacam dos povoz.” 

 

72. DESMEMBRAÇÃO [desmembrasam] 

Acepção: Separação, desagregação. 

(DOC.48, fól.1v, l.33-37) – “...que somentes prometem pela desmembrasam, que a 

pouco mais de anno se fes da villa Antunina en que pasose desta para ella...” 

 

73. DESPEJADO 

Acepção: Desocupado, evacuado. 

(DOC.03, fól.1v, l.04-10) – “...e alguns˜ moradores e homes de fora andauaõ laurando 

nas ditas minas e naõ sauemos o rendimento dellas so nos dizem estam ja tam relauadas 

que case todos tem despejado e se apareçe algum ouro nesta villa he uindo de 

Coritiba...” 

 

74. DILATADO [dilatados] 

Acepção: Longo, vasto, extenso, duradouro. 

(DOC.12, fól.1v, l.08-09) – “...Deos Guarde, e a Vossa Excelentissima por dilatados 

annos.” 
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75. DILIGÊNCIA [deligençia] 

Acepção: Providência, zelo, presteza. 

(DOC.11, fól.1r, l.12-14) – “... e as outras que câ estavam na mesma deligençia 

prohiuimos athe que aquella emgeitaçe carga...” 

 

76. DIMINUTO 

Acepção: Insuficiente, reduzido.
 

(DOC.31, fól.1r, l.09-12) – “...sem attender que aberta a dita estrada fica muito 

diminuto o contrato das Canoas, com grave perjuiz[o] do Real Erario...” 

 

77. DISCÍPULO [desipolos] 

Acepção: Aluno, aquele que aprende. 

(DOC.46, fól.1r, l.19-20) – “...por que o Profeçor Regio, que se acha desempenha este 

emprego, e ja tem desipolos, que o vam imitando.” 

 

78. DITO 

Acepção: Referido, mencionado. 

(DOC.20, fól.1v, l.10-12) – “...e não se continha mais no dito termo que aqui o expresey 

nesta certidaõ extrahido do dito livro...” 

 

79. ELEGER DE BARRETE [ellegendo de barrete]  

Acepção: Nomear um substituto para assumir o cargo de vereador. 

(DOC.31, fól.1r, l.22-27) – “... a fim de impedir os inconciderados projectos dos 

Vereadores, que auxiliados do voto daquelle inqu[i]eto rabula Jose Joaquim Pinto de  

Castro, que elles tem por companheiro na Camera, ellegendo o de barrette em falta de 

otro, que sahio de  pelouro...” 

 

80. EMBARAÇAR [imbarasem] 

Acepção: Atrapalhar, estorvar. 

(DOC.37, fól.1r, l.26-30) – “...Pode o Suplicantte Conduzir os generos de que fás 

mençaõ por naõ aver de prezente mottivos que imbarasem o Comércio do Suplicantte...” 
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81. EMBARGO 

Acepção: Impedimento, obstáculo, empecilho. 

(DOC.32, fól.1r, l.18-20) – “...o dito Jose Joaquim, que foy sempre Rabula inquieto, e 

peste da Republica, sem embargo de ser expulso desta Vila...” 

 

82. EMBRENHADO [embrenados] 

Acepção: Escondido, metido dentro de matos. 

(DOC.13, fól.1r, l.14-17) – “Temos vsado de disimulaçam como vnico mejo pera os 

avermos as maõs; mas athe o presente naõ nos tem aproueitado; porque ajnda andam 

embrenados.” 

 

83. EMOLUMENTO [emvolumentos]  

Acepção: Lucro, proveito, gratificação. 

(DOC.15, fól.1r, l.10-13) – “A terça a deixamos com segurança em thé noua Resulluçaõ 

de Vossa Excelencia por emquanto os emvolumentos destes officios sam taõ limitados 

que ninguem os quer seruir...” 

 

84. EMPREGAR-SE [empregou] 

Acepção: Servir a alguém, dedicar-se. 

