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59 1805 – 1806 4420 – 4503 84 
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61 1806 – 1807 4589 – 4683 95 
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64 1808 – 1823 4853 – 4945 93 
65 1823  4946 – 5018 73 
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1-  1618, Agosto, 8, Lisboa 
REGIMENTO (cópia do registro do) pelo qual (D. Filipe II) concede às minas 
de ouro, prata e outros metais, já descobertas ou a descobrir, aos seus 
vassalos e moradores das capitanias de São Paulo e São Vicente, do 
Estado do Brasil, pagando aqueles o quinto à Fazenda Real, depois de ter 
encarregado do seu descobrimento (D.) Francisco de Sousa, Governador 
(Geral) que foi, daquele Estado, e Salvador Correia de Sá, (superintendente-
geral das minas do Brasil), os quais delas não tiraram proveito pois não 
puderam "averiguar a certeza das ditas Minas...". O regimento é dirigido pelo 
Rei, ao governador-geral do Estado do Brasil, (D.) Francisco de Sousa ao 
chanceler da Relação do mesmo Estado, e seus desembargadores, ao 
provedor-mor da Fazenda Real e mais provedores, aos capitães das 
capitanias do referido Estado, ao provedor das minas, "se mais justiças".  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 1. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 1. 
 

2-  1619, Janeiro, 23,Santos  
REPRESENTAÇÃO da Câmara da vila de Santos, a (D. Filipe II), sobre a 
chegada de Martim de Sá e do mineiro e materiais para o desenvolvimento 
das minas da capitania (de São Paulo), ao qual está assistindo, nesta vila, 
seu pai, Salvador Correia de Sá, superintendente geral das minas do Brasil, 
encarregado da pesquisa das referidas minas apesar da sua muita idade, 
com serviços prestados em defesa do Brasil, no Cabo Frio e no Rio de 
Janeiro, por uma provisão de El-Rei, tendo também levado cavalos a 
Angola. A mesma Câmara agradece, a eleição de Martim de Sá, para a 
defesa daquela costa o qual já prestou muitos serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 2. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 2. 
 

3-  1624, Fevereiro, 9 
DEVASSA (traslado do traslado da) que o superintendente nas matérias de 
guerra da costa do sul e da vila de São Paulo da capitania de São Vicente e 
administração geral das Minas, Martim de Sá, mandou fazer sobre a morte 
do índio principal, Timacauna por Pombeiros dos brancos quando este se 
dirigia aquela vila, com toda a sua gente, para se converter à religião 
católica. Este auto foi escrito pelo tabelião do público judicial e notas e 
escrivão das minas na vila (de São Paulo), Simão Borges Sequeira , em 
1623 Junho 5.  Segue-se a inquirição, de testemunhas sobre o assunto 
contido no auto atrás, feita nas pousadas do juiz ordinário daquela vila, 
Diogo Moreira, em 7 de junho de 1623, e escrita pelo tabelião do público 
judicial e notas da mesma vila, Calisto da Mota. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 3. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 3. 
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4-  1626, Fevereiro, 6, Lisboa 
CARTA de Francisco Leitão para (D. Filipe II) dizendo que para o informar 
sobre a ordem que Diogo Soares lhe enviou da parte do Conselho da 
Fazenda, acerca das petições, que seguem inclusas, de pessoas que 
pretendem o ofício de provedor da Fazenda da Capitania de São Vicente do 
Estado do Brasil, ouviu testemunhas e por estas soube que o suplicante 
Domingos de Freitas, era o merecedor do cargo, indicando-o   por 6 anos. 
Anexos: 3 requerimentos,  auto de abonação,3 2 certidões, traslado de 
instrumento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 4. 
 

5-  1626, Março, 14, Lisboa 
REQUERIMENTO de Domingos de Freitas pedindo a (D. Filipe II), que lhe 
mande passar portaria para que no Conselho da Fazenda vejam e 
despachem os papéis que apresentou para concorrer ao cargo de provedor 
da Fazenda da capitania de São Vicente, porque está de partida para aquela 
capitania, em companhia do governador (das capitanias do sul), Diogo Luis 
de Oliveira, e quere recolher os seus papéis antes de ir.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 5. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 5. 
 

6-  [ant. 1626, Maio, 12, Lisboa]  
REQUERIMENTO de Domingos de Freitas, estante na cidade de Lisboa, 
pedindo que se lhe passe folha corrida, pois esta é lhe necessária para lhe 
deferirem uns requerimentos que apresentou no Conselho da  Fazenda 
(para concorrer ao cargo de provedor da Fazenda da Capitania de São 
Vicente).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 6. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 6. 
 

7-  1638, Outubro, 31, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o que escrevem (em carta de 4 
de Maio de 1698) os oficiais da Câmara de São Paulo, acerca da grande  
falta que tem de remédios. Era conveniente que, houvesse médico que 
quizesse ir voluntariamente para aquela conquista, e que o Rei obrigasse 
alguns que na corte tenham “menos embaraço” e a quem aqueles vassalos 
prometem dar grande partido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 7. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 7. 
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8-  [ ant. 1643, Maio, 2] 
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda (Real), pedindo a (D. João V) 
que, pelo Conselho da Fazenda, se faça consulta para o provimento do 
cargo de administrador das minas de São Paulo, e São Vicente, do Estado 
do Brasil, o qual, segundo notícias que teve, está provido sem ter havido 
consulta do referido Conselho.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 8. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 8. 
 

9-  [ant. 1643, Dezembro, 7] 
REQUERIMENTO dos procuradores das capitanias do Sul, pedindo a (D. 
João IV) que mande que na vila de São Paulo se bata moeda de ouro, 
porque daí virá grande proveito aos moradores daquela vila a à Fazenda 
Real e que os quintos reais do ouro, que se tirarem, se carreguem ao 
almoxarife. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 9. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 9. 
 

10-  1644, Dezembro, 24, Lisboa 
ALVARÁ de (D. João IV) concedendo a Domingos José Leite o ofício de 
capataz da Casa da Moeda, da capitania de São Paulo, que aí existe para 
fundição do ouro, prata e mais metais que se retirarem das minas, ali 
entaboladas, e fixando o seu ordenado, tirado do rendimento das mesmas 
minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 10. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 10. 
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11-  1644, Lisboa  
REQUERIMENTO (minuta do), dado por (D. João IV), ao general da frota 
que vai para a Bahia  Salvador, Correia de Sá e Benevides, para o 
entabolamento das minas de São Paulo, recomendando que tendo feito tudo 
como convém, deixe “correndo” com estas  Duarte Correia Vasqueanes. O 
monarca manda: que Salvador Correia de Sá e Benevides tenh  o mesmo 
poder, jurisdição e alçada que tem o governador geral do Estado (do Brasil), 
nos assuntos de Justiça, Fazenda e Guerra, em toda a repartição do sul, e 
com absoluta independência daquele governador; que haja nas ditas minas 
um provedor da Fazenda, um tesoureiro e um escrivão, fixando os seus 
ordenados; que, de todas as causas que se moverem relativas às minas, 
tomará conhecimento: em, primeira instância, o dito provedor da Fazenda e, 
em apelação Sá e Benevides, que seja seu adjunto o ouvidor geral das 
capitanias do sul, com quem sentenciará todas as causas, e, não o 
havendo, mandará estar, por apelação ao Conselho Ultramarino. Determina 
mais o soberano: o número de mineiros que hão de servir nas minas e os 
seus ordenados; ; que para o trabalho das mesmas minas se possa servir 
dos índios de qualquer aldeia, pagando-lhes os seus salários. Diz ainda que, 
tendo sido informado de não só em São Paulo, mas também em outras 
partes do Brasil, haver minas de ouro, prata, ferro, cobre, calaim, pérolas e 
esmeraldas, o encarrega de tomar informações delas e procurar descobri-
las. E, visto que isso é importante para o aumento da Fazenda Real, manda 
que agracie com honras, mercês todas as pessoas que descobrirem minas, 
para assim as estimular. Recomenda particular cuidado com o descaminho 
do que pertencer aquela Fazenda e determina que, do metal adquirido pelos 
moradores, antes desta ordem, se lavre moeda e com esta se paguem os 
ordenados e mais gastos, vindo o remanescente para o Reino. Diz que só 
em São Paulo se construa uma Casa da Moeda, com os oficiais 
necessários. 
Anexo: minuta . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 11. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 11. 
 

12-  1646, Maio, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre os meios que se apresentam 
mais convenientes para se poder conseguir a restituição dos Padres da 
Companhia de Jesus ao seu Colégio de São Paulo, os quais são os 
seguintes: que se passe nova provisão dirigida ao governador geral do 
Estado do Brasil (Antônio Teles da Silva) e mais justiças para fazer executar 
as ordens de (D. João IV) de se restituirem aos ditos padres os seus bens e 
mais justiças da vila de São Paulo que não executem esas ordens; que se 
escreva aos provinciais  de São Bento, de Nossa Senhora do Carmo e da 
Custódia de São Francisco para que os seus subditos não aconselhem  
contra aquelas ordens,, como costumam fazer, pois que aqueles colégios , 
com seus maus conselhos, foram uma das principais causas da amotinação 
dos moradores de São Paulo contr aos religiosos da Companhia de Jesus.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 12. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 12. 
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13-  1646, Outubro, 22, Vila de São Paulo, da capitania de São Vicente 
REGISTRO de uma pedra de prata que Antônio Nunes Pinto, seu 
descobridor, entregou ao tesoureiro daa Casa da Moeda, Minas e Quintos 
Reais, Bartolomeu Fernandes Faria. Foi aquela pedra trazida do sertão de 
Tabicuari, e parte fundida e guardada na arca real.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 13. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 13. 
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14-  1647, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre as cartas que escreveram, a 
(D, João V), o governador geral do Estado do Brasil, o governador e oficiais 
da Câmara do Rio de Janeiro, e das vilas de São Paulo, São Vicente, 
Conceição e Parnaíba.  acerca dos religiosos da Companhia (de Jesus), 
daquelas partes. Tendo sido pedida informação sobre este assunto a 
Salvador Correia de Sá (e Benevides), conselheiro do (Conselho 
Ultramarino), este deu o seu parecer, dizendo que os moradores  das vilas 
acima citadas, representaram ao Rei que seria mais conveniente ao serviço 
real  que a administração dos índios fosse retirada aos padres da 
Companhia e dada aos seus moradores e, que também se queixaram dos 
ministros do Rei que os obrigam  a restituir aos  religiosos as igrejas e bens 
de que tinham sido expulsos por eles.. Que também o governador do Rio de 
Janeiro,  Duarte Correia Vasqueanes (?),escreve que, os oficiais da Câmara 
da vila de São Paulo, o avisaram que os religiosos da Companhia (de 
Jesus), fechavam o caminho e impediam o comércio daquela vila, e é do 
parecer que Sua Magestade conceda o perdão geral de todas as culpas aos 
criminosos de São Paulo, pois estes com receio dos castigos podem passar-
se para os castelhanos. Também o governador geral do Estado do Brasil 
(Antônio Teles da Silva), relata as violências que os moradores de São 
Paulo, praticam contra os religiosos. Diz Salvador Correia de Sá e 
Benevides  concorda com a opinião do dito governador-geral, tanto sobre a 
atitude dos moradores de São Paulo, como sobre as medidas a tomar para 
os reprimir. Pensa que os religiosos deviam restituídos porque são úteis  
para a boa administração da justiça, serviço de Deus, e polícia dos lugares 
das conquistas. Mas que, para se realizar este último intento, será 
necessário que o Rei mande estranhar a alguns religiosos, que aconselham 
mal os moradores daquelas partes.  Por outro lado, julga que no estado de 
violência em que estão os povos das capitanias do sul, é impossível os 
religiosos continuarem a exercer a sua missão.. Em vista disto, pede a (D. 
João IV) que aceite a desistência que os religiosos fazem da administração 
das aldeias e que entregue estas  a clérigos seculares e a capitães leigos, 
que proverão os governadores e os poderão mudar e até revogar sempre 
que procederem mal. O Conselho conforma-se em tudo com o parecer de 
Salvador Correia de Sá e Benevides exceto no fato da administração dos 
índios ser retirada aos religiosos da Companhia, pois uma das principais 
causas da boa administração do Brasil, depende da conservação dos índios 
e esta é devida ao zelo daqueles padres. No que respeita à expulsão destes 
das vilas de São Paulo e São Vicente, deve o rei recomendar especialmente 
ao governador-geral do Brasil (Antônio Teles da Silva) e ao das capitanias 
do Sul. Salvador Correia de Sá e Benevides, para efetuarem a sua 
restituição. Acha que este deve levar ordem para fundar presídios em São 
Paulo e em Santos, por ser o porto de mar por onde se desembarca para 
aquela vila.  
Anexo:  decreto, duas representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 14. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 14. 
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15-  [ant. 1651, Junho, 13] 
INFORMAÇÃO dada pelo (comissário das minas general) Eliadoro Ebano e 
assinada por ele e pelos oficiais da Câmara da Vila de (Nossa Senhora  do 
Rosário do Paranaguá) acerca dos descobrimentos de minas. Quanto ao 
descobrimento de prata, por Antônio Nunes (Pinto) diz que esse lhe trouxe 
uma amostra que remeteu logo ao administrador (geral) das minas Duarte 
Correia Vasqueanes e lhe foi entregue como consta  do traslado da sua  
carta. Informa que: André Fernandes da Parnaíba  não foi à serra de 
“Sabarabuçu” mas a outro sertão aonde morreu com sua companhia, 
estando ele convencido que ali há prata; que nas vistorias e exames que fez 
na baía de Paranaguá  descobriu nos ribeiros abundante ouro de lavagem 
que, entabolou; que se descobriram outros ribeiros de ouro de lavagem nos 
campos de Curitiba, sertão daquela, que já vira quando ali estiveram em 
visita por ordem do governador (da capitania do Rio de Janeiro), Salvador 
Correia de Sá e Benevides, e também nas cabeceiras das ribeiras da vila de 
Iguape, que dista daquela onze léguas; que ali achou um ribeiro de pedras 
de ouro onde fez os exames que constam dos outros inclusos, e que é 
preciso um mineiro para a sua exploração. Informa, ainda, que remeteu ao 
administrador das minas, Duarte Correia Vasqueanes, um quintal de pedras 
e que considera inútil a existência da Casa da Moeda e Quintos da Vila de 
São Paulo, pelo pouco ouro que hoje aí se tira e lavra.  
Anexo: traslado de carta, provisão, traslado de carta patente, traslado de 2 
autos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 15. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 15. 
 

16-  1653, Junho, 8, Santos 
CERTIDÃO do provedor das minas e Casa da Moeda da vila de São Paulo, 
Pascoal Afonso, e do tesoureiro, Estevão Fernandes Porto, dizendo ser  
certo que a distância da Barra Grande à vila de Santos é de légua e meia; 
daqui à vila de São Paulo, de quinze léguas; desta vila à aldeia dos índios 
maroviri, de cinco léguas e à aldeia de São Miguel, de quatro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. .16 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 16. 
 

17-  1653, Julho, 8, Santos 
CARTA do (administrador das minas do sul). Pedro de Sousa Pereira, para 
(D. JoãoV), em que dá conta do mau procedimento dos descobridores de 
minas, capitão da gente, Domingos Leite, Padre Frei Belchior de São 
Francisco e Antônio Nunes Pinto enviados à descoberta de pedras de prata. 
Como foi informado que o dito frade se quis apoderar do descobrimento, 
chegando a esconder o regimento que lhe fôra dado, e que Antônio Nunes 
ficara em Paranaguá, sem lhe vir “dar razão” do fato, mandou prender este 
que depois se ofereceu para ir fazer nova averiguação por estar convencido 
que as pedras tem metal. Se assim for, devem ir para as minas mineiros e 
fundidores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 17. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 17. 
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18-  1653, Agosto, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que escreve o donatário da 
capitania, de São Vicente e São Paulo, no estado do Brasil D. Álvaro Pires 
de Castro, 6º conde de Monsanto e 1º marques de Cascais, acerca da 
nomeação que fez do cargo de capitão-mor da dita capitania, em Gonçalo 
Couraça de Mesquita, Martinho da Silva e Felipe Jaques de Oliveira. Diz 
que, mandando-se por despacho, que apresentassem os papéis de seus 
serviços para se escolher aquele que deveria ser provido, só o fez o primeiro 
citado, e deles consta que serviu bem, no Rio de Janeiro, no cerco de 
Badajoz, nas tomadas das vilas de Valverde, Aleunchel, Vila Nova del 
Fresmo e Figueira de Vargas, combatendo sempre com valentia. Pareceu 
ao Conselho, dar conta ao Rei das pessoas que o dito marques de Cascais, 
propõe para a capitania de que é donatário, e que destas seja escolhido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 18. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 18. 
 

19-  1655, Março, 3, Pedra Longa 
CARTA do donatário, da capitania de São Vicente e São Paulo (D. Álvaro 
Pires de Castro, 6º conde de Monsanto e 1º marques de Cascais. Para (D. 
João IV), pedindo-lhe para evitar a perturbação que o provedor da Fazenda 
Real, daquela  dita capitania, causa nos seus rendeiros e procuradores, pois 
impede-os de cobrarem os direitos que lhe são concedidos por doação e 
foral, mandando fazer o pagamento da sua Fazenda aos capitães-mores.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 19. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 19. 
 

20-  1656, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o pedido  que  fazem os oficiais 
da Câmara da vila de São Paulo a (D. João IV), para que se lhe nomeie 
novo vigário, por terem razão de queixa de Domingos Gomes Albernás, 
enviado pelo administrador do Rio de Janeiro. Pareceu ao Conselho que 
este assunto está relacionado com a Mesa da Consciência e Ordens por ser 
de caráter eclesiástico, deve o Rei ordenar que tome as providências 
necessárias para que os moradores daquela capitania que se  são de muitas 
e diferentes nações, vivam satisfeitos. 
Anexo:  2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 20. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 20. 
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21-  1656, Dezembro, São Paulo  
CARTA do cavaleiro-fidalgo da Casa Real, Antônio Raposo da Silveira, 
morador na vila de São plPaulo, para (D. Afonso VI), em que diz que tem 
servido muitos anos no Estado do Brasil; como alferes do capitão Roque da 
Cunha; mandado pelo governador geral, Antônio Teles de Menezes, às 
capitanias do sul,  como escrivão do novo direito que o Rei lançou no açucar 
, e mais drogas, contra o qual o povo do Rio de Janeiro se levantou com tal 
excesso que o ia matando; havendo falta de mantimentos na Baía foi à 
capitania de São Vicente para os angariar, sem receber soldo algum e 
acudiu aos rebates que houve na vila de Santos.  Diz ainda que, antes de 
passar ao Estado do Brasil, fora ao da Índia, servindo  nas armadas e 
fortalezas. Tendo vindo ao Reino, em 1646, em companhia do vice-rei (D. 
João da Silva Telo e Meneses, 1º Conde de Aveiras), o Rei fez-lhe mercê do 
hábito da Ordem de Santiago, com condição de ir ao Brasil. E, como satisfez 
esta, pede ao Rei que, vendo os seus serviços atrás relatados, lhe conceda, 
juntamente com o habito que tem, cem mil reis, pagos na capitania de São 
Vicente onde é morador e que, por sua morte, possa suceder nesta mercê 
um dos seus filhos. 
Anexo: relação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 21. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 21. 
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22-  1657, Junho, 4, Santos 
CARTA do provedor e contador da Fazenda Real e juiz da alfândega nas 
capitanias de São Vicente, Sebastião Fernandes Correia, para (D. Afonso 
VI) , avizando-o de algumas coisas que naquelas capitanias se fazem contra 
o serviço real e de Deus, tais como: que todos os anos vão aquela capitania 
uma ou duas naus da companhia geral, que dizem estar isentas, e para tal, 
não dão conta à alfândega, do sal e das fazendas, de que certamente não 
pagam direitos no Reino. Os povos daquelas capitanias queixam-se de que 
tendo o Rei posto estanque no sal, mandando-o em todo o Brasil dar a 
pataca a alqueire, só ali não manda nenhum, no entanto naquela dita 
capitania gasta-se mais que em qualquer outro lado, pois dali vão salgas de 
peixe e carne. Portanto, pedem ao Rei que lhes mande dar o sal ou então 
permitir que os particulares o levem; naquela capitania. há muitas 
desordens, principalmente na vila de São Paulo, onde se não faz justiça, 
pois a geração a quem chamam de Camargo unida com a de João Pires, 
todos naturais da dita vila, tem na sua mão os juizes e oficiais da Câmara, e 
livram assim todo o criminoso que a eles se juntam. Tudo isto é o resultado 
de não terem sido castigados pela expulsão dos padres da Companhia (de 
Jesus).  E, como há todas estas desordens, não se pagam os dízimos reais, 
nem há quem queira "lançar neles" e tiveram de se arrematar por um preço 
muito baixo para não se perder tudo. E, como os ordenados eclesiásticos e 
seculares são cada vez maiores e as rendas menores, não há dinheiro para 
pagar os ditos ordenados. Diz ainda que exerce os seus cargos há 
dezenove anos e como se sente doente e velho, pois conta 75 anos, queria 
renunciar em seu filho, que serve de capitão da fortaleza ,da vila de Santos, 
pelo que pede ao rei que mande passar a seu filho, provisão dos seus 
serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 22. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 22. 
 

23-  1665, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o pedido que faz, Agostinho 
Barbalho Bezerra, do necessário para o resgate dos índios que o hão de 
guiar e de munições, para conseguir o entabolamento das minas de oiro e 
metais de Paranaguá (Pernagoa) na capitania de São Vicente, e o 
descobrimento das minas da Serra das Esmeraldas e de outros metais na 
capitania do Espírito Santo, a que foi mandado, e que tem feito à sua custa. 
Pareceu ao Conselho que se ordene ao provedor-mor da Fazenda do Brasil 
e provedor do Rio de Janeiro, que leve, em conta as balas e munições já 
dadas aos soldados que acompanharem Agostinho Barbalho Bezerra no dito 
descobrimento e que, quanto ao resgate dos índios, se lhe concedam os 
gêneros, que o Rei tiver naquelas capitanias, até à importância de duzentos 
cruzados e, na sua falta, este dinheiro, para os comprar.  
Anexo:  carta patente, 2 provisões, carta, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 23. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 23. 
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24-  [ant. 1679, Abril,9] 
REQUERIMENTO do conde da Ilha do Príncipe, por seu procurador, Luís 
Lopes de Carvalho, ao (provedor e contador da Fazenda Real da Capitania 
de São Vicente, capitão Pablo Rodrigues de Lara), pedindo uma certidão em 
que conste que Martim Afonso de Sousa, seu filho Pedro Lopes de Sousa, 
seu neto Lopo de Sousa e sua neta D. Mariana de Sousa, condessa do 
Vimieiro, foram donatários e governadores da referida capitania nomeando 
nela os capitães e ouvidores, os quais concederam sempre terras de 
sesmaria aos moradores dela.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 24. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 24. 
 