(DOC.17, fól.1r, l.06-09) – “... Antonio da Sylva Caldeyra Pimentel em cuja sucessaõ 

esperamos boa creaçaõ, e aumento do bem commum deste Povo, que sempre se 

empregou zellozo no serviço de Sua Magestade...” 

 

85. ENFADONHO [infadonha] 

Acepção: Que enfada, cansa, aborrece, fastidioso. 

(DOC.36, fól.1r, l.08-09) – “...naõ deve parecer a Vossa Excelencia couza infadonha a 

multiplicaçaõ das nossaz Supplicaz.” 

 

86. ENFERMO [infermo] 

Acepção: Doente, sem saúde. 

(DOC.33, fól.1v, l.15-16) – “...algúm desta Villa sem o precizo emCómodo que ao de 

ter Com as vacas de leite / talves lâ percizo para hú infermo...” 
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87. ENGENHO [emgenhoz] 

Acepção: Propriedade/estabelecimento destinado a cultura da cana e a fabricação 

do açúcar. 

(DOC.46, fól.1r, l.35-37) – “Ha vinte e tantoz annoz a esta parte alguns Europêos 

levantaram huns pequenos emgenhoz para fazer agoardente de cana...” 

 

88. ENJEITAR [emgeitaçe] 

Acepção: Rejeitar, recusar, não aceitar. 

(DOC.11, fól.1r, l.10-14) – “...e vaj a dita sumaca caregada com a farinha que pode 

leuar, e as outras que câ estavam na mesma deligençia prohiuimos athe que aquella 

emgeitaçe carga...” 

 

89. ERIGIR-SE [eregio] 

Acepção: Fundar, elevar, constituir.  

(DOC.46, fól.1r, l.26-28) – “Esta Villa, hoje cabeça da comarca, he verdade se eregio 

no anno de 1726 mais em pequeno ponto...” 

 

90. ESCUSAR [excuzar] 

Acepção: Recusar, dispensar. 

(DOC.33, fól.1v, l.10-13) – “...hê outra sircunstancia bem atendivel excuzar esta 

Camera fazer a despeza da dita obra, quando applicada para limpa de todo terreno, que 

se acha da Cerca atual para fora...” 

 

91. ESTERILIDADE [esterelidade] 

Acepção: Escassez, penúria. 

(DOC.33, fól.1r, l.26-28) – “...a preciza necessidade da esterelidade destes obrigou a 

esta Camera em outro tempo que Com prudente parecer mudace aquela Cerca...” 

 

92. EXCRETO [escretos] 

Acepção: Dejeto, excremento. 

(DOC.42, fól.1r, l.18-21) – “...como taõbem obrigarem o que este Povo dem as 

Aleluyas, sendo estas cobradas no tempo da descarga dos escretos, cujos onus se tem 

extabelecido a huńs annos a esta parte, e inda se continua...” 
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93. EXPEDIÇÃO [expedisam] 

Acepção: Despacho, remessa. 

(DOC.08, fól.1r, l.08-11) – “...executamos sem enbargo dos inconuinientes da 

expedisam dos negossios desta Camera que causa a falta do dito escriuaõ...” 

 

94. EXPENDER [Expendido] 

Acepção: Ter despesas, ter gastos. 

(DOC.46, fól.1v, l.18-20) – “...cuja sena inda esperam Ver mudada, e de tudo o mais, 

que Expendido fica, sempre o povo Com Vocado a empulço de amor e, fidelidade...” 

 

95. FACULTAR [facultár] 

Acepção: Permitir, conceder. 

(DOC.37, fól.1r, l.19-21) – “... recorre a Vossa merse se digne facultár a que o 

Suplicantte póssa mandar ttodos os seos e ffeittos sem incorrer em penna alguma...” 

 

96. FAISCAR 

Acepção: Garimpar, procurar minerais preciosos em terras anteriormente 

lavradas. 

(DOC.03, fól.1v, l.02-04) – “...cuyas rezois nosos antesesores naõ prohiuiram o faiscar 

nas ditas minas velhas do destrito desta villa...” 