25-  1668, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do licenciado Clemente 
Martins de  Matos para o (Príncipe Regente D. Pedro), dizendo que o 
administrador das minas de Paranaguá e governador da gente de guerra,  
Agostinho Barbalho Bezerra, tendo reconhecido a utilidade que haveria de o 
deixar acompanhar no descobrimento daquelas minas, lhe perdoara os 
crimes de rapto de uma filha de Leonardo Correia e da morte de Francisco 
Saraiva, e pedindo-lhe que mande confirmar este perdão, para que possa 
continuar no descobrimento das minas. Pareceu ao Conselho que, vista a 
forma da provisão que (Príncipe Regente D. Pedro) concedeu a Agostinho 
Barbalho Bezerra, para poder perdoar os crimes a pessoas que fossem 
úteis, para o descobrimento das minas, sem excepção da sua qualidade, se 
deve mandar libertar o suplicante. E, pelo que respeita à prata e outros 
minerais, que declara ter descoberto, deve-se ordenar ao governador do Rio 
de Janeiro, (D. Pedro de Mascarenhas), e ao provedor da Fazenda, que 
informem o que souberem sobre o assunto. Ao cônego João Falcão pareceu 
que se não deve deferir o que pede o suplicante, por serem muito graves e 
dignos de exemplar castigo, os crimes que cometeu.  
Anexo:  bilhete, 2 cartas, 2 requerimentos, carta de perdão,  provisão, 
traslados de 2 regimentos, procuração,   7 certidões, traslado de auto de 
inquisição,  termo de inquisição de testemunhas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 25. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 25. 
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26-  1669, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a petição de Francisco Vieira, 
morador na vila de Vitória, capitania do Espírito Santo, ao (Príncipe Regente 
D. Pedro), em que diz que em virtude de uma sua provisão, Agostinho 
Barbalho Bezerra, que foi administrador das minas de São Paulo, lhe 
concedeu o perdão do crime da morte de um homem, por o ter 
acompanhado na jornada das ditas minas e por estar inocente daquele 
crime, pede lhe mande confirmar o citado perdão. Pareceu ao Conselho que 
o (Príncipe Regente) deve mandar passar a confirmação pedida, a João 
Falcão de Sousa pareceu que a provisão do (Príncipe Regente) não deve ter 
lugar e não se deve mandar confirmar o dito perdão, pois é muito grave o 
crime de morte de homem, que deve ser castigado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 26. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 26. 
 

27-  1673, Junho, 28, Lisboa 
REGIMENTO ( traslado do) dado pelo Príncipe Regente (D. Pedro), ao 
administrador e provedor das minas de prata, D. Rodrigo  de Castelo 
Branco, para este usar no entabolamento das minas de prata de Tabaiana e 
serra de "Saborabussu" do Estado do Brasil. Nele se recomenda que parta 
de Lisboa, para a Bahia-de-Todos-os-Santos e entregue estas ordens ao 
governador geral daquele estado, Afonso Furtado (de Castro do Rio) de 
Mendonça (visconde de Barbacena) que lhe dará todo o poder e jurisdição 
que necessitar para o bom desempenho da sua missão. Relativamente às 
diligências que ordenar para a averiguação das ditas minas, os 
capitães-mores, oficiais da Fazenda Real, Justiça e Guerra, os naturais e 
moradores nelas, serão obrigados a obedecer as suas ordens, sucedendo o 
mesmo nas outras capitanias do estado. Ordena-se-lhe mais o seguinte: 
levar material  que julgar  necessário e nomear um tesoureiro e um escrivão 
para assentarem tudo o que levarem e as despezas que fizeram para as 
quais receberá o rendimento das baleias da Bahia;   empregar no trabalho 
das minas os índios e mestiços e também os índios que não estiverem 
domesticados, e que procurará persuadir, com bons modos, ao trabalho, 
pagando a todos como é costume e pontualmente; fazer a deligência, depois 
de averiguadas as minas a que agora é mandado, para saber o que há 
sobre outras minas de que se tem notícia existirem no sertão; mandar 
"carregar em receita ao tesouro" tudo o que das minas pertencer ao 
(Príncipe Regente) para o que é nomeado administrador geral e provedor 
geral delas;  se necessitar de soldados para a guarnição das minas, que 
podem ser atacadas pelo "gentio bravio", pedi-los ao governador geral (do 
Estado do Brasil) e ao da capitania mais próxima da lugar atacado; dar 
conta ao governador geral de tudo o que for fazendo e guardar o metal que 
tirar das minas do modo seguinte: mandá-lo-a carregar em receita ao 
tesoureiro já citado e enquanto não receber outras ordens sobre o modo 
como o há-de repartir, guardá-lo-a para a Fazenda Real, Antônio Serrão de 
Carvalho o fez.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 27. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 27. 
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28-  1674, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA (minuta da) do Conselho Ultramarino, na qual se diz que por 
resolução de 17 de Novembro (de 1674) posta  à margem da Consulta do 
Conselho Ultramarino de 13 do mesmo mês (D. Afonso VI), determinou que 
os jogos de ferros necessários para as minas de Paranaguá (Pernagua), 
mandados fazer segundo o modelo dos que levou D. Rodrigo de Castelo 
Branco "para as de Itabaiana", se mandassem à ordem do governador 
(geral) do Brasil, Afonso Furtado (de Castro do Rio de Mendonça, visconde 
de Barbacena). O Conselho diz que mandou executar os jogos e peneiras 
de arame e a recondução das armas, pólvora e munições, e que não tem 
dinheiro para fazer face a estas despesas. E porque, por decreto régio, se 
ordenou que a este Conselho se entregasse o azougue, ferro e aço de 
Milão, que à ordem do Conselho da Fazenda se tinha dividido pelos 
armazens, e que ele teve de pagar a este, e ainda porque desta quantidade 
de ferro e aço se há-de tirar a quantia em que importam os ferros, peneiras 
e o custo dos consertos de armas e embarque das munições, pareceu ao 
Conselho dever expor o caso a (D. Afonso VI), para que resolva como 
entender.  
Anexo: minuta de consulta . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 28. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 28. 
 

29-  1675, Novembro, 29, Santos em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos, capitania de 
São Vicente, ao (Príncipe Regente D. Pedro), informando que o ouvidor 
geral do (Rio de Janeiro), Dr. Pedro de Unhão Castelo Branco, foi àquela 
vila e não lhes quíz levar em conta os gastos que fizeram com as festas de 
Sua Alteza, que sempre se realisaram ali e em todas as outras Câmaras 
daquela capitania, da do Rio de Janeiro, e em todo o Brasil, sem que nunca 
os ouvidores-gerais tivessem reparado nisso. E, como a vila e as seus 
moradores são pobres, pedem ao Príncipe Regente que os alivie daquele 
pagamento pois não farão mais gasto algum com tais festas e cumprirão o 
que o dito ouvidor geral lhes deixar em capítulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 29. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 29. 
 

30-  1647, Agosto, 25, Rio de Janeiro 
CARTA do ouvidor do Rio de Janeiro, Francisco Barrete de Oliveira (?) 
informando (D. Afonso VI) sobre a representação dos oficiais da Câmara da 
vila de São João da Caranéia, acerca da aldeia de casais de Índios que 
querem fundar entre esta vila e de Iguape.  
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 30. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 30. 
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31-  1677, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, na qual se diz que comunicando-se, 
ao mestre de campo general e governador do Estado do Brasil, Roque da 
Costa Barreto, as ordens que (o Príncipe Regente D. Pedro), mandara 
passar a D. Rodrigo de Castelo Branco e a Jorge Soares de Macedo, para 
passarem da Baía às capitanias da repartição do sul, em averiguação das 
minas de Paranaguá  e serra de Sabarabuçu, aquele governador reparara 
que os cinquenta infantes que havia de dar a Jorge Soares de Macedo, 
deviam formar uma Companhia, indo com ela um dos capitães da guarnição 
da Bahia e que a este capitão e respectivos alferes e sargento, devia o 
Príncipe mandar dar o soldo por inteiro, enquanto andassem nesta 
diligência, e que em virtude disto pedia permissão para proceder como 
expuzera. Pareceu ao Conselho que se devem passar as ditas ordens, na 
conformidade do que aponta Roque da Costa Barreto.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 31. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 31. 
 

32-  1679, Fevereiro, 16, Santos 
CARTA de D. Rodrigo Castelo Branco para o (Príncipe Regente D. Pedro), 
em que o informa do bom procedimento do doutor sindicante, João da 
Rocha Pita, na arrecadação dos índios e em tudo o mais, e o quanto 
necessário que ele ficasse naquela região de (Santos), onde há 
necessidade de um ministro que faça executar as ordens reais, enquanto ele 
andar nas diligências (do descobrimento das minas de Paranaguá) . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 32. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 32. 
 

33-  1679, Agosto, 25, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá , ao 
(Príncipe Regente D. Pedro), queixando-se da pobreza em que vivem os 
moradores daquela vila, sobrecarregados de tributos e impossibilitados de 
pagarem a um vigário que lhes ministre os sacramentos, e pedindo, por 
estas razões, que este seja pago pela Fazenda Real.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 33. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 33. 
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34-  1679, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a informação dada por D. 
Rodrigo de Castelo Branco ao (Príncipe Regente D. Pedro), em carta de 26 
de Fevereiro de (1679), de ter chegado à vila de Santos, em 29 de 
Novembro de (1678), onde se encontrara com Jorge Soares de Macedo que 
fora da vila de São Paulo e o ajudara nos preparativos para ir para aquela 
vila afim de dispor os índios e partir para o Rio de Buenos Aires e ilhas de 
São Gabriel. Informava ainda que Soares de Macedo penetrara no sertão 
até perto do Peru que era impossível não haver ali minas, e que ele saia 
dentro de tres dias para Paranaguá, e dali para os campos de Curitiba, onde 
se descobriram uns lavadouros de ouro, segundo notícia que tivera do 
sindicante João da Rocha Pita. Pareceu ao Conselho representar ao 
(Príncipe Regente D. Pedro), o que escreve, D. Rodrigo de Castel Branco, 
sobre as diligências e averiguações das minas naqueles sertões.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 34. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 34. 
 

35-  1680, Fevereiro, 14, Paranaguá 
CARTA do (administrador geral das minas), Dom Rodrigo de Castel Branco 
(Blanco), para o (Príncipe Regente D. Pedro), dizendo que já em carta, de 
10 de Setembro de (1679), lhe dera conta do que fizera no sertão, e que 
agora o informa, novamente, do que tem realizado na averiguação das 
minas (de prata e ouro de Paranaguá), e de como intenta sair desta vila, 
onde está, ir para junto da vila de São Paulo e daqui passar à serra de 
Sabarabusú".  
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 35. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 35. 
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36-  1681, Dezembro, 29, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo ao (Príncipe 
Regente D. Pedro), informando dos descaminhos dos índios das aldeias 
daquela vila, que a Camara administra, os quais, fugindo do serviço do 
descobrimento das minas, se retiram para as vilas circunvizinhas. Pedem 
ordem para que todas as pessoas que os tiverem em suas casas ou os 
ocuparem em qualquer serviço particular, sem licença da dita Câmara, 
sejam condenadas, pois este é o único meio de acabar com o descaminho 
dos índios. e ainda que na recondução destes, a Câmara possa agir 
independentemente das outras vilas do sul, enviando oficiais com vara e 
alçada que têm por mandado do desembargador sindicante João da Rocha 
Pita. Dizem ainda que, como em algumas daquelas aldeias assistem 
ermitães e capelães e os moradores circunvizinhos se valem das aldeias 
dos índios, causando a estes grandes danos, pediram ao administrador do 
Rio de Janeiro, Francisco da Silveira Dias, que provesse aqueles capelães e 
ermitães nas aldeias, e em sua ausência o vigário geral de (São Paulo), e 
que este pedido foi deferido, dizendo o dito administrador não poder ceder a 
sua jurisdição.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 36. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 36. 
 

37-  1682, Janeiro, 11, Lisboa 
CARTA do donatário da capitania de São Vicente (Francisco Luís Carneiro 
de Sousa (?)), conde da Ilha do Príncipe, para o (Príncipe Regente D. 
Pedro), propondo para capitão-mor daquela capitania, em virtude de ser seu 
governador por lhe ter sido concedida como já fora a seu bisavô, Martim 
Afonso de Sousa, o qual fundou à sua custa a vila de São Vicente, as 
pessoas seguintes: em 1º lugar, Luis Lopes de Carvalho; em 2º, João 
Marques de Aguiar e em 3º, Jacinto de Sousa Marques.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 37. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 37. 
 

38-  1682, Janeiro, 14, Castelo de Lisboa 
CARTA do donatário da capitania de São Vicente e São Paulo (D. Luís 
Alvares de Castro Noronha Sousa e Ataíde, 7º conde de Monsanto e 2º 
marquês de Cascais) para o (Príncipe Regente D. Pedro), propondo para 
capitão daquela, pelo tempo de três anos, em 1º lugar, Tomás Fernandes de 
Oliveira; em 2º João de Brito e em 3º Eliseu Correia.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 38. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 38. 
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39-  1682, Fevereiro, 3, Almada 
OFÍCIO do donatário da capitania de São Vicente ( Francisco Luís Carneiro 
e Sousa), conde da Ilha do Príncipe, para o (Secretário do Conselho 
Ultramarino), André Lopes (do Lavre) respondendo à ordem que lhe foi 
enviada para recolher a provisão do Conselho Ultramarino, que a seu favor 
fora passada, a fim de não se prejudicar o Marquês de Cascais, D. Luis 
Alvares de Castro Noronha Sousa e Ataíde. Diz que antes de mandar a dita 
provisão precisam de expor as suas razões que eram as seguintes: tinha ele 
doação da capitania de São Vicente, que o Rei não lhe devia retirar, tanto 
mais que o fazia a pedido do Marquês de Cascais, o qual não possuindo 
naquele caso nenhum direito, não devia ser nomeado no posto que a ele 
competia, nem com o pretexto da sentença que apresentara, porque esta 
não era dada sobre a capitania de São Vicente, mas sim sobre a de 
ltarnaracá. Termina pedindo para ver os papéis que havia sobre esta 
matéria e donde emanara a resolução contra ele, e na impossibilidade disso, 
para apresentar as suas razões ao (Príncipe Regente D. Pedro). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 39. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 39. 
 

40-  1682, Outubro, 25, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real capitão), Pablo Rodriques de Lara, 
em que diz que por carta do juiz ordinário da vila de São Paulo, Francisco de 
Godoi Moreira, soube da morte do administrador geral das minas, D. 
Rodrigo de Castelo Branco, e que o mesmo juiz enviou também, um traslado 
do precatório, para a segurança da Fazenda Real.  
Anexo: traslado de capítulo de carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 40. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 41. 
 

41-  1685, Maio, 3, Santos 
CARTA do descobridor das minas de prata de Santos,  Luis Lopes de 
Carvalho, para (D. Pedro II), informando-o do resultado das diligências que o 
padre Frei Pedro (de Sousa) fez naquelas minas, afim de averiguar se 
haveria, aí, prata de rendimento, o qual foi nulo, pois nada se conseguiu tirar 
delas. Diz ainda que avisou o Rei do falecimento, do governador do Estado ( 
do Brasil), Antônio de Sousa  Meneses, em junho de 1683, e que em Junho 
de 1684, por intermédio do governador (e capitão-general da capitania) do 
Rio de Janeiro, Duarte Teixeira (Chaves), já dera notícias das suas 
averiguações ao Rei e ao presidente do Conselho Ultramarino (Francisco de 
Távora 1º conde( de Alvor), que certamente se teriam extraviado. Termina 
pedindo ao Rei que lhe conceda licença para continuar com aqueles 
trabalhos e para receber a ajuda dos índios das aldeias de São Paulo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 41. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 41. 
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42-  1685, Outubro, 11, Castelo de Lisboa 
CARTA do (donatário) da capitania  de São Vicente e São Pauto (D. Luis 
Alvares de Castro Noronha Sousa e Ataíde), 7º conde de Monsanto, 2º 
marquês de Cascais, para (D. Pedro II), nomeando para o cargo de capitão 
daquela capitania: em 1º lugar, Luís Perçon Hostel, filho de João Perçon 
Hostel; em 2º João Pereira de Faria, e em 3º, Antônio de Sousa.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 42. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 42. 
 

43-  1687, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o que, em carta de 20 de 
Novembro de 1685, a (D. Pedro II), informam os oficiais da Câmara da vila 
de Paranaguá, que todas as vilas circunvizinhas tinham párocos pagos pela 
Fazenda Real, e só aquela,  apesar de mais pobre o não tinha, nem meios 
suficientes para lhe pagar por sua conta, porque os dízimos rendiam pouco 
e tinham de pagar os quintos do ouro, que tiravam. Assim, pediam ao Rei 
que lhes concedesse pároco pago pela Fazenda Real, para conservação  
daquela vila e dos seus moradores. Pareceu ao procurador da Fazenda que 
seria conveniente que, a exemplo das mais povoações circunvizinhas, 
tivessem também pároco, que lhes ministrasse os sacramentos. Pareceu ao 
Conselho o mesmo que ao procurador da Fazenda.  
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 43. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 43. 
 

44-  1692, Dezembro, 15 Lisboa 
DECRETO de (D. Pedro II), pelo qual ordena que vendo-se no Conselho 
Ultramarino, o que representa Antônio Pais de Sande, do Conselho Real, 
sobre as minas de ouro e prata de Paranaguá , Tabaiana  e Serra de 
Sabarabuçu e a informação do Dr. Sebastião Cardoso de Sampaio  a 
respeito do mesmo assunto, se lhe consulte logo o que parecer, ainda que 
não haja mais de dois ministros no Conselho.  
Anexo:  minuta de parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 44. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 44. 
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45-  1654, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, feita por Decreto de (D. Pedro II) de 
22 de Julho de (1694), sobre uma petição do soldado do Terço da Armada, 
Diogo de Macedo Soares, para que aquele Rei lhe conceda ajuda de custo 
afim de pagar uma dívida de seu irmão o tenente general Jorge Soares de 
Macedo, de quem ficou fiador. Diz que este indo às minas de Paranaguá, 
com . Rodrigo de Castel Branco, sê-lhe entregaram vários materiais para o 
trabalho daquelas minas, e deles faltaram cem foices, certamente por 
esquecimento dos oficiais da Fazenda Real e não por falta de seu irmão, o 
qual, indo a Nova Colônia do Sacramento, naufragou e ficou prisioneiro dos 
castelhanos e perdeu todos os documentos que podiam servir para sua 
defesa. Como hoje era religioso da Companhia de Jesus , não podia 
desobrigar-se deste caso, do qual o executor dos armazens, o obrigou, a 
ele, a prestar contas. Com esta petição apresentou uma certidão, na qual se 
mostra que já pagou parte da dívida, ser muito pobre e não ser ele o 
devedor originário, se lhe deve revelar o pagamento do resto da dívida e 
ordenar ao executor dos armazens que não proceda contra ele.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 45. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 45. 
 

46-  1695, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a informação dada a (D. Pedro 
II), em carta de 18 de Março de (1695), pelo provedor das minas de 
Paranaguá, Gaspar Teixeira (de Azevedo), de que desta vila para a de 
Iguape levara sete barretas de ouro, que ali tivera quintos, e que nesta 
última reunira três barretas, remetendo tudo para a vila de Santos, por 
ordem do administrador geral, e que na de São Paulo não sabia o que 
haveria. Os homens moradores nas ditas vilas de Paranaguá e Iguape 
ficaram impossibilitados de ir ao descobrimento de minas, como 
costumavam, por causa de lhe morrerem os negros com sarampo e bexigas, 
e pediam, por isso, duas aldeias de índios que pudessem levar pelo mato a 
minerar, como fazem os moradores de São Paulo. Na povoação de Curitiba 
descobriram-se minas de ouro de lavagem, já há dois anos, e como os 
mineiros delas são todos moradores na vila de São Paulo, e têm feito 
estradas por aquela povoação, por onde se recolhem as suas casas, 
levando quarenta dias, é difícil obrigá-los a quintar o ouro que levem em 
quantidade. Pareceu ao Conselho que o Rei deve mandar encarregar a 
pessoa que for à diligência das minas de São Paulo, a qual estava entregue 
a Antônio Pais de Sande, que resolva como entender ser mais conveniente 
ao serviço real. 
Anexo: , carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 46. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 46. 
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47-  1697, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma petição do mestre de 
campo Manuel Álvares de Morais Navarro, enviada pelo secretário de 
Estado, Menda de Foios Pereira, ao Presidente do Conselho (Ultramarino), 
o conde de Alvor (D. Francisco de Távora), referindo que está em vésperas 
de partir para o Brasil, para ir “levantar” um terço na vila de São Paulo e 
circunvizinhas, para a guerra que se há-de fazer aos “Tapuias do Rio 
Grande”, os quais constantemente assaltam aquelas terras. E, para fazer 
face às despesas que esta empresa lhe acarreta, e poder embarcar para o 
Estado (do Brasil), pede ao Rei lhe mande dar ajuda do custo. Pareceu ao 
Conselho que o Rei dera ao dito Manuel Álvares de Morais Navarro, uma 
ajuda de custo para o efeito que pede e que na patente que se lhe passou, 
se declarava que venceria o seu soldo, desde o dia que a apresentasse ao 
governador da Bahia, determinou-se que isto seria o meio para ele se 
preparar para a tomada de São Paulo, pelo que não há que deferir.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 47. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 47. 
 

48-  1698, Março, 18, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. Pedro II), 
na qual dizem ter sido deferido por este Rei, em carta de Janeiro de 1694, a 
petição que lhe fizeram para se fazer o ajustamento das administrações dos 
índios pelo Governador do Rio de Janeiro, por lhes ficar muito distante o da 
Bahia. E, como se encontra na capitania dae (São Paulo) o (governador do 
Rio de Janeiro), general Artur de Sá e Meneses, pedem ao Rei que mandem 
passar as ordens necessárias para que o dito general ajuste o que ficou 
estabelecido e libre  assim os escrúpulos das más consciências.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 48. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 48. 
 

49-  1698, Abril, 28, Santos 
CARTA do (mestre de campo) Manuel Álvares de Morais Navarro, para o 
(secretário de Estado, Expediente e Mercês, Roque Monteiro Paim (?), 
dizendo que pretende sair pela barra fora da vila  de (Santos), e no dia 1 de 
Maio de (1698), aportar à  Ilha Verde, onde se incorporará com mais gente, 
que ali o espera. Conhecido o número desta, enviá-lo-á ao (Governador e 
capitão-general da capitania) do Rio de Janeiro, Artur de Sá (e Meneses), 
para que este trate, com a maior brevidade possível da sua condução para  
(o Reino). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 49. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 49. 
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50-  1698, Outubro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que escrevem, em carta de 4 
de Março de (1698), os oficiais da Câmara de São Paulo, acerca do prejuízo 
que tem, em estar aquela capitania sujeita ao governo da Bahia, que lhe fica 
muito distante, e da grande conveniência que por este motivo tinham em 
ficar subordinada ao governo do Rio de Janeiro. Pareceu ao Conselho que é 
justificado o pedido que fazem os oficiais da Câmara de São Paulo, pois 
considera que isso será diminuir a autoridade do governador e capitão-
general, em cuja jurisdição se acham muitas capitanias que estão quase à 
mesma distância que a de São Paulo e ainda o fato da capitania do Rio de 
Janeiro ser subordinada à da Bahia, e para a Relação desta  ir por apelação 
todas as causas que nelas se tratam.  
Anexo:  parecer, representação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 50. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 50. 
 