 

97. FAISQUEIRA [faisqueiras] 

Acepção: Lugar onde se encontrava faísca de ouro. 

(DOC.46, fól.1r, l.28-30) – “...e nunca os seos moradores se emclinaram a mais que a 

plantaçam de mandeoca para farinha e humas lemitadas faisqueiras de que Viviam...” 

 

98. FALTO 

Acepção: Necessitado, carente. 

(DOC.36, fól.1r, l.29-31) – “...como serâ possivel escolher duas Camaras de hum povo 

pequeno, e falto de homens habeis paraos ministerios publicos?” 

 

99. FELICITAR [felicite] 

Acepção: Desejar felicidades. 

(DOC.32, fól.2r, l.01) – “Saude perfeita, e que o guarde e felicite por muitos anos” 
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100. FIEL 

Acepção: Pessoa provida em cargo público responsável em cobrar, guardar e 

receber dinheiro.  

(DOC.47, fól.2r, l.31-34) – “… e só despois da cobrança feita por alguńs annos pelo 

fiel, que Vossa Excelencia for servido aprovar para isso, como se fazia do sal, se podera 

vir a conhecer o seu rendimento...” 

 

101. FINDO 

Acepção: Concluído, acabado. 

(DOC.45, fól.1r, l.30-32) – “...findo o trieno deve vir ao primeiro metodo, e vir ser 

rendimento desta camera...” 

 

102. FINTA 

Acepção: Tributo, imposto extraordinário. 

(DOC.48, fól.1r, l.32-35) – “...era munto do Agrado de sua Magestade, que a camera 

Consignace hua finta naquilo que menos foce horroroso ao Povo...” 

 

103. FOGO [Fogos] 

Acepção: Casa, residência. 

(DOC.19, fól.1r, l.15-19) – “...Fogos 

Pernagoa ................................425 

Coritiba ..................................218 

Jguape ....................................181 

Cananeya ...............................122 ...” 

 

104. FOMENTAR 

Acepção: Causar, provocar, incitar. 

(DOC.32, fól.1v, l.21-23) – “...e só agora depois de vereador principiou nova 

perturbaçaõ: porque elle so tem ardil para fomentar novidades, e inquietaçoens.” 

 

105. FORTUNA 

Acepção: Sorte, fado. 

(DOC.10, fól.1v, l.15-18) – “...lissenca para a fundaçaõ de Collejo Nesta villa; e se a 

nossa fortuna lograr a dita de meresser a sua intersençaõ...” 
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106. FRÍVOLO [frivolo] 

Acepção: Fútil, pouca ou nenhuma importância, em vão. 

(DOC.37, fól.1v, l.20-24) – “...e sendo asim a prohibisão geral naõ deve ser izentto o 

suplicantte pello frivolo prettexto de Dizimos que de quase todo o Povo ttem avançado 

a dinheiro...” 

 

107. HABITADOR [abitadores] 

Acepção: Habitante, morador. 

(DOC.10, fól.1r, l.24-27) – “...por que alem de serem faltas de sacerdotes, sam os 

destrictos de seus abitadores com- intençaõ, de des, ou doze legoas...” 

 

108. IMINENTE [imminentes] 

Acepção: Prestes a acontecer. 

(DOC.33, fól.1r, l.13-16) – “...avistado que attentas muitas sircunstancias naõ podem 

deixar de por na prezença de Vossa Merceso geral dezarranxo que a muitos se cegue, e 

outros emcomodos, e a todos imminentes prejuizos.” 

 

109. INCONVENIENTE [inconuinientes] 

Acepção: Dificuldade em executar algo. 

(DOC.08, fól.1r, l.07-10) – “...naõ nos fica mais acteuidade que na prontidam, a qual 

executamos sem enbargo dos inconuinientes da expedisam dos negossios desta 

Camera...” 

 

110. INCORRER 

Acepção: Causar, ter como consequência. 

(DOC.37, fól.1r, l.19-21) – “...recorre a Vossa merse se digne facultár a que o 

Suplicantte póssa mandar ttodos os seos effeittos sem incorrer em penna alguma...” 