51-  1659, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a petição de João Soares 
Ribeiro, filho segundo de Manuel Soares Ribeiro, que, por Decreto de (D. 
Pedro II), de 7 (de Outubro de 1699) se viu naquele Conselho. Nela pede, 
pelo tempo de três anos, a serventia do oficio de escrivão da Ouvidoria da 
vila de São Paulo, que foi creado de novo, e que lhe estava já deferido pelo 
espaço de um ano, o que lhe não convém por ser ser difícil tirar todos os 
anos o seu provimento, pela grande distância a que a vila de São Paulo fica 
da Corte. Diz ainda que nele concorrem todos os requisitos para o exercício 
do dito ofício por estar servindo o de escrivão dos agravos da Casa da 
Suplicação e o da Junta da Inconfidência e da Conservatória dos Índios. 
Pareceu ao Conselho que, considerando as razões acima exposta pelo 
suplicante, a sua capacidade, já comprovada para desempenhar o novo 
ofício, se lhe deve deferir o que pede. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc.51 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 51. 
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52-  1659, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição do ouvidor-geral da 
capitania de São Paulo, Antônio Luis Peleja, que por Decreto de (D. Pedro 
II) de (1698), serviu naquele Conselho. Nela diz que, tendo os moradores 
daquela capitania resolvido sugeitar-se à justiça, pedindo que se creasse o 
cargo de ouvidor para o qual, ele, Antônio Luis Peleja foi nomeado, não 
devem ser repentinamente oprimidos, mas antes tratados com clemência. 
Esta, leva-los-á a zelar mais  o serviço real, o descobrimento de minas, a 
satisfação dos quintos e a conquista dos índios. Por estas razões, pede ao 
Rei que conceda um indulto aos moradores da nova Ouvidoria, para os 
“crimes sem parte”, cometidos até à posse do suplicante. Sendo consultado, 
o procurador da Coroa, respondeu que, como os moradores de São Paulo 
nunca quiseram reconhecer nem sugeitar-se às leis reais e agora de sua 
própria vontade a elas se submetem e pedem ministro que as faças cumprir, 
lhe parecia conveniente conceder-se um indulto geral para os crimes, em 
que não houvesse parte, porque, deste modo, reconhecendo a bondade 
real, mais facilmente se tornariam obedientes. Considera de agradecer o 
zelo daquele ouvidor, expresso na sua súplica, pois por esta procurava o 
melhor meio para o socego dos vassalos e para os subordinar sem 
experimentarem, logo de começo, os rigores da justiça, que não podiam ser 
bem aceitos. Pareceu ao Conselho que, vistos os moradores da capitania de 
São Paulo, terem pedido, instantemente, que se nomeasse ouvidor-geral  
para lhes administrar justiça, evitando-se assim as grandes desordem que 
cometiam por falta de castigo, e serem credores de todas as mercês pelo 
zelo que empregaram no descobrimento de ouro, de que tantos interesses 
podem resultar para a Coroa, lhes seja concedido o indulto geral para 
crimes em que não houvesse parte, exceptuando-se aqueles em que 
estavam impostas pela lei e pena de morte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 52. 
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53-  1699, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a petição de Antônio Paiva, 
vista naquele Conselho por Decreto de (D. Pedro II), de 27 de Novembro de 
(1698). Nela pede a serventia do ofício de meirinho da Ouvidoria (Geral) de 
São Paulo, pelo tempo de três anos, justificando que foi há pouco 
concedido, naquelas condições, o ofício de escrivão daquela Ouvidoria a 
João Soares Ribeiro e concorrer, também nele a razão que este alegou da 
grande distância da vila de São Paulo à Corte, que o impossibilita de tirar 
todos os anos o provimento do dito lugar. Pareceu ao Conselho que, tendo 
em conta a razão apresentada por Antônio Paiva, de quem já teve boas 
referências o ouvidor que vai para São Paulo, se deve mandar provisão para 
aquele possa servir  o dito ofício pelo espaço de três anos, visto o exemplo 
que alega. Ao conselheiro Miguel Nunes de Mesquita pareceu que a razão, 
que houve, para deferir o pedido de João Soares Ribeiro, foi a sua 
capacidade já provada em anos de serviço na Corte no lugar de escrivão 
das apelações, o que não sucede com o suplicante que ainda não serviu. 
Assim, só lhe deve deferir  o que pede, ao fim de um ano de bom serviço, 
sendo então de crer que o governador, constando-lhe isso, o nomeie no 
mesmo lugar enquanto não faz requerimento ao Reino. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 53. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 53. 
 

54-  1700, Janeiro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de Antônio Luis 
Peleja para o lugar de ouvidor-geral de São Paulo, a instância dos 
moradores daquela vila, que representaram a (D. Pedro II), sobre a grande 
conveniência que tinham de quem lhes administrassem justiça e reprimisse 
as desordens, que ali costumava haver, e sobre o Regimento que lhe pediu, 
para saber a jurisdição pela qual havia de governar no desempenho do seu 
lugar, e que se fez. Pareceu ao Conselho que, aprovando-o (D. Pedro II), se 
mande ao dito ouvidor geral, e seus sucessores observem o que nele se 
determina. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 54. 
 

55-  1700, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA (minuta da) do Conselho Ultramarino, acerca do pedido de 
Jorge Sores de Macedo, para que se lhe passe Regimento da forma como 
deve proceder no desempenho das funções que vai exercer, de governador 
das fortalezas da vila de Santos. Pareceu ao Conselho faze-lo presente a 
(D. Pedro II), para que, aprovando-o, ordene se observe na maneira que 
nele se determina, ficando subordinado ao governo do Rio de Janeiro.  
Anexo: alvará 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 55. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 55. 
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56-  1700, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre uma consulta da Junta das 
Missões enviada pelo secretário de Estado, Mendo de Foios Pereira, ao 
presidente daquele Conselho, o conde de Alvor (D. Francisco de Távora), 
em 11 (de Fevereiro de 1700). Pareceu representar-se a (D. Pedro II) que 
numa carta  de D. João de Lencastre se indica, como subsídio para a nova 
criação das Bispos missionários e o aumento do número de religiosos, que 
se ocupam da conversão das almas, um imposto sobre o gado que vem dos 
sertões para o açougue. O Conselho considera este meio insuficiente, e 
além disso, não devem os moradores daqueles sertões ser sobrecarregados 
com mais aquele imposto. Devia fazer-se o pagamento do dito subsidio com 
o rendimento dos dízimos, mas este nem chega para das despesas 
existente. No entanto, só se os ditos moradores quizerem pagar 
voluntariamente, e depois de ouvidos, se deve resolver. No que respeita na 
criação do Terço dos paulistas, pensa que a religião católica não se impôs 
nunca pela força, tratando os missionários de, suavemente, com as 
doutrinas, trazerem ao grêmio da Igreja, os índios; e assim, se se formasse 
o Terço, seria o meio se afugentar esse gentio, pelo grande medo que tem 
dos paulistas, e fazer perder o trabalho dos missionários. Além disso, 
estariam os paulistas nos sertões separados de suas terras e com a 
agravante de não saberem  se o dito terço se manteria, porque as Câmaras 
das vilas do sul têm fracos rendimentos, pois não tem portos de mar por 
onde entram os gêneros que costumam entrar nas outras capitanias. 
Exceptua-se a vila de Santos mas o seu rendimento não basta nem para 
sustentar a Infantaria, que aí há. Considerando estas razões, o que se deve 
fazer para a conservação dos índios dos sertões, é mandarem-se tropas 
com os missionários, como se fez no Maranhão. Quanto ao arbítrio de irem 
navios de Angola para Santos com carga de escravos, isso se havia de 
combinar entre os moradores de Santos e os senhores deles, mas o 
Conselho entende que não haverá quem queira fazer essa navegação por 
não ter carga em Santos, para o retorno.  
Anexo: resolução, consulta, aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 56. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 56. 
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57-  1700, Outubro, 21, Lisboa 
CARTA do donatário da capitania de São Vicente e São Paulo (D. Álvaro 
Pires de Castro, 6º conde de Monsanto e 1º marquês de Cascais), para (D. 
Pedro II), em que propõe para capitão-mor daquela capitania: em primeiro 
lugar a Tomás da Costa Barbosa, que serviu no Alentejo e na dita capitania 
de São Paulo, ajudando na defesa da vila de Santos, e que o governador (e 
capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Artur de Sá e Meneses, 
considerou indicado para tratar do estabelecimento das minas, o que fez 
com todo zelo, indo em pessoa, com quarenta escravos, aos “Catagoazes” e 
que desempenhou sempre o lugar de juiz ordinário com justiça e 
imparcialidade; em segundo lugar, a Tomé Soares Pereira, que serviu na 
nova Colônia (do Sacramento) e no Rio de Janeiro embarcando na fragata 
Rainha dos Anjos, para livrar a costa do Rio de Janeiro do assalto dos 
piratas, segundo ordem do (governador) (desta capitania), Duarte Teixeira 
Chaves e que foi depois mandado pelo governador da mesma capitania, 
Sebastião de Castro e Caldas, de guarnição para a fortaleza de Santa Cruz 
na ocasião em que ali foram cinco naus francesas; e em terceiro lugar, a 
João Pereira Rangel, que embarcou, em 1696, na fragata Nossa Senhora da 
Assunção, que foi socorrer Nova Colônia (do Sacramento), sendo um dos 
soldados nomeados para impedir o desembarque dos franceses.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 57. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 57. 
 

58-  1700, Novembro, 6, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, apresentando, a (D. Pedro II), o que 
escreveram, em carta de (25 de Abril de 1700), os oficiais da Câmara de 
São Paulo, acerca do bom procedimento do governador (e capitão-general 
da capitania do Rio de Janeiro), Artur der Sá e Meneses, e em que pedem 
para se lhe prorrogar por mais tempo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 58. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 58. 
 

59-  1700, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o que escreve, em carta de 25 
de Maio de (1699), Antônio Lopes Cardoso, da falta que há na vila de São 
Paulo e nas de cima, de Bulas da Cruzada, pela pouca atenção que os 
Ministros têm em expedi-las e de que resulta diminuir a quantia do subsidio 
com grandedetrimento nas almas, pelo que pede a (D. Pedro II) remédio que 
julgar conveniente.  
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 59. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 59. 
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60-  1700, Novembro, 10, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino em que representa (a D. Pedro II), que 
não se deve deferir o pedido que fazem os moradores da capitania de São 
Paulo (para poderem mandar um navio a Angola buscar escravos), porque 
além do dano que daí ocorrerá de se tirar “escravaria” para o serviço de 
engenhos e lavoura do tabaco das mais praças do Brasil, será infalível que o 
já elevado preço que os têm os escravos, no Reino da Angola, aumente com 
a sua ida para São Paulo. Ainda que aqueles moradores aleguem que lhe 
são necessários negros para as minas, essa falta pode ser remediada com 
os índios, e de modo nenhum com os negros, tanto mais que, se tivessem 
estes ao seu serviço, acostumar-se-iam ao ócio como acontece aos 
moradores das outras conquistas que não se empregam já na guerra dos 
índios, que os tornou célebres. Ao (Conselheiro) Dr. Miguel Nunes (de 
Mesquita), parece o mesmo que ao Conselho, declarando que neste 
particular, tem proposto a (D. Pedro II) o meio que se lhe oferece para que 
os moradores de São Paulo tenham negros sem que os tirem das praças do 
Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 60. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 60. 
 

61-  [ant. 1701, Abril, 1,Santos] 
REQUERIMENTO do capitão Bento Nunes de Siqueira, morador na vila de 
Santos, ao juiz ordinário (Diogo Pinto do Rego), no qual pede-lhe mande 
passar alvará de folha corrida. 
Anexo: certidão de fé de ofício, certidão, ordem, carta patente, 13 certidões, 
2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 61. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 61. 
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62-  1701, Maio, 27, Santos 
CARTA do ouvidor-geral das vilas de São Paulo e capitanias do sul. Antônio 
Luis Peleja, para (D. PEDRO II), informando que os moradores da vila de 
Santos, para o pagamento do donativo para o dote da Rainha da Inglaterra 
(D. Catarina de Bragança), e paz de Holanda, estabeleceram entre si um 
impôsto por cada pipa de vinho, barril de azeite e azeite de peixe, 
aguardente do Reino e da terra e pipa de vinagre, que viessem ao pôrto de 
Santos e por tôdas as fazendas que, por comissão vendessem os seus 
moradores. No entanto, pago aquele donativo, não cessou a tributação 
tendo sido mesmo prêso um comissário que se recusou a pagá-la. Êste 
recorreu do agravo e ganhou a questão, como se vê na sentença exarada a 
certidão inclusa, ficando então suspenso o tributo sôbre as fazendas. Diz 
que indo em correição à vila de Santos averiguara o que aí  se despendera 
e cobrara, e achara consideráveis descaminhos, tanto assim que, tendo 
ficado satisfeito o dito donativo no ano de 1688 e continuando a ser recebido 
com todas as outras contribuições, foram pequenos os rendimento, que o 
governador (e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Artur de Sá 
(e Meneses), aplicou nas obras dos quartéis dos soldados. Contudo, na 
cobrança dos vinhos, azeites e aguardentes deixou continuar o imposto, 
porque com parte deste rendimento se pagam as festas, procissões, pontes, 
fontes e outras despesas da Câmara. Espera que o Rei lhe diga o que deve 
fazer e se esse imposto deve continuar, pois, em caso contrário, será 
necessário fazer uma finta em quantidade suficiente para aquelas despesas, 
porque a Câmara não tem mais renda do que a referida e a dos selos nas 
pipas e barris é insuficiente para os gastos ordinários.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 62. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 62. 
 

63-  1701, Outubro, 2, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual se deve conceder ao 
ouvidor geral de São Paulo (Antônio Luis Peleja), a possibilidade de tirar 
devassa em todos os casos, que provados mereçam pena de morte e que,  
indo em correição, proceda contra os culpados conforme disposição na lei, 
ainda que o juiz ordinário tenha tirado devassas do mesmo caso. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 63. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 63. 
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64-  1702, Janeiro, 30, Lisboa 
PROVISÃO (cópia de) de (D. Pedro II), na qual diz que nomeia Manuel Pais 
Cordeiro cirurgião-mor da vila de Santos, por seis anos, com o soldo de 
quinze mil réis mensais, ordenando ao governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro (Francisco Castro Morais), e ao provedor da 
Fazenda Real que paguem, da Fazenda Real, o dito soldo, na forma do que 
é pago ao cirurgião-mor da “Nova Colônia” e que que o mesmo governador 
dê a posse do referido cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 64. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 64. 
 

65-  1702, Abril, 19, Lisboa 
REGIMENTO (cópia de) dado por (D. Pedro II) ao superintendente, guarda-
mor e demais oficiais das Minas de Ouro de São Paulo, determinando as 
normas de administração, e disciplina a observar as ditas minas. Assim, o 
superintendente deve deve cuidar das discórdias entre os mineiros, impondo 
a sua autoridade, e, logo após a sua chegada as minas, deve proceder à 
inspeção dos ribeiros descobertos e qual o seu valor. Ordenará ao guarda-
mor, que os mande medir e proceda à sua  distribuição. Afim de não haver 
protestos, procederá a um sorteio entre os interessados; ordena que as 
pessoas que acompanharem  a descobrir, sejam contempladas com as 
datas que lhes pertencerem. Proíbe a compra e venda de datas; ordena ao 
superintendente, guarda-mor ou menor que vigiem e mandem manifestar o 
gado trazido pelos viajantes. A  fim de evitar os descaminhos de ouro e 
proteger os interesses da Fazenda Real, o superintendente tomará nota do 
preço da venda do gado,  para cobrar os quintos do ouro; quando os 
vendedores de gado  pretenderem pagar os quintos em São Paulo ou 
Taubaté, permitirão, desde que prestem fiança; os vendedores de gado do 
distrito da Bahia, podem transportá-lo por terra; outros produtos serão 
transportados por mar, pela barra do Rio de Janeiro; para exame dos 
ribeiros descobertos, serão concedidos oito dias, salvo se a sua superfície e 
profundidade justificarem prazo maior; proíbe a existência de ourives, para 
evitar a fundição do ouro; as datas pertencentes a Fazenda Real serão 
postas em praça para serem arrematadas; para evitar os descaminhos, o 
superintendente tomará notas das denúncias, não só dadas em público 
como em particular. As mesmas denúncias poderão ser feitas aos ouvidores 
de São Paulo e Rio de Janeiro; o superintendente nomeará um tesoureiro 
dos quintos, escolhendo entre os principais, como não poderá assistir em 
todos os ribeiros, serão nomeados os fieis necessários; o superintendente 
não poderá abandonar as minas, sem autorização prévia, salvo em 
circunstâncias excepcionais; o superintendente terá jurisdição ordinária, 
civel e criminal, idêntica aos juizes de fora e ouvidores-gerais das comarcas 
do Brasil; o superintendente, não concordando ou entendendo dever alterar 
alguns capítulos, informará e suspenderá a sua execução.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 65. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 65. 
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66-  1702, Junho, 4, Vila Real 
CARTA PATENTE do governador  e capitão-general  da capitania de São 
Paulo e Minas Gerais, D. Pedro de Almeida e Portugal, conde de Assumar, 
provendo no posto de mestre de campo do Terço Auxiliar do distrito de Vila 
Real, vago pelo falecimento de Sebastião Pereira de Aguilar, e em atenção 
aos  seus serviços, Faustino Rebelo Barbosa. Estes serviços foram 
prestados nas Minas, como sargento-mor da ordenança do Caete e dos 
auxiliares de Vila Nova da Rainha e mestre de campo dos auxiliares do 
distrito  do Itambé. Acompanhou o governador daquela capitania,  Antônio 
Albuquerque Coelho (de Carvalho), quando este foi ao Rio de Janeiro, por 
causa da invasão dos franceses, e o ouvidor-geral Luis Botelho de Queiroz, 
quando foi de correição ao Serro Frio. Na altura em que o povo de Vila Nova 
da Rainha se sublevou contra o seu antecessor, Dom Brás Baltazar da 
Silveira.  Serviu, ainda, como provedor dos defuntos e ausentes e tesoureiro 
dos quintos reais de Vila Real; e junta feita em Vila do Carmo, como 
procurador da Câmara desta vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 66. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 66. 
 

67-  1703, Fevereiro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre o que escreve, em carta de (29 
de Maio de 1702), o ouvidor geral de São Paulo (Antônio Luis Peleja (?)). 
Acha conveniente que (D. Pedro II) mande que se remetam, as avaliações, 
feitas por aquele ouvidor, dos ofício de escrivão e meirinho, à Junta dos Três 
Estados, a que esta matéria pertence. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 67. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 67. 
 

68-  1703, Fevereiro, 22, Lisboa 
PARECER do procurador  da Fazenda, sobre a resposta que dá o ouvidor 
(geral das vilas de São Paulo e das capitanias do sul, Antônio Luis Peleja) (à 
ordem que recebeu para tomar conta do novo imposto da vila de Santos e 
outros particulares). Considera que a informação não vem tão individuada 
como seria necessário pois não especifica o que rendeu por ano o imposto 
novo e indica qual foi o rendimento do subsidio velho, juntamente com o dos 
selos da Câmara. Tendo (D. Pedro II) ordenado que os vereadores da Bahia 
e Pernambuco se não falasse nas despesas dos anos precedentes, se deve 
proceder de igual modo com os vereadores de (São Paulo). Acha 
conveniente que: o subsidio velho e o novo imposto da vila de Santos, se 
cobrem pelos ministros da Fazenda Real, observando-se na arrematação e 
cobrança o Regimento daquela, cujas normas irão do Rio de Janeiro; 
achando  o ouvidor, quando tirar a conta das despesas, que o rendimento 
não basta para as cobrir, fará passar pelos seu escrivão certidão do que 
falta. E, visto que os oficiais  da Câmara não terão provisões para o que 
dispendem, deve o ouvidor informar as despesas que faz, para que o Rei, 
mande passar provisões para as necessárias.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 68. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 68. 
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69-  1703, Março, 7, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, representando a (D. Pedro II),  as 
queixas que fazem os oficiais  da Câmara da vila  de São Paulo, do 
(ouvidor-geral, Antônio Luis Peleja), e a necessidade de se lhe escolher 
sucessor, capaz e prudente, para evitar que os povos se queixem.  
Anexo: minuta de parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 69. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 69. 
 

70-  1703, Abril, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual se têm tomado, com 
as fortificações da praça de Santos, as providências necessárias, pois se 
ordenou que a elas se aplique o excedente dos dízimos daquela capitania, o 
qual é bastante para acudir a esse despesa. Quanto ao  fato de se 
ausentarem soldados, daquela praça, considera-o resultante de não 
permutarem, como (D. Pedro II) já ordenara ao governador (e capitão-
general da capitania) do Rio de Janeiro (Álvaro da Silveira e Albuquerque), a 
quem agora torna a recomendar a sua infalível execução. E, porque calcula 
que muitos soldados fugirão para as minas, acha que se deve mandar ao 
dito governador, ao superintendente delas, que os não consintam aí, nem a 
pessoa alguma que não mostre licença para isso. Quanto ao que alegou o 
governador da praça de Santos, Jorge Soares de Macedo, de estar 
impossibilitado, pelos seus achaques, de continuar no seu lugar, acha que o 
Rei deve mandar por editais para que se consulte novo provimento. Quanto 
aos soldos que pede, de modo algum se lhe deve deferir, por ir dar um 
exemplo de imprevisíveis consequências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 70. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 70. 
 

71-  [ant. 1703, Abril, 18] 
REQUERIMENTO de Manuel Bueno da Fonseca, filho de Diogo Bueno, 
natural da Vila de São Paulo, em que pede a (D. Pedro II), que lhe conceda, 
em satisfação de todos os seus serviços, que cita, e do que lhe foi prometido 
pelo Rei, o hábito de Cristo, com oitenta réis de tença efectivos.  
Anexo:  autuação  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 71. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 71. 
 