 

111. INCUMBÊNCIA [imcumbençia] 

Acepção: Obrigação imposta. 

(DOC.22, fól.1v, l.03-05) – “... por isso se deixou o dito Capitam dessa imcumbençia / o 

qual ao prezente fica preso cuja causa inoramos...” 
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112. INDECOROSO [indecorozas] 

Acepção: Indecente, vergonhoso. 

(DOC.32, fól.1r, l.31-33) – “...e entre as desconcertadas vozes das suas queisxas 

proferião algumas, que os vereadores reputarão asy indecorozas...” 

 

113. INTEIRAR [inteirarem] 

Acepção: Juntar o que falta, completar. 

(DOC.47, fól.1v, l.01-04) – “Em alguns annos seria precizo fazer derama pelo Povo 

para se inteirarem os quatro centos mil reis.” 

 

114. INTENTAR [intentaõ] 

Acepção: Pretender fazer algo. 

(DOC.10, fól.1r, l.19-21) – “...em cazo, que os Reverendos Padres da Companhia nos 

dezamparem como o intentaõ...” 

 

115. IRRESOLUTO [iresoluptos] 

Acepção: Indeciso, hesitante. 

(DOC.47, fól.2r, l.02-05) – “...desanimados fogem desta plantasaõ, e quaze iresoluptos 

senaõ sabem deliberar a que se haõ de aplicar por tudo prezentemente ter pouca saida, e 

extrasam.” 

 

116. LADINO 

Acepção: Indivíduo que apresentava certo grau de aculturação, intelectualmente 

fino. 

(DOC.02, fól.1r, l.03-06) – “...certifico e porto por fee que eu com hũ Rapaz Ladino 

publicei pellas ruas desta villa o bando...” 

 

117. LANCEAR [lanceadas] 

Acepção: Ferir com lança. 

(DOC.33, fól.1v, l.16-19) – “...e o certo prejuizo de se lhe atolarem nos brejos que se 

axaõ da atual cerca para dentro, e de serem lanceadas pelos moradores, pois hê propio 

do animal arombar hua Cerca a vista da planta...” 
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118. LAVRA [lavras] 

Acepção: Terreno de mineração. 

(DOC.22, fól.1r, l.28-29) – “... e por auzencia do Coronel do Regimento, que estava nas 

suas lavras de ouro destante...” 

 

119. LAVRAR [laurando] 

Acepção: Explorar, trabalhar nas minas. 

(DOC.03, fól.1v, l.04-07) – “...e alguns˜ moradores e homes de fora andauaõ laurando 

nas ditas minas e naõ sauemos o rendimento dellas...” 

 

120. LÉGUA [legoas] 

Acepção: Antiga unidade brasileira de medida itinerária. 

(DOC.10, fól.1r, l.25-29) – “...sam os destrictos de seus abitadores com-intençaõ, de 

des, ou doze legoas – mediando grandes Bahyas de muitos riscos de vida...” 

 

121. LETRA 

Acepção: Documento, carta. 

(DOC.15, fól.1r, l.0709) – “...e se passa por letra com que Se pague os nouos direitos 

que pella prouizaõ que nos aprezentou o escriuaõ...” 

 

122. LIBRA [livra] 

Acepção: Medida de peso. 

(DOC.42, fól.1r, l.14-16) – “...e saõ obrigados o mais do Povo nos Baptizados Levarem 

os pobres meya livra de sera, alias duzentos, e quarenta reis en lugar da vella...” 

 

123. LIMITADO 

Acepção: De pouco valor, baixo. 

(DOC.24, fól.1r, l.13-15) – “...e de todos os officiaes da Camara se requereo, que ao 

escrivaõ visto o limitado ordenado que tinha de dez mil reis somente...” 

 

124. LOGRAR 

Acepção: Estar de posse, conseguir. 

(DOC.10, fól.1v, l.16-19) – “... e se a nossa fortuna lograr a dita de meresser a sua 

intersençaõ para que sua Magestade que Deos Guarde a comseda...” 
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125. LONGES 

Acepção: Grande distância. 