72-  [ca. 1703, Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino (minuta de uma parte da), sobre a 
carta do superintendente das minas de São Paulo, o desembargador José 
Vaz Pinto, em que informa (D. Pedro II), das razões que o levaram a largar o 
seu lugar de superintendente e a retirar-se para o Rio de Janeiro.  
Anexo: 2 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 72. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 72. 
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73-  1704, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o seguinte: por carta de 5 de 
Dezembro de 1701, (D. Pedro II) ordenou ao ouvidor geral da vila de São 
Paulo, Antônio Luis Peleja, que fosse assistir à arrematação dos dízimos da 
vila de Santos, a que este ministro respondeu, por carta de 20 de Agosto de 
(1703), perguntando  se àquela arrematação hão-de assistir também ao 
governador da praça de Santos ou o capitão da capitania, e se por resta 
assistência e arrematação devia levar alguma propina. Pareceu ao 
procurador da Fazenda que só devia assistir o ouvidor geral, como o 
provedor e oficiais da Fazenda Real, e que, dos lanços que houver se há-de 
dar parte ao governador, devendo este receber o dobro do que aqueles 
receberem. Pareceu ao Conselheiro Francisco Pereira da Silva o mesmo 
que ao procurador da Fazenda a ao conselheiro Dr. Miguel Nunes de 
Mesquita igualmente, exceto no que respeita ao pagamento do governador 
de Santos, que acha sem razão de ser.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 73. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 73. 
 

74-  1704, Março, 3, Lisboa 
CARTA (cópia de) de (D. Pedro II) para o ouvidor geral da capitania de São 
Paulo, dizendo que determinava que todos os sesmeiros ou “donatários”, 
possuidores de terras no Estado do Brasil, apresentassem as cartas de 
confirmação, da posse das suas terras, no prazo de seis meses. Essas 
terras deveriam ser demarcadas judicialmente, no prazo de dois meses, por 
um ministro de sua escolha. Os proprietários que não cumprissem essas 
ordens, no tempo marcado, ficariam sem o direito de continuarem na posse 
dessas terras. D. Pedro diz, ainda,  que ia ordenar ao governador (e capitão 
general) da capitania do Rio de Janeiro, Àlvaro da Silveira e (Albuquerque) 
que se informasse do cumprimento daquelas ordens, nas capitanias em que 
houvesse ouvidor geral, porque havendo, seria  o ouvidor  quem ficava 
encarregado desse serviço. Ordena, pois ao ouvidor de São Paulo para ir 
em correição a todas as terras daquela comarca. E examinar os documentos 
dos possuidores delas, para ver se estavam em ordem. D. Pedro acrescenta 
que cada sesmeiro não poderia possuir mais de três léguas de terra e que 
deveriam, ser castigados todos os que não tivessem obedecido todas 
aquelas leis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 74. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 74. 
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75-  1705, Julho, 22, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia da) da Rainha da Grã-Bretanha, infanta de Portugal 
(D. Catarina) para o ouvidor geral da comarca de São Paulo, que se 
encontrava registrada no livro primeiro do Registro das Ordens Reais que 
serve no Cartório da Ouvidoria da mesma comarca, e na qual ordena ao dito 
ouvidor mande tirar devassas sobre todos os casos que mereçam pena de 
morte. Pelo que respeita a Cosme Pereira, preso por parrícidio, manda que 
o remeta para a Bahia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 75. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 75. 
 

76-  1705, Outubro, 28, Santos 
CARTA do governador de (Santos) , José Monteiro de Matos, para (D. 
Pedro II), queixando-se das insolências do juiz daquela vila, que administra 
a justiça como um régulo ou soberano, sem nada dar contas, e pedindo-lhe 
licença para o poder repreender publicamente.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 76. 
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77-  [ant. 1706, Novembro, 7, Câmara da vila de São Paulo] 
INFORMAÇÃO e INSTRUÇÃO que se dá para se resolver sobre o caso de 
um terreno do (governador e capitão-mor (da capitania de São Paulo e 
Minas), Pedro Taques de Almeida, com notícia do que contém os papéis, 
inclusos, o que moveu o requerimento e o que neste se pretende, no 
Conselho Ultramarino a que pertence. Na informação diz-se que no bairro 
de Santo Amaro, distante 800 braças de São Paulo, está uma terra a que 
chamam “capão”, por ser mato cercado por terreno cultivado por todos os 
lados, e que confina com um sítio chamado Pinheiros. Aqui junto fica uma 
fazenda de Fernão Pais de Barros, neto de Fernão Dias, que a cultivou 
juntamente com aquele capão.  O dito Fernão Dias foi o primeiro possuidor 
desta terra  e possui não só aquele capão mas também a fazenda dos 
Pinheiros que é agora de um neto, Fernão Dias de Barros e outra que 
pertence agora ao capitão Manuel Carvalho e a Pedro Porrate Penedo, com 
direito de nunca pagarem foro a Câmara da vila de São Paulo.  Confronta 
esse capão, na parte que fica mais perto da vila de São Paulo:  numa ponta 
para o lado dos Pinheiros, com a fazenda do capitão Fernão Pais de Barros 
e do lado do mar, parte com terras de Francisco Correia de Figueiredo, 
chamadas Ipiranga (Hypi iranga) por onde vão as estradas de Santo Amaro 
e bairro  de Pedro Bianco. A terra deste capão, passou depois a Manuel 
João Branco , filho do seu possuidor e a David Ventura  e deste passou, por 
herança, a Francisca de  Lima.  Em 1673, parte dela foi vendida  a Enemon 
Carrier e, em 1702, Francisca de Lima  vendeu-as ao capitão mor Pedro 
Taques de Almeida, por bom preço pois as terras em volta da vila de São 
Paulo já tinham  subido muito de valor. Este, em 1703, comprou a parte de 
Emerson Carrier , vindo assim possui todo o capão. O capitão Pedro Taques 
de Almeida, de posse da terra, cultivou-a, construiu uma casa e curral , e 
deu parte dela a dois genros; o capitão D. Francisco Rondon, e Bartolomeu 
Pais de Abreu, que também construíram casas e desenvolveram  lavoura. 
Sendo estes os seus possuidores legítimos, os oficiais da Câmara da vila de 
São Paulo, que sem qualquer título aforaram toda a terra em volta daquela 
vila, no ano de 1704, aforaram-na a Manuel Pinto Guedes. O dito capitão 
mor Pedro Taques de Almeida pôs então uma  questão, que ganhou, e os 
seus genros continuaram na posse  Em 1705, sendo juiz ordinário da vila de 
São Paulo, o capitão Bartolomeu Pais de Abreu, teve ele uma questão com 
o vigários e mais eclesiásticos. Nesse tempo eram ali juizes, Pedro Alves 
Fagundes e  João da Cunha Leme que, ainda que desonestamente o 
quizessem, não puderam modificar a decisão da sentença, que viera da 
Relação da Bahia, a favor   de Bartolomeu Pais de Abreu. Então, aqueles 
juizes,  fomentados pelos eclesiásticos, deram-se por ofendidos, procuraram 
prejudicar o dito capitão e seu sogro, tirando-lhe o capão e mandando em 
nome dos oficiais da Câmara  que não continuassem ali com benfeitorias. 
Tendo  o dito  capitão-mor apresentado já sua petição, que foi despachada 
pelo ouvidor geral da vila de São Paulo, Bento do Amaral da Silva, , para 
que se entregasse ao escrivão da Ouvidoria, este apresentou-a ao juiz, 
Pedro Alves Fagundes e ao procurador do Conselho, Salvador de Oliveira, 
que recolheram a petição, sob o pretexto de não querer demandas, e 
impediram assim os meios ordinários de se resolver o assunto. . E, nos 
últimos dias do seu julgado, mandaram então notificá-lo que não 
continuasse com benfeitorias até ordem do Rei, a quem recorreram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 77. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 77. 
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78-  1709, Abril, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a informação dada a (D. João 
V), de ter acabado o tempo do seu governo da praça de Santos, o mestre de 
campo José Monteiro de Matos  e ter sido nomeado para lhe suceder, Jorge 
Barros Leite, por Resolução Régia de 25 de Março de 1708, tomada na 
consulta deste Conselho de 24 de Fevereiro do mesmo ano. Com o sucede 
que o nomeado não fez ainda sua apresentação, a-pesar  de se ter avisado 
para ir tomar o seu governo, há razão bastante para se consultar outra 
pessoa.  
Anexo: consulta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 78. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 78. 
 

79-  [ant. 1709, Agosto, 3, Vila de Parnaíba] 
REGULAMENTO do capitão-mor da vila de Parnaíba, Salvador Jorge Velho 
a (D. Jão V), dizendo que por morte de seu antecessor, o capitão-mor 
Pantalião Cardoso da Silva, alcançara sua mulher D. Mexia de Sá Franco, 
provisão para ser tutora e administradora das pessas e bens de seus filhos 
menores. Para ter quem a orientasse, na administração de sua casa, casara 
com ele, requerente, o que motivou a perda da referida tutela. Perante o 
exposto, e porque possuia as qualidades necessárias para ecercer, pedia 
que lhe fosse confiada a tutela de seus enteados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 79. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 79. 
 

80-  1709, Agosto, 27, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Paulo a (D. João 
V), dizendo que os moradores daquela capitania tem muita falta de sal, 
desde há seis anos, porque o contratador  e comissário não meteram na vila 
de Santos os seis mil alqueires da sua obrigação, o que é prejudicial para 
aqueles moradores e para a Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 80. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 80. 
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81-  1710, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, acerca do pedido que fizeram, o 
ouvidor-geral do Rio das Velhas, Dr. João de Morais Sarmento, o ouvidor-
geral do Rio das Mortes, Manuel de Evora Heitor e o ouvidor geral do Rio do 
Ouro Preto, Manuel da Costa de Amorim, de três mil e quinhentos cruzados 
de ordenado por ano, como tem o superintendente das minas do Rio de 
Janeiro, José Vaz Pinto, pois o ordenado que têm não lhes chega para a 
sua subsistência. Pareceu ao procurador da Fazenda que no Rio de Janeiro 
e no seu sertão, pela grande concorrência de gente às suas minas e pela 
grande dificuldade de mantimentos havia realmente grande carestia, e que, 
como não sucede assim naqueles lugares, acha excessivo os ordenados 
que os suplicantes pedem. Pareceu ao Conselho que atendendo à carestia 
que há nas minas, se deve aumentar a cada um daqueles ministros 
duzentos mil reis por ano. Mas, como pode suceder  que isto  não lhes 
baste, acha que se deve escrever ao Bispo e ao governador, para que com 
todo o segredo se informem se será necessário mais aumento para viverem 
aqueles ministros com a dignidade devida e ficarem livres de, arrastados 
pela necessidade, se tentarem com o ouro em que abundam aquelas minas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 81. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 81. 
 

82-  1710, Março, 31, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca da resolução (D. João V) de 
que o desembargador sindicante Antônio da Cunha Sotomaior fosse a 
Santos e a São Paulo, a aí, “tirasse residência ao desembargador Antônio 
Luis Peleja, antecessor do ouvidor-geral da capitania de São Paulo, 
desembargador João Saraiva de Carvalho, e a este mesmo contra quem 
tem havido repetidas queixas pois abandonou o seu lugar e foi para o Rio de 
Janeiro. E assim, São Paulo está sem ouvidor-geral visto o que dito 
sindicante só temporariamente o pode, ali substituir, sendo de grande 
prejuízo estar a capital da comarca sem aquele ministro. Pareceu ao 
Conselho representar a (D. João V), que tome em consideração estas 
razões e ordene ao Desembargador do Paço que lhe consulte logo ministro 
para aquele lugar, escolhendo pessoa culta, prudente e de valor.  
Anexo:  3 consultas, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 82. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 82. 
 

83-  1710, Setembro, 3, Lisboa 
CARTA (do provedor da Fazenda da vila de Santos), Timóteo Correia de 
Góis, para (D. João V), acerca da administração dos proventos da Fazenda 
Real, resultante da resolução tomada pelo governador (e capitão general da 
capitania) do Rio de Janeiro, D. Fernando Martins Mascarenhas de 
Lencastro, de separar do contrato dos dízimos, que se arrematam na vila de 
São Paulo, o das Minas de Ouro, que agregou ao Rio de Janeiro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 83. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 83. 
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84-  1710, Setembro, 15, Santos em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos a (D. João V) 
pedindo que o porto da vila de Santos ficasse subordinado à capitania de 
São Paulo e Minas (do Ouro), recentemente separada da capitania do Rio 
de Janeiro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 84. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 84. 
 

85-  1710, Outubro, 12, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Paulo, a (D. João 
V), dando conta do risco em que estiveram, em 1709, as capitanias (do sul), 
de serem atacadas pelos franceses, e da rapidez com que acudiu ao porto 
de Parati, que é o de mais fácil acesso ao inimigo, o governador e capitão-
general (da capitania de São Paulo), Antônio de Albuquerque (Coelho de 
Carvalho). Pedem que o porto da vila de Santos, seja provido de mais gente 
paga, pólvora e munições e que se fortifiquem as fortalezas, porque só 
assim, se poderá, defender aquele porto de um ataque repentino do inimigo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 85. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 85. 
 

86-  1711, Junho, 17, Lisboa 
CARTA do (Governador do Rio de Janeiro), Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, para  (D. João V), informando sobre a necessidade de cuidar 
da segurança e fortificação do porto de Santos, e a impossibilidade da 
Fazenda Real fazer face a semelhantes despesas. Alvitra o aproveitamento 
de qualquer oferecimento particular, a troco de uma mercê. Considera 
conveniente examinar as condições em que João de Castro (Oliveira) que já 
custeara o edifício da Alfândega e quartéis, se propôs custear a construção 
da fortaleza. Ordenou ao sargento-mor engenheiro que, de colaboração com 
o governador da praça, fizesse as plantas, o que examinou, afim de a 
remeter ao Rei. Esta obra, no tempo do (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), foi avaliada em determinada quantia, e o prazo 
da  sua construção era de dez anos. O então interessado, propunha-se 
construí-la em menos de três anos, e apenas pedia para ser governador da 
dita fortaleza, assim como os seus herdeiros. Espera a resolução do referido 
Monarca para proceder em conformidade com as suas ordens. Vila de Santo 
Antônio de Guaratinguetá, 1710 Outubro 12. Sobre este documento 
recaíram: dois despachos do Conselho Ultramarino, o segundo dos quais 
determina que escrevam ao governador do Rio de Janeiro, para que envie 
as condições em que João de Castro Oliveira se propunha construir a dita 
fortaleza e a da Itapema, assim como as plantas, com. seu “petipé” e que o 
engenheiro José Vieira Soares dê o seu parecer.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 86. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 86. 
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87-  1710, Outubro, 12, Santo Antônio de Guaratinguetá 
CARTA do (governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro), 
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, para (D. João V), informando-
o dos particulares da Fazenda Real e sua arrecadação, pois por falta de 
tempo não o pode fazer o provedor da praça de Santos (Timóteo Correia de 
Gois). Diz que o Rei lhe mandara que fizesse notar ao seu antecessor, D. 
Fernando Martins Mascarenhas (de Lencastre), o fato de ter arrematado os 
dízimos das minas, no Rio de Janeiro, separando-os dos de Santos, que se 
costumavam arrematar juntos, mas que lhe fora impossível cumprir esta 
.ordem.  Concorda que aquele sistema era prejudicial para a Fazenda Real, 
pois tinha, assim, menor lucro, o qual fazia falta para as despesas do 
governo de (São Paulo), obras das fortificações e pagamentos dos 
soldados. Por estes motivos mandara ao provedor da Fazenda da praça de 
Santos que suspendesse a remessa, para o Rio de Janeiro, de dez mil 
cruzados que se deviam e que faziam mais falta a Santos do que àquela 
cidade. Também pede ao Rei que mande ordenar ao mesmo provedor, que 
cumpra as ordens que lhe der, pois este tem licença da Bahia para as 
receber do governador do Rio de Janeiro, o que não é razoável por ser difícil 
fazer recursos devido a longa distância a que está dela.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 87. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 87. 
 

88-  1710, Outubro, 30, Minas Gerais do Ouro Preto 
CARTA do governador geral e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, para (D. João V), pedindo que 
lhe mande dizer qual a forma de pagamento e os soldos que devem ter, os 
cabos, oficiais e soldados, do novo Terço que o Rei criou, visto a 
importância que se costuma dar em toda a parte ser, ali, insuficiente pelo 
elevado custo da vida.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 88. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 88. 
 

89-  1710, Outubro, 30, Santos 
CARTA do desembargador sindicante, Antônio da Cunha Sotomaior, para 
(D. João V), informando que na comarca de São Paulo e nas mais do Brasil 
se costumam passar alvarás particulares de maiores quantias que as 
permitidas por lei, o que prejudica o comércio e oprime os povos, os quais, 
pela distância a que estão do Reino, não podem pedir o recurso que o Rei aí 
costuma dar. Por estas razões, pede-lhe que conceda ao ouvidor-geral ou 
ao governador, daquela comarca a faculdade de poderem prover pela prova 
de direito comum nos casos que lhes parecer.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 89. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 89. 
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90-  1710, Outubro, 30 Santos 
CARTA do desembargador sindicante Antônio da Cunha Sotomaior, para (D. 
João V), informando que, por suspensão da ouvidor geral da comarca de 
São Paulo, Dr. João Saraiva de Carvalho, ocupou este cargo, e que tirou 
devassa do caso seguinte, em virtude de uma provisão daquele Rei, 
concedendo ao ouvidor-geral faculdade para o fazer, quando os casos 
provados, mereçam pena de morte; estando presos na fortaleza da barra de 
Santos, 15 negros, que já se consideravam perdidos para a Fazenda Real, 
por terem vindo do Rio de Janeiro, a vender a São Paulo, sem os despachos 
necessários, o capitão da dita fortaleza, José Monteiro de Matos, entregou 
dez a José Sutil de Carvalho e os outros cinco, que eram do ouvidor-geral 
do Rio de Janeiro, João da Costa Fonseca, mandara ao procurador dêste, 
que os vendeu. Por este descaminho dos negros que considera grave tirou a 
dita devassa.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 90. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 90. 
 

91-  1710, Outubro, 30 , Santos 
CARTA do desembargador sindicante Antônio da Cunha Sotomaior, para (D. 
João V), informando estar suspenso o ouvidor~geral da comarca de (São 
Paulo), Dr. João Saraiva de Carvalho, em virtude deste se considerar 
impossibilitado de exercer a seu cargo, por o Rei ter ordenado que não 
obedecesse ao sargento-mor Bento de Amaral Gorgel, ficando assim 
impedido de ali ir em correição. Diz que teve de “tomar querelas” nas vilas 
de São Paulo e Santos, depois de passado o tempo da lei devido à falta de 
quem administrasse justiça. Termina pedindo ao Rei que mande revalidar 
aquelas devassas, apesar das condições em que foram tiradas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 91. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 91. 
 

92-  1710, Novembro, 4, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da vila de Santos), Timóteo Correia 
de Gois, paraa (D. João V), informando que o governador da capitania de 
São Paulo (e Minas de Ouro), Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, 
a exemplo dos outros governadores do Brasil, pretende as propinas das 
arrematações das passagens dos rios Guaipacaré e Jacareí , que são 
caminho para as minas, e do contrato dos dízimos reais aquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 92. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 92. 
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93-  1710, Novembro, 9, Santos 
CARTA do desembargador sindicante Antônio da Cunha Sotomaior, para (D. 
João V), informando que, por carta de 7 de Novembro de 1710, lhe deu 
conta do estado em que estava o governo da capitania de São Paulo e 
apontou o meio que lhe parecia mais conveniente para castigar os delitos 
que nela se cometem. Considera a dissolução que reina naquela capitania, 
uma conseqüência de não haver ali ouvidor-geral que administre os castigos 
e prenda os deliquentes. Parece-lhe que o melhor meio para remediar este 
mal é a ida para a vila de Santos, de um ministro letrado, juiz de fora que, 
nos casos de crimes, seja adjunto ao ouvidor-geral, votando também o 
governador geral de São Paulo (Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho), que será substituído pelo mestre de campo, governador da praça 
de Santos, Manuel Gomes Barbosa, quando estiver nas minas. Mas, como o 
facto de estarem o mestre de campo e o juiz de fora em Santos e o ouvidor 
geral em São Paulo, pode suscitar dúvidas entre eles, deve o Rei determinar 
que os casos que este último processar sejam sentenciados em São Paulo e 
os dos dois primeiros, em Santos. Diz ainda que o juiz de fora deve ir para 
esta vila, visto que na de São Paulo já está o ouvidor-geral, e que o seu 
ordenado deve sair do subsidio das bebidas da vila de Santos.  
Anexo: parecer,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 93. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 93. 
 

94-  [ant. 1710, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO de José Galvão de Moura, moço fidalgo da Casa Real, e 
nomeado ajudante de número da praça de Santos, pedindo a (D João V) 
para lhe ser pago o vencimento desde o dia em que embarcou para ir 
exercer aquele posto.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 94. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 94. 
 

95-  [ant. 1710, Dezembro, 20, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre governador-geral da Ordem de São Paulo a (D. 
João V), dizendo que tinha dois escritos de divida, que deviam ser pagos 
pelo tesoureiro do Conselho Ultramarino na primeira frota a chegar. E, 
porque o convento do Sacramento, para o qual a dita quantia era destinada, 
estava com grande necessidade de obras imediatas, pedia que o mesmo 
Senhor lhe mandasse pagar antecipadamente a dita quantia.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 95. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 95. 
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96-  1711, Fevereiro, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual se deve dar 
conhecimento à (D. João V) do que escreveu o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo e Minas (de Ouro), Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, sobre o estado de paz e obediência em 
que se conservam aqueles moradores, e se deve agradecer, a este 
governador, a sua diligência, de que resultou tanto bem para o Reino como 
para os vassalos.  
Anexo: consulta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 96. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 96. 
 

97-  [ant. 1711, Fevereiro, 28] 
PARECER do procurador da Fazenda, dizendo ser conveniente que em São 
Paulo haja capitão-mor, com soldo, e que, como José de Gois (de Morais 
(?)), é proposto pelo governador da (capitania de São Paulo e Minas de 
Ouro, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho), e tem dele boas 
informações, concorda em que se lhe conceda aquele posto.  
Anexo:  2 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 97. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 97. 
 

98-  1711, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA (Minuta da) do Conselho Ultramarino, acerca da informação, 
em carta de 28 de Outubro de (1710), do desembargador sindicante da 
capitania do Rio de Janeiro, Antônio da Cunha Sotomaior, sobre os 
ordenados que seria conveniente dar-se à pessoa que servir de meirinho do 
ouvidor-geral de São Paulo, e a quatro homens de vara que o 
acompanharem. Estipula o ordenado de cada um, o qual podia sair do 
imposto sobre as bebidas da vila de Santos. Pareceu ao procurador da 
Fazenda que a carestia da vida era grande e que se conformava, em tudo, 
com aquela informação. Pareceu ao Conselho o mesmo que ao procurador 
da Fazenda, acrescentando que o meirinho afim de poder cobrar da 
Fazenda Real o ordenado para os homens que o acompanharem, deveria 
juntar certidões juradas, por ele e pelo ouvidor-geral, em como eles, de 
facto, o acompanhavam na administração da justiça.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 98. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 98. 
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99-  1711, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, Sobre a petição do governador da 
praça de Santos, mestre de campo Manuel Gomes Barbosa, feita a (D. João 
V), para que lhe mande pagar os alugueres das casas em que vive, 
enquanto se não constroem umas, por conta da Fazenda Real, para 
habitação dos governadores, o que já acontece nas outras conquistas. Ao 
procurador da Fazenda pareceu que o governador do Rio de Janeiro devia 
dar o seu parecer, neste assunto. Pareceu ao Conselho que se devia deferir 
o requerimento do governador da praça de Santos, Manuel Gomes Barbosa, 
pois o ordenado, que recebe, é pequeno para dele pagar, também, o 
aluguer de casas, e está numa terra em que a vida é muito cara e distante 
das mais do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 99. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 99. 
 