(DOC.17, fól.1r, l.15-17) – “Os longes desta villa a essa cidade disculpará a falta que 

nesta Vossa Excelencia verá pois o naõ conhecemos senaõ para muy humildes...” 

 

126. LUZIDO 

Acepção: Brilhante, ilustre. 

(DOC.47, fól.3r, l.25-27) – “... felis gosto dos habitantes desta Capitania, que tem a 

felescidade de viver debaixo do sabio, e luzido governo de Vossa Excelencia...” 

 

127. MANTIMENTO [mantimentos] 

Acepção: Gênero alimentício. 

(DOC.47, fól.2r, l.28-30) – “...mas naõ podemos segurar a Vossa Excelencia quantia 

certa, por quanto as colhetas dos mantimentos saõ duvidosas...” 

 

128. MEDIANDO 

Acepção: Estar próximo, entre. 

(DOC.10, fól.1r, l.25-29) – “...sam os destrictos de seus abitadores com-intençaõ, de 

des, ou doze legoas – mediando grandes Bahyas de muitos riscos de vida...” 

 

129. MEIRINHO [Meyrinho] 

Acepção: Funcionário judicial. 

(DOC.40, fól.1r, l.08-11) – “...recebeo o Senado a Ordem de Vossa Magestade e Editais 

para serem rematados os Officios da Ouvidoria Geral, e Meyrinho, e Escrivão da 

Camera desta mesma villa...” 

 

130. MERCÊ/ FAZER MERCÊ [fes merce] 

Acepção: Benefício, graça, recompensa. 

(DOC.16, fól.1r, l.03-05) – “Recebeo se em camera a c[ar]ta de vossa merce a qual a 

companhaua[õ] coatro cartas que sua Magestade que Deos guarde fes merce a este 

Senado...” 
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131. MESTRE [Mestres] 

Acepção: Comandante de embarcação. 

(DOC.48, fól.1v, l.16-19) – “...e para cobrança, e arecadassam desta empuzissaõ, na 

entrada que os Mestres dos Barcos devem manefestar perante o Juis Prezidente...” 

 

132. MILICIANO [Melecianos] 

Acepção: O mesmo que soldado militar. 

(DOC.47, fól.2v, l.16-19) – “...e desde ja fazemos saber a Vossa Excelencia que sendo 

os Melecianos exentos entaõ ficava a derama en rendimento munto, e munto 

lemitado...” 

 

133. MÓDICO [modico] 

Acepção: Modesto, de pouco valor. 

(DOC.31, fól.1v, l.03-05) – “...porque supposto seja o contrato modico no tempo 

prezente no futuro podera ser de muita utilidade...” 

 

134. MOLÉSTIA [molestia] 

Acepção: Doença, enfermidade. 

(DOC.43, fól.1r, l.12-13) – “...aquelle por padecer a molestia da segueira, que tudo da 

mesma certidaõ consta.” 

 

135. MOLHADO [molhados] 

Acepção: Gênero alimentício líquido. 

(DOC.45, fól.1r, l.12-14) – “...e em cada pipa de molhados do reino ojtoçentos reis para 

com este acreçimo serem pelllo rendimento da camera pagos os dous offiçiais do 

respetivo Terço desta Comarca.” 

 

136. NAU [naos] 

Acepção: Navio de porte grande. 

(DOC.11, fól.1v, l.15-17) – “...poronde entram nauios de linha como asim esta 

suçedendo terem emtrado naos de estrangeiros.” 
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137. OBRAR 

Acepção: Executar, realizar, produzir. 

(DOC.25, fól.1v, l.18-19) – “...seguirem apoçar os ditos Reverendos Padres de que 

ficamos esperando a desizaõ para sauermos o que devemos obrar.” 

 

138. OB-REPTÍCIO [obreptício] 

Acepção: Algo obtido por meio de dissimulação, astúcia. 