100-  1711, Outubro, 12, Lisboa 
CARTA RÉGIA (traslado da) de (D. João V) para o governador da praça de 
Santos, Manuel Gomes Barbosa, aprovando a despesa que se fez, por 
conta da Fazenda Real, com a farinha e pólvora que deu, carro diz na sua 
carta de 25 de Outubro de (1710), a toda a gente que de São Paulo foi 
socorrer a praça de Santos, na mesma altura que os franceses invadiram a 
do Rio de Janeiro, e durante todo o tempo que ai prestaram a sua 
assistência. Entendo que esta medida foi bem tomada, pois de outra 
maneira não haveria, quando se oferecesse nova ocasião, quem 
voluntariamente quizesse prestar o seu auxílio. Quanto ao que o governador 
sugere de serem os soldados que precisa, para defesa da dita praça, das 
vilas vizinhas e destas ficaram sujeitas a quem governar a mesma praça, 
principalmente a vila de São Vicente que fica perto, diz que já foi ordenado 
ao governador do Rio de Janeiro lhe mande toda a gente necessária para a 
guarnição do presidio, por ter resolvido que fique sob a sua jurisdição o 
govêrno dessa praça de Santos e assim a ele deve recorrer em tudo o que 
necessitar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 100. 
 

101-  1711, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA (Mimnuta.) do Conselho Ultramarino, sobre o provimento do 
ofício de secretário da capitania de São Paulo e Minas (de Ouro), para o 
qual, cumprindo as ordens de (D. João V), se puseram editais. Pareceu ao 
Conselho representar a El Rei que aqueles editais se puzeram nas portas do 
Conselho e em outros lugares, onde estiveram bastante tempo, sem haver 
opositores, e, quando os houvesse, seria impossível que se preferissem aos 
oficiais da Secretaria do Estado, porque estes têm mais préstimo e 
conhecimento dos negócios, que se tratam naquela Secretaria. Propõe que 
o Rei os favoreça com o ordenado que sugere, pois se não tiverem a 
esperança de algum aumento, não será fácil sugeitarem-se ao trabalho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 101. 
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102-  1712, Janeiro, 8 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca do que escrevem, em 3 de 
julho de 1710, os oficiais da Câmara da vila de São Paulo, da falta que têm 
os moradores daquela vila, de quem lhes administre justiça desde que o 
ouvidor geral, desembargador Antônio Luis Peleja, deixara o seu cargo, e o 
seu sucessor, o desembargador João Saraiva de Carvalho, fora deposto por 
não servir bem o lugar. Pedem ainda ao Rei que lhes diga o que se há-de 
observar nas faltas dos ouvidores-gerais. Pareceu ao procurador da Coroa 
que aquele pedido não tinha lugar, visto que o cargo de ouvidor-geral já 
estava provido. Pareceu ao Conselho que, em casos semelhantes, se 
declare que sirva de ouvidor o juiz ordinário da cabeça da comarca, e, em 
seu lugar o vereador mais velho.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 102. 
 

103-  1712, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo e Minas Antônio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, e do mestre-de-campo e governador da praça de 
Santos, Manoel Gomes Barbosa, que diziam ter-se João de Castro (Crasto) 
de Oliveira oferecido para construir  à sua custa uma fortaleza na praia 
grande de Santos, junto ao forte de Santo Amaro. Foi pedido ao 
cosmógrafo-mor do Reino, Manuel Pimentel, que informasse sobre o 
assunto Consultado o procurador da Fazenda pareceu-lhe dever-se aceitar 
o que Manuel Pimentel propunha. O procurador da Coroa estava de acôrdo 
com algumas das solicitações, nem todas e  as condições apontadas só 
teriam lugar após a construção da fortaleza. Ao Conselho Ultramarino 
pareceu, tal como ao governador Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho que, dada a grande utilidade daquela fortaleza na praça de Santos, 
se deveria aceitar a oferta de João de Castro de Oliveira, sendo-lhe 
concedida em troca; mercê de foro de fidalgo; promessa do ofício que pedia 
na capitania de Minas (Gerais); mercê de dois hábitos da Ordem de Cristo, 
um para o requerente e outro para o seu filho e cujas tenças seriam pagas 
pelo rendimento da Provedoria de Santos, finalmente, o posto de sargento-
mor como o soldo requerido que, por sua morte, passaria a seu filho, depois 
de provada a sua capacidade para o exercer. Estas mercês só teriam efeito 
depois de pronta a fortaleza, que seria construída segundo a planta de m 
engenheiro e aprovada pelo governador da capitania do Rio de Janeiro.  
Anexo:  parecer, 3 cartas, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 103. 
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104-  1721, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, acerca da informação que dá, a (D. 
João V), em carta de 7 de Agosto de 1711, a governador e capitão general 
da capitania de São Paulo, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, de 
ser mais conveniente para a conservação e defesa daquela capitania, as 
“tropas de cavalos” do que infantaria, pois o país tem campos lindos de 
matos, estradas fáceis, e pastos com abundância, e, com aquelas tropas, se 
poderia acudir mais rapidamente a qualquer acidente, e vigiar as estradas 
da Bahia, por onde sai o ouro sem ser quintado. Além disto, um morador 
chamado Manuel de Mendonça Lima, oferecia-se para organisar uma “tropa” 
de cinquenta cavalos, à sua custa, se lhe concedessem jurisdição para 
nomear os oficiais, e muitas mais pessoas fariam a mesma oferta, naquelas 
condições. Pareceu ao Conselho que a cavalaria será de muito maior 
utilidade, pelas razões acima apresentadas, o que o Rei deve mandar ao 
dito governador, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que mude 
para cavalaria as tropas de infantaria que há na vila de São Paulo, para sua 
guarda.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 104. 
 

105-  1712, Junho, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, votando para o governo (da capitania 
de São Paulo, e Minas). pelo espaço de três anos; em primeiro lugar, em D. 
Brás Baltasar da Silveira e, em segundo, em Sebastião da Veiga Cabral. O 
Dr. José de Carvalho e Abreu vota, em terceiro lugar, em Antônio de Brito de 
Meneses.  
Anexo: consulta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 105. 
 

106-  1712, Dezembro, 24, São Paulo 
MANDADO (traslado do) da desembargador da Relação da Casa do Porto, 
ouvidor qual da cidade de São Paulo e suas comarcas com alçada nos 
cíveis e crime, provedor dos defuntos e ausentes, auditor geral da gente da 
guerra, juiz dos feitos da Coroa, resíduos, capelas e das justificações, 
Sebastião Galvão Rasquinho, ordenando aos juizes ordinários da vila de 
Santos, que façam citar o desembargador sindicante, Dr. Antônio da Cunha 
Sotto-Maior, para dizer se quer acusar o mestre de campo dos Auxiliares, 
Domingos da Silva Bueno, pelo crime que lhe resultar da devassa que fez o 
referido ouvidor-geral.  
Anexo: traslado de carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 106. 
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107-  1713, Janeiro, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca da petição do capitão de 
Infantaria paga da praça de Santos, André Cursino de Matos, feita a (D. 
João V) para que, em virtude de lhe ter dado a propriedade do ofício de 
escrivão da Ouvidoria-Geral de São Paulo, que tinha sido de seu pai, e que 
não pode servir por ocupar o posto de capitão, seja pelo Rei provido no dito 
ofício, e não pelo ouvidor-geral, com faculdade de o poder servir em todas 
as ocasiões que se achar vago, sem embargo do seu posto de capitão. Ao 
procurador da Coroa, Desembargador Francisco, Mendes Galvão, pareceu 
que, em vez do que pede o suplicante, se lhe devia conceder a faculdade de 
nomear serventuário para o seu oficio e que sem a sua nomeação nenhum 
outro o possa servir. Pareceu ao Conselho concordar com a resposta do 
procurador da Coroa, desde que a pessoa nomeada seja do agrado do 
ouvidor-geral.  
Anexo:  bilhete.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 107. 
 

108-  1713, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca do pedido feito a (D. João V), 
por Luis Sequeira da Gama, de cem mil réis de aposentadoria, enquanto 
servir no lugar de juiz de fora da vila de Santos, para o qual está nomeado, 
pois é costume conceder-se, isso que pede, aos ministros que vão para as 
conquistas. Ao procurador da Fazenda pareceu que se devia dar ao 
suplicante o mesmo que ao juiz de fora do Rio de Janeiro. Pareceu ao 
Conselho que se lhe dêem sessenta mil reis para a renda das casas em que 
há-de morar, além do seu ordenado. O Dr. José Gomes de Azevedo 
entende que a aposentadoria deve ser de oitenta mil reis. O Conselheiro 
Francisco Monteiro de Miranda concorda com o pedido pelo suplicante, e o 
Conselheiro Antônio Rodrigo da Costa acha que quarenta mil reis de 
aposentadoria bastam, pois é o que se concede aos ouvidores-gerais das 
capitanias de São Luis e do Pará.  
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 108. 
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109-  1714, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA ao Conselho Ultramarino acerca da informação do governador 
da praça de Santos, dada em 7 de julho de (1713), dizendo que não se deve 
dar ao ouvidor-geral de São Paulo o dobro das propinas, que ele e este 
levam nos contratos dos dízimos reais, daquela capitania, pelo trabalho e 
assistência que prestava na sua arrematação, por não ver motivo para se 
deferir o seu pedido. Ao procurador da Fazenda pareceu que, vista a 
informação acima dada, se devia indeferir o pedido do ouvidor-geral, tanto 
mais que se lhe paga um grande ordenado. Pareceu ao Conselho que, 
sobre este assunto, se guarde a Resolução de (D. João V). Os conselheiros 
Drs. João de Sousa e Francisco Monteiro de Miranda e o conde general da 
Armada, são de parecer que, como aquele ministro ainda faz considerável 
despesa com a sua deslocação da vila de São Paulo à de Santos, se lhe 
deve conceder o que pede.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 109. 
 

110-  1714, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a informação que da a (D. João 
V), em carta de 1 de Setembro de 1713, o governador e capitão geral (da 
capitania) de São Paulo e Minas, D. Brás Baltasar da Silveira, da sua 
chegada à cidade de São Paulo, em 29 de Agosto de 1713, das grandes 
demonstrações de agrado com que o receberam os seus moradores, e de 
ter tomado posse do governo em 31 do mesmo mês, não das mãos do 
(governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Antônio de 
Albuquerque (Coelho de Carvalho), por este se encontrar doente naquela 
cidade.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 1, doc. 110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 1, D. 110. 
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111-  1714, Abril, 11, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino concordando com a nomeação de 
Francisco do Amaral Urgel, para provedor da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo. Ao conselheiro, desembargador Francisco Monteiro de Miranda, 
parece que, apesar das folhas corridas apresentadas, não deve ser feita a 
nomeação de Francisco do Amaral Urgel, em virtude do que consta a seu 
respeito: a morte do provedor da Fazenda (Real), da mesma capitania, 
Pedro de Sousa; o seu procedimento para com o membro daquele Conselho 
(desembargador João de Sousa), a quem tentou matar; e outros crimes da 
mesma natureza praticados em São Paulo e Minas Gerais. O conselheiro 
João de Sousa, absteve-se de dar o seu parecer, atendendo à agressão 
acima citada, de que foi vitima quando era ouvidor-geral de São Paulo. Foi o 
desembargador Belchior da Cunha Brochado que tomou conhecimento 
deste crime, quando foi tirar residência ao governador (da capitania do Rio 
de Janeiro), Duarte Teixeira Chaves, estando em diligência no sítio de 
Tapacura.  
Anexo: Parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 111. 
 

112-  1714, Abril, 19, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D, João (V), pela qual ordena ao provedor da 
Fazenda (Real) da capitania do Rio de Janeiro, o informe da razão que 
houve para se arrendar, aos padres da Companhia (de Jesus), a passagem 
do Cubatão, que ordenara se incorporasse na Coroa, como soube por 
informação do governador e capitão-general de São Paulo e Minas (D. Brás 
Baltasar da Silveira) . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 112. 
 

113-  1714, Setembro, 20, Vila de Nossa Senhora do Carmo 
CARTA PATENTE pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, e Minas de Ouro, D. Brás Baltasar da Silveira, nomeia o 
tetente-coronel do Regimento de Cavalaria de Ordenanças da Vila Nova da 
Rainha, João Barreiros de Araujo, para o posto de coronel do Regimento de 
Cavalaria das Ordenanças, a formar em "Batipoca". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 113. 
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114-  1713, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, acerca do pedido que fez a (D. João 
V), o ouvidor-geral do Rio do Ouro Preto, no distrito das minas de São 
Paulo, Manuel Morqueira da Rosa, de uma ajuda de custo de quinhentos mil 
reis, como se deu ao seu antecessor Manuel da Costa Amorim, e ao 
ouvidor-geral do Rio das Velhas, Luis Botelho de Queiroz, provido neste 
lugar por falecimento de João Morais Sarmento. Ao procurador da Fazenda 
pareceu que se deve deferir o que pede o suplicante. Pareceu ao Conselho 
que, visto o ter-se dado ao ouvidor-geral do Rio das Mortes, Valério da 
Costa, duzentos mil reis de ajuda de custe, se conceda o mesmo ao 
suplicante.  
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 114. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 114. 
 

115-  [Ant. 1715, Março, 3] 
REQUERIMENTO de Agostinho Pinheiro pedindo a (D. João V) que lhe 
passe provisão para poder nomear os quatro oficiais Bernardo Pereira da 
Costa, Francisco Teixeira, Antônio da Silva e Francisco Ribeiro, afim de o 
ajudarem na arrecadação dos dízimos reais de São Paulo e suas capitanias, 
que ele arrematou.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 115. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 115. 
 

116-  [Post. 1715, Março, 13, Lisboa] 
REQUERIMÉNTO de José Ramos da Silva, morador em Lisboa, pedindo a 
(D. João V), que lhe mande consentimento para demandar. os herdeiros e a 
mulher do desembargador Antônio da Cunha Sotomaior, afim de cobrar o 
que, indevidamente, lhe levou este ministro. Já sobre este assunto tinha 
feito os requerimentos inclusos, que ainda não tinham sido deferidos, por ter 
o Rei mandado ouvir aquele ministro, que nessa altura já tinha falecido, 
assim como o seu procurador, João Soares Ribeiro.  
Anexo: 3 requerimentos, lista, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 116. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 116. 
 

117-  1715, Novembro, 18, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João V, ordenando ao governador e capitão 
general da capitania de São Paulo e Minas, Dom Brás Baltasar da Silveira, 
para o informar sobre a quantidade de engenhos de destilação de 
aguardente, que se têm levantado nas Minas, com grave prejuízo do povo e 
do serviço real, proibindo que se continuem a estabelecer enquanto não 
toma uma resolução o naquele campo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 117. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 117. 
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118-  [ant. 1716, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Ana Maria Duarte a (D. João V) dizendo que é solteira 
e órfã, moradora em Lisboa na rua da Inquisição, freguesia de Santa Justa, 
é irmã de João Tomás Duarte, já falecido, o qual serviu em diversos cargos 
durante quinze anos como o provam os documentos juntos. Pede por isso 
que em consideração aos serviços prestados pelo irmão, a nomeie para a 
Tesouraria da Obra Pia com duzentos mil réis de tença.  
Anexo:  4 alvarás,  2 requerimentos, autuação de certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 118. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 118. 
 

119-  1716, Fevereiro, 6, Lisboa 
PROVISÃO de D. João (V), Ordenando ao ouvidor-geral de São Paulo que 
informo com o seu parecer acerca do requerimento de Manuel de Mendonça 
Lima, sobre a “remoão” que lhe fizeram do contrato que arrematara do 
“quinto do ouro” e dos gado entrados nas mesmas minas, dos currais do rio 
de São Francisco, e “execução” que lhe fora feita pelos meses vencidos.  
Anexo: Duplicado do documento anterior. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 119. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 119. 
 

120-  1716, Maio, 04, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V), ordenando ao governador e 
capitão-general (da capitania) de São Paulo e Minas (D. Brás Baltasar de 
Silveira), que procure aumentar o seu rendimento pelo meio que lhe parecer 
mais útil e suave para os povos, visto que a contribuição dos quintos do ouro 
por batejar foi mal recebida pelas populações, principalmente as de Vila 
Real e Vila Nova da Rainha. Louva-o ainda por ter deixado de cumprir a 
ordem de 2 de Abril de 1716, pela qual se lhe mandava impor aquela 
contribuição socegando com essa sua resolução, aqueles povos.  
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 120. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 120. 
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121-  1717, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação que os oficiais 
da Câmara da vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba fizeram 
a (D. João V), queixando-se dos vigários não administrarem os 
sacramentos, apesar de serem pagos, pedindo, por isso, um vigário pago 
pela Fazenda Real. Respondeu o Bispo do Rio de Janeiro (D. Fr. Francisco 
de São Jerônimo), em carta de 15 de julho de 1716, que aquela vila de 
Curitiba estava ao sul da cidade mais de oitenta léguas, com moradores 
muito espalhados e distantes e, assim, quando chegava aos párocos a 
notícia dos enfermos já estes se encontravam moribundos, morrendo antes 
da chegada dos vigários. Acaba, pedindo um vigário permanente para 
Curitiba com a côngrua costumada.  Conselho e o Procurador da Fazenda 
concordam com o Bispo devendo (D. João V) aceder ao seu pedido.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 121. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 121. 
 

122-  1717, Fevereiro, 10, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V), dizendo ao provedor da Fazenda da 
vila de Santos que soube, pelo provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, a 
razão porque não arrematou a passagem do Cubatão e a arrematou aos 
Padres da Companhia de (Jesus), quando o rei ordenara que esta se 
incorporasse na Coroa. Diz ainda que mandara logo pôr editais para se 
arrematar a dita passagem, e que, sabendo dito o Padre Reitor daquela 
Companhia começou a pôr embargo, e a dizer que a ordem recebida não 
era o suficiente e que nunca arrendara a passagem do Cubatão, mas só a 
sua Fazenda na qual está o porto do Cubatão, onde embarcam as pessoas 
que vão para Santos. Que as passagens que se costumam arrematar são 
dos rios que se atravessam de uma para outra parte. E, como este negocio 
está embargado e posto em juizo pelos ditos padres, deve ordenar ao 
procurador da Fazenda Real que veja esta causa. Ordena, assim, ao dito 
provedor da Fazenda da vila de Santos, que a sentencie com toda a 
brevidade, e, tendo a Fazenda Real sentença contra si, remeta os autos por 
traslado, ao Conselho Ultramarino, e tendo a dita Fazenda, sentença a seu 
favor não admita, apelação aos padres, senão para o Juizo da Corôa da 
Casa da Suplicação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 122. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 122. 
 

123-  1717, Fevereiro, 15, Lisboa 
PROPOSTA (cópia da) de indivíduos para o cargo de secretário do governo 
de São Paulo e Minas que estava vago, por Manuel da Fonseca ter acabado 
o tempo de 3 anos por que fora provido no citado cargo. Propuseram-se os 
seguintes indivíduos: oficial da secretaria das mercês, Domingos da Silva; 
oficial da secretaria de Estado, Teodoro Lopes Fabião Pereira Carvalho, e 
Francisco de Sousa de Andrade (incompleto).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 123. 
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124-  1717, Março, 4, Lisboa 
PROVISÃO de D. João V, ordenando ao ouvidor-geral da capitania de São 
Paulo, de então, para mandar fazer a avaliação do que rendem os 
emolumentos e rendimentos do cargo de governador da capitania de São 
Paulo e Minas, ocupado por D. Pedro de Almeida e (Portugal, conde de 
Assumar). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 124. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 124. 
 

125-  1718, Agosto, 6, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Luis Antônio de Sá Queiroga, 
para (D. João V), informando-o de ter aprisionado mais quatro sequazes de 
Bartolomeu Fernandes de Faria, de cuja prisão já anteriormente dera conta, 
e de ter retirado os soldados daquela diligência, visto que muitos outros, dos 
seus sequazes se esconderam nos matos e se acolheram ao convento de 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem, cujos frades franciscanos os 
ajudaram a fugir.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 125. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 125. 
 

126-  [ant. 1718, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de João Ferreira, pedindo a (D. João V), que lhe mande 
passar carta de confirmação da mercê de meia légua de terra de sesmaria, 
no sitio do Caeté, que, em nome do Rei, lhe concedeu o governador e 
capitão general da capitania de São Paulo e Minas, Dom Brás Baltasar da 
Silveira.  
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 126. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 126. 
 

127-  1718, Setembro,5, Lisboa 
REQUERIMENTO de João Barreiro de Araujo, pedindo a  (D. João V), que 
lhe mande passar carta patente de confirmação do posto de coronel de um 
regimento de cavalaria, da ordenança do distrito da Vila Nova da Rainha, no 
qual foi provido, em nome do Rei, pelo governador e capitião-general (da 
capitania de São Paulo e Minas de Ouro), Dom Bras Baltasar da Silveira.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 127. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 127. 
 

128-  1718, Setembro, 15, Santos 
CARTA do  juiz de fora de Santos, Matias da Silva (e Freitas), para (D. João 
V), informando-o da falta de rendimentos da Câmara daquela vila, que nem 
tem o suficiente para mandar fazer as festas do Rei, e pedindo-lhe que 
ordene àquela Câmara que fique com o rendimento dos selos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 128. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 128. 
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129-  1718, Dezembro, 20, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da praça de Santos), Timóteo Correia de 
Gois, para (D. João V), queixando-se que não só não tiveram castigo mas 
até, em nome do Rei, se concedeu perdão aos soldados daquela praça, que 
se amotinaram e contra ele exerceram represálias, por causa de se lhes não 
pagarem as fardas. Estas eram esperadas do Rio de Janeiro, por não haver 
no Almoxarifado daquela praça dinheiro para se pagarem.  
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 129. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 129. 
 