(DOC.27, fól.1r, l.12-15) – “...Sua Magestade Fidillissima que Deos Guarde ouve para 

derogado, nullo, e obreptício o breve Apostolicum pascendi de nova confirmação aos 

Padres denominados da Companhia de JEZUS...” 

 

139. OBSEQUIOSO 

Acepção: Que revela vontade de obsequiar. 

(DOC.13, fól.1r, l.25-26) – “Muito de Vosa Exselensia Obsequioso, Senado.” 

 

140. OBSERVÂNCIA [observanssia] 

Acepção: Cumprimento de uma norma, execução fiel. 

(DOC.12, fól.1r, l.10-12) – “E em observanssia della listou esta Camara deseseis 

homenins para soldados...” 

 

141. OBVIAR [obuiarmos] 

Acepção: Opor, contrapor, obstar. 

(DOC.08, fól.1r, l.10-13) – “...que causa a falta do dito escriuaõ, so afim de não 

obuiarmos ao seruiço de Sua Magestade quem Deos guarde...” 

 

142. OPULÊNCIA [opulençia] 

Acepção: Abundância, acúmulo de bens. 

(DOC.46, fól.1r, l.06-08) – “...pois de serto nam podem estar todos na mesma 

circunstancia séria e opulençia como este, Excelentissimmo senhor que sendo Vasta na 

sua Extençam, he na intençam lemitada...” 
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143. ORDENAÇÃO 

Acepção: Ato ou efeito de mandado, ordenamento. 

(DOC.04, fól.1r, l.04-06) – “...que este presente anno seruimos pella ordenaçaõ de Sua 

Magestade que Deos Guarde et cetera...” 

 

144. ORDENADO 

Acepção: Salário, remuneração. 

(DOC.24, fól.1r, l.14-17) – “...se requereo, que ao escrivaõ visto o limitado ordenado 

que tinha de dez mil reis somente tendo excessivo trabalho e escrita que nada levava 

outro emullumento...” 

 

145. PARAGEM [paraje] 

Acepção: Ponto, lugar de parada. 

(DOC.25, fól.1r, l.22-24) – “...os Reverendos Padres se asenhoreavaõ de sem [brasas de 

chaons’] em coadra Na Milhor paraje que tem esta villa...” 

 

146. PARIDADE 

Acepção: Igualdade, analogia, semelhança. 

(DOC.15, fól.1r, l.14-17) – “... que teue o Doutor Raphael Pirez Pardinho pera os 

ancehar todos em hum subgeito, que he o que de parIdade serve pello achar sufiçiente e 

des emteresado experamos...” 

 

147. PATENTEAR [patenteamoz] 

Acepção: Manifestar, evidenciar. 

(DOC.46, fól.1r, l.24-25) – “...patenteamoz os nossos sintimentoz, como Vossa 

Excilencia nos inçinua.” 

 

148. PENDER [pendem] 

Acepção: Depender, estar sujeito.  

(DOC.47, fól.1v, l.30-33) – “Esta contribuissão Excelentissimo Senhor pensamos sera 

mais certa, pois todas as mais sao’ duvidosas, por que abundancias de mantimentos 

pendem de que os tempos lhe corram favoráveis...” 
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149. PENÚRIA [penuria] 

Acepção: Extrema pobreza, miséria. 

(DOC.46, fól.1r, l.31-34) – “... pellos desfalques de gente, já para as emtradas Rio do 

Registo abaiçho, Tibagi, e Grapuaba, e as repitidas tiradas para esa capital: secando as 

faisqueiras viveram com meyor penuria.” 

 

150. PERNICIOSO [perniciosos] 

Acepção: Que causa dano, nocivo, perigoso. 

DOC.32, fól.1r, l.06-08) – “Muito meo senhor depois de ter a Vossa Excelencia 

significado que pertendia atalhar os perniciosos dezignios da Camera desta Vila...” 

 

151. PERVENCIDO [prevenciados] 

Acepção: Vencida a validade, caducado. 

(DOC.33, fól.1r, l.03-05) – “...e emquanto os prejuizos que os Suplicantes expoem, 

estão prevenciados no Edital de 22 do corrente Paranagua em câmara de 22 de 

Janeirode 1785.” 