130-  1718, Dezembro, 24, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a conta que dá o governador e 
capitão general da capitania de São Paulo e Minas (de Ouro), D. Pedro de 
Almeida (e Portugal), conde de Assuntar, da alteração que houve, na vila de 
Nossa Senhora da Piedade do Pitangui, por causa da cobrança dos quintos. 
Diz que, mandando observar o estado do povo soube da sua miséria e que 
a carga dos quintos, demasiada para suas posses os fez desesperar e 
recolherem-se, uns, a São Paulo e mais vilas da comarca, e outros a 
espalharam-se pelas minas, para se livrarem do pagamento. Tendo esta 
informação, resolveu mandar “lançar o bando”, cuja cópia manda inclusa. Ao 
procurador da Fazenda pareceu que, ainda que o governador não tivesse 
jurisdição para conceder o indulto expresso no seu bando, por ser esta 
faculdade privilégio dos Príncipes, como a Fazenda Real teria prejuízo se se 
extinguisse a dita povoação, e como talvez tivesse sido influenciado pelo 
fato de, nas Índias de Castela, se permitir ao Vice-Rei tal faculdade, deve 
(D. João V) mandar retificar e “haver por bem” o dito bando. O procurador da 
Coroa não concordou com a graça do perdão pois esta devia ter sido feita 
sob a condição da aprovação do Rei, e só para o crime de sublevação e não 
para os outros. Mas, para que os povos se fiem nos perdões que os 
governadores concedem em casos de urgentíssima necessidade, acha que 
se deve aprovar o dito perdão. Pareceu ao Conselho que o Rei deve mandar 
estranhar ao dito governador a generalidade e formalidade com que 
concedeu o perdão, pois, não o devendo dar por só o Rei ter essa regalia, 
não só o fez mas em termos tais que compreende o delito, da sublevação e 
todos os crimes anteriores, sem disso dar conta ao Rei. A gente sublevara-
se mas estava já socegada. 0 único inconveniente era o de não se 
povoarem as minas do Pitanqui, mas esse era fácil de remediar porque a 
sua grande riqueza sempre atrairia gente.  Assim, o Rei não deve confirmar 
o dito perdão, excepto o que respeita à sublevação, e deve proibir 
absolutamente aos governadores que os concedam.  
Anexo:  bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 130. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 130. 
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131-  1719, Fevereiro, 17, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, pedindo a (D. 
João V), que providencie, no caso de falta do governador, o modo de evitar 
dúvidas quanto à sua substituição.  
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 131. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 131. 
 

132-  1719, Fevereiro, 18, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
pedindo que lhes conceda a propriedade dos ofícios de Justiça, tais como 
escrivães, meirinhos, e alcaides, cujos provimentos já aquela Câmara tem o 
privilégio de fazer.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 132. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 132. 
 

133-  1719, Março, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA  do Conselho  Ultramarino, acerca da informação que deu, em 
carta de 7 de Janeiro de (1719), o governador e capitão general do Estado 
do Brasil (D. Sancho de Faro e Sousa, 2º conde do Vimieiro) e das noticias 
de um patacho francês. que lhe foram dadas pelo  governador de Santos, 
Luis Antônio de Sá Queiroga e o ouvidor. geral da capitania. de São Paulo, 
Rafael Pires Pardinho, dizendo-lhe que trazia negros, marfim, ferro e cera, 
pedindo mantimentos. Resolvendo o governador  que a arribada era fingida, 
sentenciara contra o capitão daquele patacho a favor da Fazenda Real, 
mandando rematar em praça e arrecadar o que vinha nele, conforme as 
ordens de (D. João V), expressas no Alvará de 5 de Outubro, de 1715. 
Todos os ministros consideraram não lhes competir tomar esta decisão, mas 
sim ao governador (e capitão general da capitania) do Rio de Janeiro, (Aires 
de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), por este 
superintender na capitania  de Santos. Ao procurador da Fazenda parece 
que, ao governador de Santos, se devia louvar o zelo que pôs na sua 
diligência ainda que não lhe competisse julgar se a arribada do patacho era 
verdadeira ou falsa. Pareceu ao Conselho que o governador de Santos 
procedeu bem, visto que no já citado Alvará se determinou que se façam 
exames aos navios estrangeiros que forem aos portos do Brasil.  E, como o 
porto de Santos e o da capitania do Espirito Santo são os mais procurados 
por esses navios, deve a Rei mandar que em Santos aqueles exames sejam 
feitos pelo juiz de fora, sob a determinação superior do governador, e no 
Espírito Santo pelo juiz ordinário e pelo capitão-mor e que, tanto o 
governador de Santos como este, remetem os autos para a Relação da 
Bahia.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 133. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 133. 
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134-  1713, Outubro, Nossa Senhora do Carmo 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo e Minas de Ouro, Dom Pedro de Almeida e Portugal, conde de 
Assumar, pela qual faz mercê a Manuel da Silva Rosa de o prover 
novamente no posto de mestre de campo de um Terço, Auxiliar do distrito , 
do Serro Frio, em virtude dos bons serviços prestados como se Podia ver 
quando fora provedor dos quintos reais do distrito do campo dá freguesia de 
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 134. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 134. 
 

135-  1719, Maio, 8, Santos 
CARTA do (Provedor da Fazenda da praça de Santos), Timóteo Correia de 
Gois, para (D. João V), informando que a contribuição dos oficiais da 
Câmara da cidade de São Paulo para o seu ouvidor-geral, é de cento e 
cinco mil reis por ano saindo da Fazenda Real o que falta para os 
quatrocentos mil  reis que o Rei lhe mandou dar de ordenado.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 135. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 135. 
 

136-  1719, Junho, 8, Santos 
CARTA do juiz de fora da vila de Santos,  Matias da Silva (e  Freitas), para 
(D. João V), em que lhe pede que castigue o padre guardião, Fr. José de S. 
Brigida (Brizida) e mais religiosos do convento de Sto. Antônio daquela vila, 
que maltrataram o seu escrivão Antônio Freire Agostim por este ter dado 
umas vergastadas num escravo daquele padre, chamado Bartolomeu. Diz 
ainda, que remete inclusos os autos em que tudo isto consta.  
Anexo:  auto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 136. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 136. 
 

137-  1719, Junho, 10, Santos 
CARTA do juiz de fora da vila de Santos, Matias da Silva (e Freitas) para (D. 
João V), em que pede o dobro da alçada que, pela lei de 26 de Junho de 
1696, concedeu aos juizes de fora e órfãos, por esta ser pequena e os 
ministros do Brasil a terem maior que os do Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 137. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 137. 
 

138-  1719, Junho, 10, Santos 
CARTA do juiz. de fora da vila de Santos, Matias da Silva (e Freitas, para 
(D. João V), em que lhe pede para mandar criar mais um tabelião de judicial 
e notas, pois os dois que ali há são insuficientes para expedir com brevidade 
os serviços.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 138. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 138. 
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139-  1719, Junho, 11, Vila do Carmo 
CARTA DO GOVERNADOR e capitão~gereral da capitania de São Paulo e 
Minas, D. Pedro de Almeida (e Portugal), conde de Assumar, para (D. João 
V), dizendo-lhe que tomou conhecimento às ordens que o Rei lhe mandou 
sobre a construção de casas de fundição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 139. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 139. 
 

140-  140. 1719, Junho, 14, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a petição feita a (D. João V), 
pelo mestre de campo Manuel Rodrigues; Soares, de uma ajuda de custo, 
que lhe fora prometida pela despesa que fizera com o aprisionamento de 
José Gorjão e Amaral, perigoso facínora, e do qual fora encarregado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo e Minas (de Ouro, 
Dom Pedro de Almeida e Portugal), conde de Assumar.Com esta petição, 
apresentou o suplicante uma cópia da ordem, passada ao governador das 
minas, sobre a prisão do dito José Gorjão e Amaral, pela qual se mostra que 
se recompensaria a pessoa que matasse algum dos criminosos que 
assassinaram João Manuel de Melo, na freguesia de Campo Grande. 
Pareceu ao procurador da Fazenda e ao Conselho que deve deferir o pedido 
do suplicante, visto que já lhe fora prometido e que além disso, entregara 
vivo o seu preso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 140. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 140. 
 

141-  1719, Julho, 15, Rio de Janeiro 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei) Francisco (de São Jeronimo) 
para D. João (V), informando-o que, em observância a sua (procisão), 
procederá à reorganização do citado recolhimento tendo o cuidado de 
separar as recolhidas honestas das que o não eram.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 141. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 141. 
 

142-  1719, Julho, 15, Rio de Janeiro 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro (D. Fr.) Francisco (se São Jeronimo), 
para (D. João V), informando que o vigário da cidade de São Paulo, Bento 
Curvelo Maciel, fora duas vêzes denunciado, pelos fieis, pela sua má 
conduta; da primeira vez; fora condenado por sentença da Relação da 
Bahia, e da segunda, o juiz de fora de Santos, que ali fora em correição, 
remetera-lhe as culpas, mas estas já eram antigas. Diz ainda que advertira 
rigorosamente o dito vigário e não tornara a ter mais denúncias, a seu 
respeito, mas que se aquele voltar a praticar alguma má acção lhe dará, 
então, a última providência.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 142. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 142. 
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143-  1719, Setembro, 16, Bahia 
CARTA do (governador da Bahia, D. Sancho de Faro e Sousa, 2º conde de 
Vimieiro), para D, João V), informando-o do zelo e actividade que põe nas 
suas diligências, o ouvidor-(geral) de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, 
como, por exemplo, na prisão do régulo Bartolomeu Fernandes Faria e no 
cuidado em verificar se seria verdadeira a arribada de um navio francês ao 
porto de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 143. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 143. 
 

144-  1719, Novembro, 13, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual não é conveniente que 
se nomeie sucessor para o governo da capitania de São Paulo, visto que os 
oficiais da Câmara daquela cidade, em nome dos seus moradores, dizem 
que se acham muito bem governados pelo atual governador, D. Pedro de 
Almeida (e Portugal), conde de Assumar.  
Anexo: parecer, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 144. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 144. 
 

145-  1719, Novembro, 16, Santos 
CARTA do juiz de fora de Santos, Matias da Silva (e Freitas), para (D. João 
V), queixando-se do vigário da vara daquela vila, Luis Peres de Oportes, 
porque não obedeceu à ordem, que pela terceira vez lhe deu, de prender o 
padre José Nogueira e de o mandar ao Bispo do Rio de Janeiro (D. Fr. 
Francisco de São Jerônimo). Acusa, ainda, aquele padre de lhe ter resistido, 
impedindo-o de entrar em sua casa para prender uns criados, e de o ter 
injuriado. Diz que tudo isto consta das certidões e respostas, inclusas, do 
dito vigário da vara. 
Anexo: certidão, traslado de duas cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 145. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 145. 
 

146-  1719, Novembro, 28, Lisboa Ocidental 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila de Nossa Senhora do Desterro 
do Jundiaí, a (D. João V), expondo a necessidade que têm, de vigário 
confirmado, para igreja paroquial daquela vila, cuja mercê o Rei já 
concedera aos seus antecessores, mas da qual não fora dada informação, 
pelo Bispo do Rio de Janeiro (D. Fr. Francisco de São Jerônimo), por ter 
sido tomado, por piratas, no caminho de Santos para esta cidade, o navio 
em que seguia aquela mercê. Nossa Senhora do Desterrro, do Jundiaí, em 
Câmara, 1719 Março 15. Assinam esta representação: Antônio de Morais 
Sequeira, Rafael da Rocha Oliveira, Pedro Leme do Prado, Domingos 
Garcia Bernardes, João Pedroso Coelho e Francisco de Oliveira Fernandes. 
Sobre ela recaiu um despacho do Conselho Ultramarino mandando que o 
Bispo dê o seu parecer sobre o assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 146. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 146. 
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147-  147.  1719, Dezembro, 7, Santos. 
CARTA do juiz de fora da vila de Santos, Matias da Silva (e) Freitas, para o 
(governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), informando-o das 
loucuras praticadas pelo tenente (general) Luis Antônio de Sá (Queiroga e 
seu sobrinho, Tomé de Gouveia, e de, a seu pedido, terem sido presos e 
mandados para o Rio de Janeiro, pelo governador da praça de Santos (João 
da Costa Ferreira de Brito), afim de evitar maiores desacatos. Remete 
inclusas as certidões, que são “pregoeiras” das façanhas dos dois 
delinquentes.  
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 147. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 147. 
 

148-  [ant. 1720, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO dos capitães Bartolomeu Bueno da Silva, João Leite da 
Silva Ortis e Domingos Rodrigues do Prado, moradores na vila de Santana 
da Parnaíba (Parnahiba), comarca da cidade de São Paulo, pedindo a (D. 
João V) que lhes mande passar provisão para poderem ir ao sertão da 
América, afim de aí descobrirem minas de ouro, prata e pedras preciosas, 
diligências esta que se propõem levar a efeito para poderem merecer honras 
e prêmios que o Rei quizer conceder-lhes. Dizem ser já conhecedores dos 
referidos sertões que se acham povoados por índios de várias raças como: 
Caiapós, Caraiaphitanguás, Arachás, Quirichás, Guoiás, Bareris e 
Caraiahunas, que primeiro terão de pacificar.  
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 148. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 148. 
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149-  1720, Fevereiro, 5, Santos 
REGIMENTO (cópia do) do (governador e capitão general da capitania de 
São Paulo, Rodrigo Cesar de Menezes), para o sargento-mor e juiz da Vila 
de São Sebastião, Manuel Gomes Marzagão, observar a executar o 
seguinte: primeiramente servirá o seu posto de sargento-mor pois os juizes 
e vereadores da Câmara do Rio de Janeiro aceitaram a sua demissão 
inadvertidamente, sem terem autoridade para tal, enquanto o (governador) e 
capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha e 
Albuquerque (Coutinho de Matos e Noronha) não mandar o contrário; terá 
debaixo da sua fiança os juizes que vieram presos daquela vila, Diogo 
Escobar Ortiz, Tomás de Aquino Ribeiro, e o capitão da ordenança 
Domingos Borges, pelas culpas de não averiguarem, ou até ocultarem, a 
vinda (a Santos) de navios franceses e de uma balandra remetida da Ilha de 
Santa Catarina para o dito capitão; terá todo o cuidado com os navios 
estrangeiros, que vierem ao porto (de S. Sebastião), pois, a não ser em 
casos de extrema necessidade, devem ir abastecer-se à cidade do Rio de 
Janeiro, capital do governo das capitanias do sul, ou a Santos, que também 
tem governador, porque, a observar-se o contrário, sucederia ficarem com 
maior conhecimento dos portos e costa (do Brasil) o que traria grandes 
inconvenientes no caso de rompimento com os seus países de origem. 
Termina por dizer que os já referidos juizes, foram ali detidos porque 
prenderam os dois franceses que, da dita Balandra, vieram a terra, e depois 
soltaram-nos sem dar parte disso ao governador da praça (de Santos). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 149. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 149. 
 

150-  [ant. 1720, Fevereiro, 17, Lisboa] 
REQUERIMENTO do capitão do navio francês "A Subtila", João Gerfin, em 
que pede a (D. João V) que seja solto, sob fiança, para poder tratar da sua 
libertação e da do seu navio, sequestrados no Brasil. 
Anexo: requerimento,, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 150. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 150. 
 

151-  1720, Março, 20, Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, João da Costa Ferreira de Brito, 
respondendo à ordem que lhe foi enviada para informar sobre as 
circunstâncias do crime de José Coutinho de Andrade. Diz que o 
tenente-general Luis Antônio de Sá (Queiroga) o mandou prender e carregar 
de ferros e que ele lhe mandou suavisar a prisão tirado-lhe os ferros, mas 
que só aquele tenente-general pode dar informações mais circunstanciadas 
deste caso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 151. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 151. 
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152-  1720, Março, 1, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) 
agradecendo a notícia do combate da frota da Bahia com o “Pirata”, sobre 
Pernambuco, que os livra de mais aquele inimigo e informando que 
escreveu vários “testamentos” sobre os moradores da Ilha de São 
Sebastião, e que não recebeu ainda a devassa particular do sargento-mor 
desta. Sobre o navio francês, que confiscou, informa que estava de tal modo 
avariado que, para se aproveitar alguma coisa, o pôs em praça, vendendo o 
casco e guardando todo o resto nuns armazens, até que tenham ordens do 
Reino ou da Bahia, determinando o que há-de resolver. Acrescenta que o 
mestre Manuel da Costa lhe levará marmelada e termina dizendo que, 
naquela sumaca, lhe remeterá um francês que se dizia português para que 
delibere o que se deve fazer a seu respeito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 152. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 152. 
 

153-  [ant. 1720, Março, 21] 
REQUERIMENTO do mestre de campo do Terço auxiliar da distrito do 
Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, José Rebelo Perdigão, pedindo a (D. 
João V) que lhe mande passar mais das vias da confirmação da patente, 
que lhe mandou passar o governador e (capitão-geral da capitania de São 
Paulo, Minas) (do Ouro), Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho para 
o prover no dito lugar, vago pelo falecimento de (Domingos) Fernandes 
Pinto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 153. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 153. 
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154-  [post. 1720, Abril, 13, Santos] 
INSTRUÇÃO das culpas que cometeu na costa da capitania (de São Paulo), 
o navio francês “La Esperanza”, com as razões que teve para o seu confisco 
para a Fazenda Real, mandada pelo (Governador da praça de Santos), João 
da Costa Ferreira de Brito, para o governador e capitão general (da 
capitania) do Rio de Janeiro, das do sul, Aires de Saldanha de Albuquerque 
(Coutinho Matos e Noronha). Diz que recebeu aviso do sargento-mor da vila 
de São Sebastião, Manuel Gomes Marzagão, de que o dito navio francês 
tinha estado na Ilha Grande e passara depois para a dos Porcos com 
intenções de negociar, pois para este fim já mandara aviso aos mercadores 
do Rio de Janeiro e aos moradores de São Paulo.  Mandou-o então 
surpreender por uma sumaca comandada pelo capitão José Lino Fragoso e 
por seu irmão Antônio de Brito Ferreira, que o trouxeram para a praça de 
Santos. Trazem para negociar fazendas, vinho, sal, aguardente e material 
para as minas. Diz  que o juiz de fora da vila (de Santos), (Dr. Matias da 
Silva e Freitas), não faz a sua obrigação e demora a diligência. Sem 
embargo da dilacção deste ministro, vai mandar-lhe o navio mas espera até 
ordem sua porque tem notícia de estar o navio francês, S. Francisco, vindo 
de Maldonado, na Ilha dos Porcos à espera da Nau do Registro, de 
Espanha. Termina dizendo que de modo nenhum convém o navio naquele 
porto, nem as fazendas naquela vila, porque a arrecadação é ruim. 
Anexo: Ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 154. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 154. 
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155-  1720, Abril, 30, Santos 
CARTA do (Governador da praça de Santos), João da Costa Ferreira de 
Brito, para (o governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), informando-
o sobre um patacho francês que navegava naquelas costas. Diz que este 
navio anda de porto em porto com o fim de negociar e ancorara depois na 
Ilha das Porcos, onde ele mandara uma sumaca comandada pelo Capitão 
de Infantaria, José Lino Fragoso, acompanhado do seu irmão (Antônio de 
Brito Ferreira), que o prendeu e trouxe para a praça (de Santos). Mandou 
então o juiz de fora (Dr. Matias da Silva e Freitas), fazer o exame e vistoria 
dos papéis do barco e encarregou-se, ele próprio, do capitão, tirando-lhe os 
papéis que ainda tinha.  Informa que vai remeter este navio para o Rio de 
Janeiro, acompanhado pelos do capitão Manuel Lopes Pereira, que está na 
Ilha de São Sebastião. Diz que, pelo Alvará de 8 de Fevereiro de 1711, o 
Rei lhe manda julgar os navios estrangeiros e remeter os autos à (Relação) 
da Bahia, o que ele não faz sem lhe dar primeiramente conta, por julgar ser 
o mais acertado, pois trata-se de um caso novo, visto o navio não ir de 
arribada. É também esta a opinião do provedor da Fazenda Real. Parece-
lhe que os tripulantes do navio iam ali fazer negócio, não obstante dizerem 
que este pertencia a (Francisco) Laborde e a Lourenço Carvalho, da vila de 
Parati. Termina informando que os papéis do barco são muitos, a 
carregação vem dirigida à costa do Brasil, o “ponto” do piloto está orientado 
para a Ilha Grande e os passaportes ao mar do Sul. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 155. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 155. 
 

156-  1720, Maio, 6, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha),  
informando-o que chegou àquela praça o capitão Manuel Lopes Pereira, que 
no dia 5 de Maio (de 1720) teve noticia que ancorara na Ilha dos Porcos, a 
nau francesa - São Francisco - que lhe remeterá, se assim o quiser, com 
toda a segurança. Diz ainda que lhe parece que a ordem que (D. João V) 
mandou, lhe foi inculcada, e que acha que todas as resoluções sobre os 
navios confiscados e sentenciados, devem emanar daquele governo. 
Queixa-se  da falta de respeito do juiz de fora (Dr. Matias da Silva e Freitas) 
que não quiz ver uns papéis que vinham a bordo (do navio francês, que 
apresou), sob pretexto de ele os ter aberto primeiramente. 
Anexo: Traslado de capítulos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 156. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 156. 
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157-  1720, Maio, 28, Santos 
CARTA do juiz de fora de Santos, Matias da Silva (e Freitas), para o 
(governador e capitão general da capitania do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), acusando o 
governador da praça de Santos, João da Costa Ferreira de Brito, de ter 
mandado apresar pela Infantaria, sob o comando do capitão José Lino 
Fragoso, e fora das normas devidas, o patacho francês  L'Aspirant, que 
estava na Ilha dos Porcos.. Diz que os capitães franceses e mais oficiais 
desembarcaram soltos e senhores de tudo o que possuíam, hospedando-se 
em casa do dito governador e que indo ele a bordo fazer o inventário,  não 
encontrou aí nem chaves nem papéis alguns. Mandou-as pedir ao 
governador e este respondeu-lhe, pelo ajudante Francisco Fernandes 
Montanha, que lhe fosse falar primeiro e não lha quiz entregar nem ao piloto 
português João Vicente, proferindo ainda injúrias ao seu tabelião Pedro 
Pinto. Diz que manda juntar cópias das cartas trocadas entre ele e o 
governador, pelas quais o Rei pode ver ser verdade o que diz desta 
diligência. Dizia-se também que de França tinham vindo naquele patacho 
duas cartas, uma para o sargento-mor da praça de Santos, Manuel 
Gonçalves de Aguiar, e outra para o capitão Lourenço Carvalho, da vila de 
Parati , mas o governador mandou-lhes abertas e ele desconfia que as teria 
falsificado por não lhe convir que as verdadeiras  aparecessem. Parece-lhe 
que do despacho se descarregou muita fazenda com consentimento do 
governador que dificultou ao máximo a sua missão. A terminar, diz que 
considera e como ele todo o povo, o dito governador incompetente para 
exercer o seu cargo.  
Anexo:  traslado de5 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 157. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 157. 
 

158-   [ant. 1720, Junho, 5] 
REQUERIMENTO de José de Caldas Veloso, pedindo (a D. João V), que 
mande confirmar a patente de sargento-mor das Ordenanças, do distrito dos 
“gualachos”, em que foi provido, pelo governador e capitão-general da 
(capitania) de São Paulo e Minas (D. Pedro de Almeida e Portugal), conde 
de Assumar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 158. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 158. 
 

159-  [ant. 1720, Junho, 8] 
REQUERIMETO do mestre de campo de um Terço Auxiliar do distrito do 
Serro Frio, Manuel da Silva Rosa, pedindo (a D. João V), que lhe passe 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo e Minas Gerais, D. Pedro de Almeida (e Portugal), 
conde de Assumar, o provou no dito lugar, tal como confirmou a do 
sargento-mór da vila de Na. Sa. do Carmo, Antônio Ferreira Pinto.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 159. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 159. 
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160-  [ant. 1720, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio de Seixas, morador na vila de Santos, 
pedindo a (D. João V) que nomeie um ministro para examinar os capítulos 
que ele oferece, a fim se proceder contra o juiz de fora daquela vila, Dr. 
Matias da Silva (e Freitas) que servindo também de corregedor e ouvidor da 
comarca, de São Paulo,  abusou da sua jurisdição, não administrando a 
justiça com a retidão imposta pelo seu cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 160. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 160. 
 

161-  1720, Julho, 6, Santos 
CARTA do governador da (praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), informando-
o de lhe ter escrito pelo capitão Manuel Lopes Pereira e de outros assuntos. 
Entre estes, diz que concorda com o observado pelo governador, na sua 
carta, em como a tomada do patacho francês foi violenta e mal feita, mas fê-
lo por excesso de zêlo. E, visto que é, naquela costa, o primeiro oficial 
graduado no govêrno das suas capitanias, tem de ser cuidadoso e toda a 
vizinhança de navios estrangeiros lhe é pesada, tanto mais que tem ordens 
para não consentir estrangeiros a negociar nas suas costas. Sobre o que 
disseram da sua ida ao navio francês, afirma que é tudo falso. O que 
realmente, sucedeu, foi ter ido ver entrar a navio, da fortaleza grande da 
Barra, onde foram ter os dois capitães do patacho, e levantando-se de 
repente um temporal, se abrigaram todos naquele barco sem fazer diligência 
alguma nessa altura. Mas mandou-a depois fazer ao juiz de fora  que está  
tratar do inventário, e, encontrando umas ordens secretas do capitão 
francês, mandou-as juntar aos autos. Por elas se pode ver "o que sabem de 
nossas casas estes franceses". Espera que quando chegar o novo juiz de 
fora o envie logo para Santos pois o que aqui está é incompetente para o 
seu cargo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 161. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 161. 
 

162-  [ant. 1720, Julho, 15] 
REQUERIMENT0 de André Cursino de Matos, morador na vila de Santos, 
pedindo a (D. João V), a propriedade do ofício de escrivão da 
Ouvidoria-geral de São Parlo, do qual seu pai, José Monteiro de Matos, era 
proprietário, com faculdade de poder renunciar do dito cargo, em seu filho, 
como prova pelo Alvará que manda incluso. 
Anexo: alvará, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 162. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 162. 
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163-  [ant. 1720, Setembro, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO de  André Cursino de Matos, pedindo a (D. João V) que  
lhe de mandar passar carta da propriedade do oficio de escrivão da 
Ouvidoria de S. Paulo, que foi de seu pai (José Monteiro de Matos) , pois já 
tem a sentença do Juízo das Justificações que o Rei lhe mandara juntar e 
desta consta pertencer-lhe aquele ofício. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 163. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 163. 
 

164-  1720, Outubro, 8, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (Governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) 
queixando-se das intrigas que contra ele move o comissário Luiz (Antônio) 
de Sá (Queiroga). Diz que este lhe levanta falsas acusações como a de 
dizer que prendeu indevidamente Francisco de Brito Peixoto, a quem 
aconselha a ir queixar-se ao Governador do Rio de Janeiro e dar-lhe conta 
do estado de Laguna , e que foi a causa daquele Governador “levantar a 
nota” ao capitão Francisco de Carvalho. Acha que o dito Peixoto não deve 
voltar para Laguna e que os filhos mulatos, que ai tem, vão para Benguela, 
pois ali causam distúrbios, tendo ido ao Rio Grande onde mataram índios. 
Quanto a dizerem que um capitão de um navio francês se queixou dele, 
deve ser intriga porque ele estava em liberdade e foi para a Bahia onde ficou 
preso na fortaleza grande “por blasfema da nossa nação”. Diz ainda que se 
incline para as boas relações com as nações estrangeiras. Informa que um 
vadio chamado José Coutinho, que “fez o engano aos franceses ser ordem 
sua está afora em casa do dito Luis de Sá. Agradece-lhe considerá-lo 
competente para governador de São Paulo mas não duvida que o que vier 
ocupar esse cargo terá muitas dificuldades a resolver, muitas dúvidas com a 
Provedoria de (Santos).Termina dizendo que pela próxima embarcação 
mandará o traslado dos papéis do navio francês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 164. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 164. 
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165-  1720, Novembro, 11 Lisboa 
CONSULTA do  Conselho Ultramarino sobre o pedido que fez a (D. João V), 
André Cursino de Matos, para que mande se lhe conte o tempo que serviu 
de capitão de uma companhia de infantaria, do novo Terço das minas, 
formado na praça de Santos e lhe dê satisfação dos seus soldos, desde que 
começou a governar a fortaleza de Santo Amaro da Barra daquela vila, até 
que voltou a ocupar o dito posto de capitão. Diz que foi provido naquela 
companhia pelo vice-rei e capitão-general do Estado do Brasil (D. Pedro 
Antônio de Noronha Albuquerque e Sousa, 2º conde de Vila Verde e 1º -
Marquês de Angeja), por se achar vago aquele dito lugar pela deserção do 
capitão Francisco Carvalho Soares, confirmado por (D. João V), em 
satisfação dos seus serviços no Reino e no Brasil e por ser filho do ex-
governador da praça de Santos, José Monteiro de Matos, e eleito pelo 
governador que foi da capitania de São Paulo e Minas, Antônio de 
Albuquerque (Coelho de Carvalho). Passou depois a governar a dita 
fortaleza de Santo Amara da Barra, desde 1 de Novembro de 1713 até 19 
de Abril de 1715, por ordem do (governador do Rio de Janeiro), Francisco 
Xavier de Távora, que colocou (José Lino Fragoso) no seu lugar. Como se 
extinguisse este governo ficou o suplicante sem ele e sem a sua companhia, 
sem ter culpa alguma disso, parecendo-lhe que se deve satisfazer o que 
acima pede, tanto mais que, pela certidão do governador que foi daquela 
praça, Manuel Gomes Barbosa, não arrecadou soldo algum durante o seu 
governo. Ao procurador da Fazenda pareceu que o suplicante não tem 
razão no que pede, pois ocupou o lugar de governador da fortaleza, 
voluntariamente, e não para obedecer a ordens do Rei. Pareceu ao 
Conselho que o suplicante, não tendo culpa do sucedido, deve ser restituído 
ao posto de capitão em que estava provido, com pagamento dos soldos, 
como pede. 
Anexo: 2 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 165. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 165. 
 

166-  [ant. 1720, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves de Araujo, morador na vila de 
Santos, Estado do Brasil, pedindo a ( D. João V) que mande despejar umas 
suas casas de sobrado, sitas na rua direita daquela vila, pois nela vive o 
governadorJoão da Costa Ferreira de Brito, sem disso ter necessidade por 
ter outras casas de aluguer onde pode viver. E, tudo o que refere consta das 
certidões que vão juntas. 
Anexo:4  requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 166. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 166. 
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167-  [ant. 1720, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO de André Cursino de Matos, pedindo a (D. João V) que 
lhe mande passar as ordens necessárias para que o juiz da Índia e Minas 
inquira sobra a veracidade ou não dos nomes de seu pai e avôs que declara 
neste requerimento. Diz que seu pai se chamava José Monteiro de Matos e 
seus avós paternos Antônio Monteiro e Maria de Abreu Cottez, batisados na 
Sé Oriental da cidade de Lisboa (?) e sua mãe, Delzina Bolante e avós 
paternos, Pedro Martins Bolante e Maria Lopes, naturais da vila de Cascais, 
e batisados na freguesia de N.ª S.ª da Assunção, desta vila. O que pede é-
lhe necessário para se poder passar carta da propriedade do ofício de 
escrivão da Ouvidoria da Comarca de São Paulo, que o Rei já lhe concedeu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 167. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 167. 
 

168-  [ant. 1720, Novembro, 28, Santos] 
REQUERIMENTO do soldado da praça de Santos, João Martins, pedindo a 
(D. João V) que; em satisfação dos anos que tem servido e em atenção a ter 
no Reino duas irmãs que muito precisam do seu amparo, lhe mande dar 
baixa de soldado para poder voltar a sua casa. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 168. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 168. 
 

169-  1720, Dezembro, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca da representação feita a (D. 
João V) por Pedro Alvares Cabra1, que foi nomeado para (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), a respeito da utilidade de se 
criarem naquele governo dois  tenentes-generais, um ajudante de tenente, 
para distribuirem as ordens do serviço real, como há em todos os Estados 
do Brasil e no das Minas Gerais. Pareceu ao Conselho que no governo da 
capitania de São Paulo deve haver um tenente-general e um ajudante de 
tenente e quê, como no governo das Minas há dois tenentes generais, um 
deles, João Pereira Tavares, poderia passar para aquela capitania. Que 
para o posto de ajudante poderia ser nomeado o Alferes Manuel de Barros o 
que se distinguiu na repressão de sublevados que estavam no Pitanqui. O 
Conselho lembra ainda que, visto haver em todas as capitanas do estado do 
Brasil, na Índia e em Angola, secretários (do governo), convinha também 
que se criasse um na capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 169. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 169. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 69 / 1400 

170-  1720, Dezembro, 18, Santos 
CARTA do governador de Santos, João da Costa Ferreira de Brito, para o 
(Governador da capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de 
Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), felicitando-o pela boa viagem que 
fizera, no regresso daquela vila para a sua capitania, ainda que tivesse sido 
arriscada no “cayrosu”, onde o mar se levantou de repente, e dando-lhe 
conta: da necessidade de pagar ás dividas das fardas aos soldados, com o 
dinheiro do depósito de um navio francês; da ida para a cidade do (Rio de 
Janeiro) do filho de Francisco de Brito, Sebastião de Brito, vindo de Laguna, 
que o informará acerca do mestre da sumaca que estava no Rio Grande, 
Manuel dos Santos, e da morte dos índios; do facto do capitão francês, 
Bolorô, que esteve na Ilha de Santa Catarina a vender negros, desejar 
apanhar o dito Manuel dos Santos, por este lhe dever dinheiro dum negócio 
que fizeram; e de ter prendido, um morador daquela Ilha chamado Manuel 
Manso; de ter escrito ao provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, 
pedindo-lhe que mande a pauta por onde se cobraram direitos reais de 
alfândega, para modelo. Informa ainda que manda três perdizes e que 
soubera ter o dito governador, na sua viagem, encontrado muitos franceses 
na Ilha Grande, e que o visitador dos Carmelitas dissera estarem em guerra 
com a Espanha e França, notícia esta a que não dera crédito, “por ser nova 
de frade.”  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 170. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 170. 
 

171-  [ant. 1721, Janeiro, 2]  
REQUERIMENTO capitão da praça de Santos no Brasil, André Cursino de 
Matos, filho do antigo mestre de campo e Governador  da mesma praça, 
José Monteiro de Matos, pedindo a (D. João V) castigo para o procedimento 
de Francisco Carvalho Soares. Este na ausência do requerente em Lisboa, 
dirigiu-se a sua casa, acompanhado de alguns homens armados e 
pretendeu tirar do poder de sua mulher, uma rapariga que ali servia. Acorreu 
o antigo governador da mesma praça, Luis Antônio de Sá Queiroga, que 
evitou que escalassem a casa. Segundo André Cursino de Matos, a conduta 
de Francisco Carvalho Soares que desertara há dois anos do posto de 
capitão e a quem o suplicante por ordem do vice-rei e capitão-general do 
estado do Brasil, o marquês de Angeja, foi substituir, e consequência da 
proteção que lhe concede o governador (João da Costa Ferreira de Brito) da 
praça de Santos. Diz, ainda, que a sua família é das mais ilustres daquela 
praça, em virtude doa serviços prestados pelos seus pais e avós à coroa 
portuguesa; sobretudo na fundação e povoamento da vila da Laguna. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 171. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 171. 
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172-  1721, Janeiro, 17, Lisboa Ocidental 
 PROVISÃO de D. João (V), ordenando ao Governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de A1buquerque (Coutinho 
Matos de Noronha), em resposta à carta de 30 de Julho de (1720), que 
sejam enviados para o Reino os religiosos do Carmo cúmplices nas 
atrocidades cometidas em São Paulo, açoitando cruelmente o sapateiro 
João da Costa, e os religiosos do Convento de São Francisco da vila de 
Santos e que barbaramente vergastaram o escrivão das Execuções, Antônio 
Freire Agostinho. São esses religiosos, frei Matias e frei José Camelo, pelos 
excessos cometidos em São Paulo, e frei José de Santa Brigida, de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 172. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 172. 
 

173-  1721, Janeiro, 23, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO pela qual D. João (V), faz saber ao governador e capitão-
general da capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque 
(Coutinho Matos e Noronha), que tomara conhecimento da sua carta de 30 
de Julho do ano anterior, em que respondera à ordem enviada sobre os 
religiosos do Carmo do convento da cidade de São Paulo, que tinham 
encarcerado e açoitado barbaramente o sapateiro João da Costa, e 
igualmente do que se devia executar com os religiosos do Convento de São 
Francisco da Vila de Santos; em 1719, o seu guardião Frei José de Santa 
Brigida tinha prendido e mandado açoitar, na presença de vários seculares, 
no claustro do convento, o escrivão das Execuções Antônio Freite Agostim, 
só porque este dera umas vergastadas num negro do dito convento. Pela 
mesma carta, vira que o provincial da Província de Nossa Senhora do Monte 
do Carmo, impedira o referido governador de dar cumprimento à sentença 
proferida sobre os religiosos Frei Matias e Frei José Camelo, em que 
determinava o seu regresso ao Reino, alegando que os mesmos tinham 
saído inocentes na devassa que lhes mandara tirar. Tendo visto as contas 
que o mesmo provincial apresentava em sua defesa, D. João (V) ordenava 
ao dito governador que obrigasse o mencionado provincial a mandar, 
infalivelmente, para o Reino, os religioso implicados nos referidos delitos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 173. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 173. 
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174-  1721, Janeiro, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do conselho Ultramarino sobre a informação que deu, em carta 
de 10 de maio de ( 1720), o governador, e capitão-general da capitania de 
São Paulo e Minas, D. Pedro de Almeida (e Portugal) conde de Assumar, 
acerca de ser mais conveniente entregarem-se as companhias aos capitães 
de dragões por arca e contrato do que ficarem por conta da Fazenda Real. 
Pensa que a Fazenda Real tem vantagem em correrem as companhias por 
conta dos capitães, pela incerteza e contingência dos assuntos relacionados 
com aquela que não se estabelecem por contrato, pela grande distância, a 
que está do Rei, pelas faltas que há naqueles estados (do Brasil), que 
levariam continuamente os capitães a queixarem-se aos governadores, e 
pelo aumento das despesas com os descuidos dos oficiais, cujas objeções 
se desvanecem com arca e contrato. Diz que manda junto a cópia do 
contrato feito com os capitães onde vão declaradas as suas proposições. 
Que estes foram chamados à Secretaria das Mercês e que o seu secretário, 
Bartolomeu de Lousa Mescia, combinara com eles a quantia por que 
ficariam ajustados. E, remetendo-se esta carta ao superintendente da 
Contadoria Geral da Guerra, João Bressane Leite, para que desse o seu 
parecer sobre este assunto, respondeu na que vai inclusa. O procurador da 
Fazenda concordou com o parecer dado na carta acima citada. Pareceu ao 
Conselho que (D. João V) deve mandar escrever ao governador da 
(capitania de São Paulo e Minas, D. Pedro de Almeida e Portugal, conde de 
Assumar), veja se pode resolver este assunto da maneira que indica o dito 
superintendente da Contadoria Geral de Guerra, João Bressane Leite, e, 
caso não possa, que siga o ajuste que fez com os capitães, conforme a sua 
informação. 
Anexo: carta, contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 174. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 174. 
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175-  1721, Janeiro, 28, Lisboa, Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o 
lugar de secretário do governo da capitania de São Paulo, mandando 
consultar por Resolução de (D. João V), de 23 de Dezembro de 1720. 
Postos editais, apresentaram es seus papéis as pessoas seguintes: Antônio 
de Cobelos Pereira que serve de oficial papelista na secretaria do Conselho 
Ultramarino, Jacinto da Silva de Sequeira, promotor fiscal de Auditoria Geral 
de Guerra e procurador da Fazenda da Casa dos Direitos Reais; Timóteo de 
Brito Quinteiro, que serviu em 1695, no Estado da Índia e Rodrigo Xavier 
Alves de Moura, escrivão do Registo Geral dos novos direitos cobrados na  
Chancelaria-Mor do Reino. Os Conselheiros Luís de Melo da Silva e Antônio 
Rodriques da Costa votaram em 1º lugar, em Antônio de Cobelos Pereira, 
em 2º em Jacinto da Silva Sequeira e em 3º em Rodrigo Xavier Alves de 
Moura. O conselheiro, Dr. Manuel Fernandes Varges vota em 1º lugar em 
Gervásio Leite Rebelo que foi secretário do Maranhão. Já votou nele para as 
Minas mas no caso de não ser ai provido, propõe-se para São Paulo o 
indica-o por lhe parecer muito, hábil para a Secretaria de um governo criado 
de novo. Em 2º e 3º lugares vota, respectivamente, em Antônio de Cobelos 
Pereira e Jacinto da Silva de Sequeira. Os conselheiros Drs. João de Souza, 
José de Carvalho Abreu indicam em 1º lugar, Antônio de Cobelos Pereira; 
em 2º, Timóteo de Brito Quinteiro e, em 3º Jacinto da Silva e Sequeira. Ao 
Conselheiro Dr. Alexandre da Silva Correia lhe parece que deve ficar em 1º 
lugar, Antônio de Cobelos  Pereira, em 2º, Jacinto da Silva de Sequeira e, 
em 3º Rodrigo Xavier Alves de Moura. Finalmente o Conselheiro João Teles 
da Silva vota em 1º lugar, em Antônio de Cobelos Pereira; em 2º e 3º 
respectivamente, em Timóteo de Brito Quinteiro e Rodrigo Xavier Alves de 
Moura.  
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 175. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 175. 
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176-  1721, Fevereiro, 5,Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, acerca da nomeação de  pessoas 
para o posto de tenente de mestre-de-campo general da capitania de São 
Paulo, que (D. João V) mandou arcar, por Resolução de 23 de Dezembro de 
(1720). Postos editais, concorreram as pessoas seguintes: David Marques 
Pereira que serviu, pela repartição da Junta do Comércio Geral, em vários 
postos, desde 29 de Maio de 1705 até 6 de Fevereiro de 1721. Luis Peixoto 
da Silva que serviu no Estado da Índia, na Bahia e na capitania do Rio de 
Janeiro, desde 15 de Setembro de 1698 até 3 de Julho de 1719. Manuel 
Borges de Figueiredo, que serviu nas províncias da Beira e Alentejo desde 
28 de Novembro de 1699 até 18 de Fevereiro de 1718. Manuel Mendes 
Pereira, que serviu nas capitanias da Nova  Colônia do Sacramento e do Rio 
de Janeiro, desde 20 de Janeiro de 1699 até 18 de Fevereiro de 1719. Aos 
conselheiros Drs. Luis de Melo da Silva e João Pedro de Lemos  pareceu-
lhes votarem em 1º lugar, em David Marques Pereira; em 2º, em Luís 
Peixoto da Silva e, em 3º, em Manuel Borges de Figueiredo. O conselheiro 
desembargador Manuel Fernandes Varges votou em 1º lugar, em Rodrigo 
Nogueira de Almeida da Fonseca Borges, e, em 2º e 3º respectivamente, em  
Manuel Borges de Figueiredo e Luis Peixoto da Silva. O conselheiro Dr. 
João de Sousa indica para 1º lugar, David Marques Pereira; para 2º Rodrigo 
Nogueira de Almeida da Fonseca Borges e, para o 3º, Luis Peixoto da Silva. 
O conselheiro desembargador Alexandre da Silva Correia vota em 1º lugar, 
em David Marques Pereira; em 2º, em Luis Peixoto da Silva e, em 3º, em 
Manuel Mendes. Os conselheiros Drs. José de Carvalho Abreu e João Teles 
da Silva indicam para o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, Rodrigo Nogueira 
de Almeida da Fonseca Borges, David Marques Pereira e Luis Peixoto da 
Silva. O conselheiro Antônio Rodrigues da Costa vota em 1º lugar, em David 
Marques Pereira, em 2º, em Rodrigo Nogueira de Almeida da Fonseca 
Borges e, em 3º, em Manuel Borges de Figueiredo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 176. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 176. 
 

177-  1721, Fevereiro5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de ajudante de Tenente da capitania de São Paulo.. Concorreram : 
João Mascarenhas Castel Branco que serviu na capitania do Rio de Janeiro 
e na de Minas de Ouro sob as ordens do governador da (capitania de São 
Paulo) e Minas Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, e do 
governador (o capitão general da capitania) do Rio de Janeiro Aires de 
Saldanha (de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha).  João Rodrigues 
que, em 1702 trouxe de retorno de Mazagão, o governador D. Sancho de 
Faro e Sousa. Serviu no Alentejo,  Badajoz enas  praças de Valença e 
Albuquerque. Antônio da Silva Sá, que serviu na capitania do Rio de 
Janeiro, desde 27 Maio de 1702 até 16 de julho de 1720. Fez  parte da 
guarnição da fortaleza de São João da Barra e foi fornecer sal à praça de 
Santos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 177. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 177. 
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178-  [ant. 1721, Fevereiro, 22, Lisboa] 
REQUERIMENTO do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) Pedro Alvares, Cabral, pedindo a (D. João V) que, por ir fundar um 
novo governo, se lhe conceda, por decreto a ajuda de custo costumada. 
Anexo:  2 requerimentos, ofício, decreto, 2 cartas régias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 178. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 178. 
 

179-  1721, Março, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o pedido que fez a (D. João V), 
Manuel de Melo de Godinho Manso, para lhe dar a ajuda de custo que deu 
ao seu antecessor no lugar de Ouvidor Geral da Capitania de São Paulo, em 
que foi provido. Pareceu ao Conselho que se dava dar a ajuda de trezentos 
mil reis que se dava ao seu antecessor, Rafael Pires Pardinho. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 179. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 179. 
 