 

152. PERVERTER [perverteo] 

Acepção: Efetuar alteração, mudança. 

(DOC.45, fól.1r, l.23-28) – “...mais no anno seguinte se perverteo este metodo, e contra 

a real ordem foi pello Illustrissimmo e Excelentissimo anteçeçor de Vossa Excelencia 

feito remeter para essa capital todo o rendimento da dita nova inpoziçam; e nem só se 

perverteo a real ordem deste modo mais ainda contra todo o literal sentido delle este 

hoje rematada:...” 

 

153. PÔR OS OLHOS [por os olhos] 

Acepção: Cuidar. 

(DOC.22, fól.1v, l.12-14) – “...E para obedecer a vossa Excelencia ficamos subditos 

aos seos pes de vossa Excelencia que Deus guarde muitos annos para por os olhos 

nestas suas capitanias.” 
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154. PRINCIPIADO 

Acepção: Iniciado, começado. 

(DOC.46, fól.1v, l.05-07) – “Este principiado Comercio emquanto amplamente girava, 

ripitidas embarcacoins, alem das propias, procuravam o porto...” 

 

155. PRIVANÇA [priuança] 

Acepção: Desfavorecimento, destituição. 

(DOC.25, fól.1v, l.16-18) – “...atendendo outro sim o prejuizo que receberâ o aumento 

da pouo-açaõ com a priuança das sem brasas de chaons em coadra de que seguirem 

apoçar os ditos Reverendos Padres...” 

 

156. PROFITENTE [profitentes] 

Acepção: Aquele que professsa. 

(DOC.27, fól.1r, l.19-21) – “... como tambem Cinco proficoins do quarto votto de 

outros tantos Religiozos profitentes do sobre dito institutu...” 

 

157. PROPINA [propinas] 

Acepção: Pagamento, gratificação em dinheiro. 

(DOC.21, fól.1r, l.11-13) – “... para effeito de se arbitrar o quanto poderia dar esta 

Camera de propinas ao Secretario achou o dito Ouvidor...” 

 

158. RÁBULA [Rabula] 

Acepção: Indivíduo que fala muito e não prova nada, trapaceiro, ardiloso. 

(DOC.31, fól.1v, l.05-08) – “... nestes termos pertendo mandar subitar a dita obra, 

prender, e depor se necessario for o dito Rabula em nome de Vossa Excelencia...” 

 

159. REBATE [rebates] 

Acepção: Ataque repentino, sinal de alarme, aviso. 

(DOC.12, fól.1r, l.23-27) – “... os moradores della com a âvulssam de suas propias 

pessoas, com que acodem aos rebates a defender o impeto dos varios estran-geiros.” 
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160. RÉDITO [redito] 

Acepção: Rendimento, ganho, lucro. 

(DOC.42, fól.1r, l.23-26) – “... sendo o redito dos vigarios huńs annos, por outros a 

quantia de quinhentos mil reis, e os sachristońs quarenta, e tantos.” 

 

161. RELAVADO [relauadas] 

Acepção: Explorado, exaurido. 

(DOC.03, fól.1v, l.04-09) – “... alguns˜ moradores e homes de fora andauaõ laurando 

nas ditas minas e naõ sauemos o rendimento dellas so nos dizem estam ja tam relauadas 

que case todos tem despejado...” 

 

162. REMÉDIO DA SUA FOME [remedio da Sua fome] 

Acepção: Plantação que serve para alimento. 

(DOC.32, fól.1r, l.29-31) – “Estes mizeraveis, que viaõ destruido o remedio da Sua 

fome xoravão...” 

 

163. RIPA [ripas] 

Acepção: Pedaço de madeira estreito e comprido. 

(DOC.46, fól.1v, l.09-12) – “... e prohibiçam das madeiras, que faziam algum ramo de 

Comerçio em Curbas, braçame, taboado, e ripas, que indo ao Rio de Janeiro, e Bahia, 

nam so davam algum aumento ao Comerçio...” 

 

164. ROSSIO [Rocio] 

Acepção: Praça larga, espaçosa. 

(DOC.32, fól.1r, l.22-25) – “... concordou com os camaristas, seos companheiros, o 

mudarem huma cerca, que hâ no circuito desta Vila a qual servia de defeza aos 

moradores do Rocio...” 

 

165. SEARA [searas] 

Acepção: Plantação, terra cultivada. 

(DOC.22, fól.1r, l.09-11) – “... por terem havido experimentado este anno grave 

prejuizo na prezente seifa das searas tanto de ferruge, como de fogo...” 
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166. SOLDO [soldos] 

Acepção: Salário, remuneração de militar. 

(DOC.47, fól.1v, l.14-17) – “... ja se achava pencionado com duzentos reis por alqueire 

para os soldos do Sargento mor, e Ajudante do Regimento Melecianno desta villa...” 

 

167. SUBITAR 

Acepção: Ir a baixo, derrubar. 

(DOC.31, fól.1v, l.05-08)  - “... nestes termos pertendo mandar subitar a dita obra, 

prender, e depor se necessario for o dito Rabula em nome de Vossa Excelencia...” 

 

168. SUBSCREVER [subscrevido] 

Acepção: Aprovado, aceito. 

(DOC.28, fól.1r, l.13-15) – “Tudo por mim Escrivão Lido, Conferido, subscrevido, e 

assinado, para assim constar onde convenha passo.” 

 

169. SUMACA 

Acepção: Navio à vela, pequena embarcação. 

(DOC.11, fól.1r, l.10-14) – “... e vaj a dita sumaca caregada com a farinha que pode 

leuar, e as outras que câ estavam na mesma deligençia prohiuimos athe que aquella 

emgeitaçe carga...” 

 

170. SUSTAR [suste/sustava] 

Acepção: Parar, interromper, suspender. 

(DOC.48, fól.2r, l.15-19) – “... que quando por algua nova resolupsam de sua 

Magestade que Deus guarde se suste este projecto, ou haja nova rezolupsão por 

qualquer encidente que acontesa, se sustava taõ bem esta recadasaõ, e cobransa por 

dever ser taõ somentes deregida a este fim...” 

 

171. SUSTENTAÇÃO [sustentasão] 

Acepção: Abastecimento de alimento, sustento. 

(DOC.48, fól.1r, l.35-39) – “... constetuindo nella hua porsam ordinaria qual pudece 

albitrar-ce para sustentasão daqueles individuos, que diviaõ passar a Europa instruir-ce, 

e formarce...” 
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172. TABUADO [taboado] 

Acepção: Conjunto de tábua. 

(DOC.46, fól.1v, l.09-10) – “...e prohibiçam das madeiras, que faziam algum ramo de 

Comerçio em Curbas, braçame, taboado, e ripas...” 

 

173. TABULARIA 

Acepção: Um espécia de tábua.  

(DOC.42, fól.1r, l.28-31) – “O Taboado taõbem a tabularia o Comercio, e por hua, e 

outras couzas sempre este Porto se achava com Embarcasońs, e muntas vezes vindas do 

Norte...” 

 

174. VENTILAR [vintillasem] 

Acepção: Discutir, debater um assunto, levantar hipóteses. 

(DOC.25, fól.1r, l.25-27) – “... e os Mesmos Reverendos Padressem que ordinariamente 

vintillasem A posseçaõ dos tais chaons˜pertenderaõ Leuantar nelles edefficios...” 

 

175. VERAS  

Acepção: Coisas verdadeiras, verdade. 

(DOC.11, fól.1r, l.05-06) – “Reçebemos, e aplaudimos com as afetuosas veras de liais 

súbditos...” 

 

176. VIGÁRIO [Vigario] 

Acepção: Padre que substitui o pároco. 

(DOC.06, fól.1r, l.03-04) – “...Reçebemos nos os offeçiais da Camera por via do muito 

Reverendo Padre Vigario da Vara da Villa de Santos...” 
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