180-  1721, Março, Santos 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara de São Vicente, pedindo (ao 
provedor e contador da Fazenda Real da praça de Santos, Timóteo Correia 
de Góis) que mande passar, por certidão, o traslado de uma provisão de (D. 
João V), para o governador da praça de Santos, respeitante ao 
recrutamento de soldados, na dita vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 180. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 180. 
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181-  1721, março, 3, Lisboa Ocidental 
CONSULTA Ultramarino, acerca da petição feita por Pedro Alvares Cabral, 
nomeado governador e capitão-general da capitania de São Paulo, a (D. 
João V) na qual diz que, como lhe fossem necessários oficiais de ordens e 
conveniente haver naquele governo, dois tenentes-generais, como sucede 
na Bahia e Minas, o Rei ordenou, por Aviso do secretário de Estado, Diogo 
de Mendonça Corte Real, de 25 de Fevereiro de (1721), passado ao 
presidente do Conselho (Ultramarino), João Teles da Silva, que, na capitania 
de São Paulo, houvesse dois tenentes-generais pedidos, para o que se 
puseram editais afim de os interessados naquele lugar poderem concorrer e, 
dentro do devido tempo, o fizeram: Antônio Cardoso dos Santos, que serviu 
na Província da Beira, Principado da Catalunha e praça de Peniche. Rodrigo 
Nogueira de Almeida da Fonseca Borges, que serviu na Província de Trás-
os-Montese em vários postos Manuel Borges de Figueiredo, que serviu nas 
Províncias da Beira e Alentejo. Luís Peixoto da Silva, que serviu no Estado 
da Índia, Bahia, Capitania do Rio de Janeiro. Manuel da Costa Pinheiro, que 
serviu na cidade de Porto e nas províncias do Minho, Beira e Alentejo, no 
Principado da Catalunha e Minas Gerais. Pareceu ao Conselho votar em 
primeiro lugar, em Antônio Cardoso dos Santos; em segundo, em Rodrigo 
Nogueira de Almeida da Fonseca Borges, e, em terceiro em Manuel Borges 
de Figueiredo. Anexo:2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 181. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 181. 
 

182-  1721, Março, 11, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a petição inclusa que por aviso 
do secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, de 10 (de Março 
de 1721), (D. João V) remeteu aquele Conselho. Nela o secretário (do 
governo da capitania de São Paulo), Gervásio Leite Rebelo, pede ao Rei 
que lhe conceda a mesma ajuda de custo que aos secretários do governo 
das Minas, visto que vai criar de novo aquele lugar é que também já foi 
concedida ao governador da mesma capitania, Pedro Alvares Cabral. 
Pareceu ao Conselho que, atendendo ás razões alegadas por Gervásio 
Leite Rebelo, lhe deve o rei mandar dar duzentos mil reis da ajuda de custo. 
Ao conselheiro Dr. José Gomes de Azevedo pareceu que se não deve 
deferir o que pede o suplicante. 
Anexo: 2 requerimentos, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 182. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 182. 
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183-  1721, Março, 13, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
(secretário do Conselho Ultramarino), André Lopes de Lavre, dizendo que 
(D. João V) duvidou "assinar as cartas inclusas porque quer que nelas se 
declare, que a consignação que se faz no Rio de Janeiro para a fortificação 
de Santos seja por Hora, e emquanto as rendas daquela cidade não podem 
concorrer para a dita fortificação visto não estar estabelecido aquele novo 
governo, e que a mesma declaração se faça a respeito dos soldos do 
Governador e oficiais de São Paulo, que se mandão pagar nas Minas... " 
Anexo: relação  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 183. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 183. 
 

184-  1721, Março, 18, Santos 
CARTA  do juiz de fora da praça de Santos, Antônio dos Santos Soares, 
para (o governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque 
Coutinho de Matos e Noronha), informando-o que o vice-rei (do Estado do 
Brasil), Vasco Fernandes César (de Menezes), lhe ordenara por carta de 4 
de Janeiro de (1721), que obrigasse os oficiais da justiça e os mais que 
servem com provimentos, a irem tirar estes àquele vice-rei, que lhes 
passaria por um termo. Como, porém, segundo lhe dissera o governador (de 
Santos), João da Costa (Ferreira de Brito), pertencia fazer aqueles 
provimentos ao dito governador do Rio de Janeiro, respondera que este lhe 
ordenara prosseguisse na observação desse costume. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 184. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 184. 
 

185-  1721, Março, 21, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
(secretário do Conselho Ultramarino), André Lopes de Lavre, no qual afirma 
devolver a carta sobre  a consignação dos quatro mil cruzados para a Praça 
de Santos porque o Rei (D. João V) queria que lhe fosse remetida 
corretamente.  
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 185. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 185. 
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186-  1721, Março, 24, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o pedido que fez a (D. João V), 
David Marques Pereira, nomeado tenente-general do novo governo da 
capitania de São Paulo, para que lhe conceda a mesma ajuda de custo que 
se costuma dar aos tenentes generais, atendendo a que vai ter grande 
trabalho por ir para uma "terra crear hú governo novo". Pareceu ao Conselho 
que se devem dar ao suplicante duzentos mil réis de ajuda de custo para se 
preparar para a viagem e por ser o primeiro tenente general daquela 
capitania de São Paulo. Ao conselheiro João Teles da Silva, pareceu que, 
como o Rei proibiu que se dêm ajudas de custo, se levante primeiro aquela 
proibição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 186. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 186. 
 

187-  [ant. 1721, Março, 28] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente do govêrno da capitania de São 
Paulo, João Rodrigues, pedindo a (D. João V) que lhe conceda a mesma 
ajuda de custo de duzentos mil réis que deu ao secretário (do governo, 
Gervásio Leite Rebelo) e ao tenente general do mesmo (David Marques 
Pereira), por ser um novo governo em que tem de fazer grandes despesas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 187. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 187. 
 

188-  1721, Março, 28, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), que seguirá 
na sumaca de Antônio Manuel da Casta . Dá notícias da sua doença e da 
morte do provincial da Companhia (de Jesus); envia a resposta do P.e Rafael 
Machado, reitor do (colégio) de São Paulo, e uns mapas. Quanto ao que lhe 
disseram da praça de (Santos) poder ficar sob a jurisdição do governador 
(da capitania) de São Paulo, apela para o governador do Rio de Janeiro, 
porque está bem, como seu subdito, Fala da partida do capitão José Lino 
(Fragoso), que não deixa saudades. Informa que os boiões de fruta que 
envia são para os negros quando estiverem doentes, e que depois enviará 
umas perdizes, Pede que, sem embargo do almoxarife só querer ser 
almoxarife do dinheiro, se mande provisão para que o seja de tudo, como é 
costume, e alude a Tomé Teixeira e a uma botica para os soldados. Termina 
dizendo que o provedor (da Fazenda Real), Manuel Correia Vasques, 
mandou a pauta da alfândega, e que em estando bom de saúde lhe 
responderá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc.188. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 188. 
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189-  1721, Março, 31, Paço 
OFÍCIO do secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
secretário do Conselho Ultramarino, André Lopes de Lavre, participando que 
remeteu o decreto, pelo qual (D. João V) nomeou Rodrigo Cesar de 
Meneses para o posto de governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, mas que, como o mesmo terá que partir o mais breve possível, o Rei 
ordena que se passe a patente da dita nomeação o mais breve possível. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 189. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 189. 
 

190-  1721, Março, 31, Paço 
AVISO  do Secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real para o 
Secretário do Conselho Ultramarino, André Lopes de Lavre, pelo qual faz 
saber que (D. João V) ordenou que lhe fossem remetidos os interrogatórios 
que costumam fazer aos governadores da capitania de São Paulo e Minas 
Gerais. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 190. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 190. 
 

191-  1721, Março, 31, Paço 
OFÍCIO do (Secretário de Estado) Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
Secretário do Conselho Ultramarino, André Lopes de Lavre, ordenando-lhe 
que mande continuar na informação dda consulta que já avisou, e que lha 
devolva qando acabar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 191. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 191. 
 

192-  1721, Abril, 2, Lisboa Ocidental 
CARTA do Secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
(Governador e capitão general da capitania do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha) dizendo para lhe 
remeter um maço de ordens, firmadas pela mão de (D. João V), e outro para 
o ouvidor-(geral) de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, e que no caso de 
morte ou total impedimento deste, o entregará ao ouvidor de Ouro Preto, 
João Lopes Loureiro. Diz ainda que manda também umas cartas que 
entregará ao (governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, D. 
Pedro de Almeida e Portugal), conde de Assumar, e ao (Superintendente 
das minas), Eugênio Freire (de Andrade). 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 192. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 192. 
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193-  1721, Abril, 17, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-gerreral da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), informando-
o da chegada, à Ilha de São Sebastião, do capitão de mar e guerra José de 
Lemedo Maia, que perguntou se nas partes do sul havia notícias de navios 
piratas, tendo-lhe respondido que estava tudo quieto, pelo menos até à Ilha 
de Santa Catarina. Informa também que Domingos da Silva Monteiro vive 
sossegado, tendo ido à romaria do Senhor Bom Jesus de Iguape  . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 193. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 193. 
 

194-  1721, Abril, 21, Paço 
AVISO do Secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, enviado 
por ordem de (D. João V) ao (secretário do Conselho Ultramarino), André 
Lopes de Lavre, para que informe o ordenado que tinha o superintendente 
das minas Euzébio Freire de Andrade, e o provedor da Fazenda da Bahia. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 194. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 194. 
 

195-  1721, Abril, 27, Santos 
CARTA do governador da (praça) de Santos, João da  Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador o capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) (e capitão-
general da capitania de) Pernambuco (Manuel de Sousa Tavares e Távora). 
Diz também que lhe manda perdizes para irem para o Reino; que chegou 
preso de Paranaguá  o mestre da sumaca que foi ao Rio Grande, Manuel 
dos Santos; e que a Infantaria ainda não foi para a Ilha de Santa Catarina e 
Laguna . Termina dizendo que o Padre Manuel Alvares, que leva a carta, lhe 
dará noticias da sua pouca saúde. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 195. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 195. 
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196-  1721, Junho, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho  Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre de campo governador da praça de Santos. Puzeram-se 
editais e concorreram as seguintes pessoas: Antônio Gaiozo Nogueirol, que 
serviu na capitania de Pernambuco e no Reino. Bernardino da Fonseca e Sá 
serviu na guerra no Alentejo e Principado da Catalunha. Antônio de Brito 
Ferreira de Gusmão que serviu nas províncias de Trás-os-Montes e Beira e 
no Principado da Catalunha e  em vários postos.  O Conselheiro Dr. João 
Pedro de Lemos indica em 1º lugar, Bernardino da Fonseca e Sá, em 2º 
Antônio Gaiozo Nogueirol e, em 3º, Antônio de Brito Ferreira (de Gusmão). 
Os conselheiros desembargadores José Gomes de Azevedo e João Teles 
da Silva votam em 1º lugar, em Antônio Gaiozo Nogueirol e, em 2º e 3º 
respectivamente, em Álvaro de Sousa e Antônio de Brito Ferreira (de 
Gusmão). O  conselheiro desembargador José de Carvalho Abreu vota em 
1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, em Bernardino da Fonseca e Sá, 
Antônio Gaiozo Nogueirol e Álvaro de Sousa. 
Anexo:  carta, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 196. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 196. 
 

197-  [Ant. 1721, Junho, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria da praça de Santos, 
Manuel Gonçalves de Aguiar a (D. João V), pedindo que o nomeie mestre 
de campo e governador da praça de Santos. Diz que prestou serviços 
durante dezoito anos no posto de sargento-mor. Além desses serviços 
prestou outros sob as ordens do governador do Rio de Janeiro, Francisco de 
Castro Morais, e do governador da praça de Santos, Manuel Gomes 
Barbosa . 
Anexo: folha de serviços, certidão de fé de ofícios, 2 certidões, . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 197. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 197. 
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198-  198. 1721, Julho, 14, Santos. 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador da capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha 
de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), em que escreve acêrca da 
próxima chegada do novo governador de São Paulo (Rodrigo César de 
Meneses), com a qual se congratula, ainda que lastime perder a 
subordinação ao governador do Rio de Janeiro, quer por si próprio, quer 
pelo grande auxilio que dali vinha à praça (de Santos). Pensa que e novo 
governador deverá fomentar, nos paulistas, a vontade de abrir caminhos 
para os seus descobrimentos de que só há notícias antigas e para onde, 
ultimamente, partiu uma única bandeira de 10 canoas. Sobre o aviso que 
recebeu para mandar para o Rio de Janeiro um navio francês, informa que 
para isso lhe é necessário uma ordem onde se especifiquem as condições 
em que o deve fazer. Diz ainda esperar que o governador do Rio de Janeiro 
lhe mande dizer se lhe tira parte da jurisdição que até tinha, pois supõe 
continuar a fazer o mesmo que antes da vinda do novo governador de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 198. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 198. 
 

199-  1721, Agosto, 8, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o pedido que fez  (D. João V), o 
secretário do governo, nomeado para capitania de São Paulo, Gervásio 
Leite Rebelo, para que lhe conceda, em cada ano que servir o dito lugar, 
quarenta mil reis para casas e, outro tanto para tudo o que é necessário na 
secretaria e mais despesas, como se dão aos secretários dos governos do 
Maranhão e das Minas. Ao procurador da Fazenda pareceu que se deve 
indeferir aquele requerimento, porque não há motivo para se conceder ajuda 
de custo, por ser a vida em São Paulo mais barata que nas Minas.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 199. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 199. 
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200-  1721, Agosto, 11, Lisboa Ocidental 
REQUERIMENTO do ex-cirurgião-mor da vila de Santos, Manuel Pais 
Cordeiro, morador na cidade do Rio de Janeiro do estado do Brasil, pedindo 
a (D. João V), que em remuneração dos seus serviços de cirurgião naquela 
vila, em que curou os soldados, o povo e religiosos e, por falta de botica, 
muitas vezes com medicamentos próprios, sempre com grande acerto, 
como consta de certidão junta, lhe conceda o hábito de Cristo com quarenta 
mil reis de tença e um oficio de Justiça ou Fazenda, compatível com a sua 
pessôa. (Rio de Janeiro (?), ant. a 1721 Agosto 11). Sobre este 
requerimento recaiu um parecer do Conselho Ultramarino, dizendo que se 
deve dar ao suplicante a mercê do hábito de Cristo mas só com trinta reis de 
tença e que os conselheiros Drs. José Gomes de Azevedo e João Teles da 
Silva concordam com o Conselho quanto à tença achando porém que o 
hábito deve ser da (Ordem de) Santiago. 
Anexo:  provisão,  15 certidões, 5 requerimentos, alvará, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 200. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 200. 
 

201-  1721, Agosto, 18, Santos 
CARTA do governador e capitão general (da capitania) de São Paulo, 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão general do Rio de 
Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha) 
pela qual lhe comunica as medidas tomadas para cumprimento das 
diligências de que o encarregara, de que não tivera bons resultados práticos 
por a pessoa em questão residir em Minas Gerais onde a sua jurisdição não 
chega. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 201. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 201. 
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202-  1721, Agosto, 26, Paranaguá 
CARTA do ouvidor geral de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, para (D. João 
V), dizendo que, já em 8 de junho de 1720 lhe dera conta das culpas de 
Domingos Francisco Francisques, de que tomara conhecimento na vila de 
Nossa Senhora da Graça (do) Rio de São Francisco (do Sul), onde ele 
servira de capitão-mor; de lhe ter tirado residência e de novas devassas de 
mortes em que era culpado e que ao dito reu ficava processando à revelia, 
pois ele se metera nas matos e não o podia prender. Envia esta carta 
juntamente com a cópia da sentença que proferiu, e diz que condenara o 
dito Domingos Francisco Francisques em pena ordinária; a seu filho Ângelo 
Francisco Francisques e a José Francisco, seu irmão bastardo, em dez anos 
de degredo, para Angola; a Timótio Francisco Francisques, seu outro filho, e 
a Antônio Francisco, seu sobrinho bastardo, em cinco anos para Angóla e 
ao escravo preto José, em cinco anos de Galés. Como desta sentença 
interpôs apelação para a Relação do Estado, e fez citar por editor os ditos 
réus, pede a (D. João V) que recomende ao governador daquela capitania 
(de São Paulo) (Rodrigo César de Meneses), e ao seu sucessor no (lugar de 
ouvidor), a prisão daqueles réus. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 202. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 202. 
 

203-  1721, Agosto, 30, Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), sobre vários assuntos. Diz que entregou o dinheiro do 
concerto de uma navio a Manuel da Cunha; informa que na Ilha Grande 
ainda se encontram navios franceses e que é difícil impedir a sua estadia, e 
entrada de outros, por não haver ali naus de guerra; que não se meteu em 
coisa alguma do governo por não ter ainda tomado posse, e pede-lhe que 
diga ao conde de Assumar (D. Pedro de Almeida e Portugal) que lhe enviará 
as suas certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 203. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 203. 
 

204-  1721, Setembro, 2, Santos 
CARTA do governador da (praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo 
entre outros particulares, que no dia mesmo em que escreve, 2 de Setembro 
de 1721 partiu para São Paulo, (nosso governador e capitão-general) 
Rodrigo César (de Meneses), que lhe fez “mercê e honra” e que a sua 
viagem, pelo trabalho que vai ter, bem se pode chamar peregrinação de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 204. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 204. 
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205-  1721, Setembro, 2, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo, 
entre outros particulares, que, no mesmo dia em que lhe escreve, partiu 
para São Paulo, (novo governador desta capitania) Rodrigo César (de 
Meneses), cuja viagem, pelo trabalho que há-de ter, bem se pode chamar 
“peregrinação de São Paulo”: diz que lhe manda um boião de ostras e que 
seque o navio francês com as suas fazendas, remetido pelo provedor da 
Fazenda Real daquela praça, ao do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 205. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 205. 
 

206-  1721, Setembro, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para seu primo o (governador e capitão-
general, da capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque 
(Coutinho Matos e Noronha), dizendo que “o capitão-mor do Conde da Ilha 
(do Príncipe), manda ao Rio de Janeiro alguns papéis que ele não lhe 
deferiu. Fala da conversa particular que ambos trocaram referente ao facto 
de não saberem quem seria indicado para tirar a residência, e diz que, após 
a sua chegada a São Paulo, o sargento-mor desta comarca, Roque Soares, 
dizia saber quem era, tendo mostrado uma carta do Rio de Janeiro, na qual 
Felipe de Santiago, sobrinho do (ouvidor-geral de São Paulo, Rafael Pires) 
Pardinho, que ia casar com uma filha do dito sargento-mor, lhe dizia ter sido 
o dito Pardinho que estava encarregado de tirar a residência. Estranha ter 
vindo da Corte e nada saber disto, e aconselha o governador do Rio de 
Janeiro que o mande chamar para que confesse a origem daquela noticia. 
Termina dizendo que as cartas que lhe são dirigidas, costumam ser abertas 
e que ninguém lhe merece confiança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 206. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 206. 
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207-  1721, Outubro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo de Meneses, para o (governador e capitão-general da capitania do 
Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho de Matos e 
Noronha), informando, entre outros particulares, que espera noticias do 
Cuiabá e que soube estar no porto do (Rio de Janeiro) a nau de Macau, 
vinda de Angola. Pede-lhe que entregue aos destinatários as cartas que 
manda por uma sumaca que sai do porto de Santos para a Bahia. Diz ainda 
que o governador da vila (de Santos), (João da Costa Ferreira de Brito), não 
gostou que fosse governo para São Paulo, porque era menos vigiado 
quando estava sujeito à jurisdição do Rio de Janeiro. Termina por advertir 
que quando lhe escrever subescrite a carta para o saugento-mor Manuel 
Gonçalves de Aguiar e, na sua ausência, para seu cunhado, Manuel Dias, 
pois algumas cartas tem sido desencaminhadas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 207. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 207. 
 

208-  1721, Outubro, 21, Santos 
CARTA do governador da (praça) de Santos, João, da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador da capitania do Rio de Janeiro Aires de Saldanha 
de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo que remete correio 
para o Reino pedindo sucessor, porque está muito maguado com o (novo 
governador e capitão general da capitania de São Paulo), Rodrigo Cesar (de 
Meneses), de quem apresenta as suas queixas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 208. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 208. 
 

209-  1721, Outubro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (o governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha Albuquerque (Coutinho  
Matos de Noronha), sobre as queixas que faz D. Pedro (de Almeida e 
Portugal), conde (de Assumar), do (ouvidor-geral de São Paulo, Rafael 
Pires)  Pardinho, por este lhe querer “tirar a residências”; sobre a 
abundância de ouro das minas do Cuiabá, que é cada vez maior e sobre 
vários assuntos particulares. A terminar, pede noticias de João de Saldanha, 
que devia ir para Angola. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 209. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 209. 
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210-  1721, Novembro, 27, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos de Noronha), participando-lhe que teve notícias, pelo sargento-mor da 
Ilha de São Sebastião, de terem os navios holandeses que ali fundearam, 
mandado lanchas de noite ao porto mais próximo. E, que isto o faz 
desconfiar deles e lhe leva a pedir que, como tem a nau guarda costas, 
procure remediar este caso da forma que achar mais conveniente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 210. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 210. 
 

211-  1721, Novembro, 28, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos de Noronha), dizendo que desde a posse daquele governo não tem 
tido descanso por estar tudo desorganizado, o que remediará começando a 
castigar aqueles que o merecem. Fala, do descobrimento das novas minas 
do Cuiabá (Cuyaba), de que dará notas mais pormenorizadas pelo (ouvidor 
geral de São Paulo), Dr. Rafael Pires (Pardinho). Informa que há grande 
movimento de navios estrangeiros e da Holanda, ainda que não sejam tão 
frequentes como os franceses, e que na Ilha de São Sebastião estão três, a 
pedir mantimentos, com os quais é sempre preciso cautela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 211. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 211. 
 

212-  1721, Novembro, 30, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque, Coutinho 
Matos e Noranha) informando-o da existência de navios na Ilha de São 
Sebastião, que julga serem de piratas apesar de eles dizerem que são 
holandeses. Estes navios, são três e trazem gente de todas as nações e até 
portugueses: dizem que sairam do porto de Amesterdão  e todas as 
manhãs, sondam a Barra; tomaram um pescador da Ilha dos Porcos e 
perguntaram-lhe se as minas davam ainda muito ouro, se havia homens 
ricos perto da costa, que gente e artilharia tinha Santos e quantas fortalezas 
havia. Diz que vai tomar providências contra eles e aconselha-o a fazer o 
mesmo porque correm risco de serem atacados os navios que vão do porto 
de Santos para o do Rio de Janeiro,  e vice-versa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 212. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 212. 
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213-  [ant. 1721, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO de Antônio de Oliveira e Vasconcelos, pedindo ao 
ouvidor-geral da cidade de São Paulo e sua comarca, Dr. Manuel de Melo 
Godinho Manso, que, em virtude de se acharem vagos os ofícios de tabelião 
do público-judicial e notas, escrivão da Câmara e dos Orfãos e das 
Almotaçarias da vila de Parnaíba (Pernahyba) lhe passe provisão para servir 
aos ditos ofícios, pelo tempo de três meses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 213. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 213. 
 

214-  1721, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, para (D. João 
V) informando-o, segundo a ordem que recebera, acerca da conta que deu o 
juiz de fora da vila de Santos, Matias da Silva e Freiras, de ter realizada, 
naquela praça, no ano de 1720, as festas reais e do desentendimento entre 
ele e o vigário que se recusou a celebrar a missa se a Câmara não mudasse 
o lugar que ocupava na Igreja. Diz que a resposta do Bispo (do Rio de 
Janeiro, D. Frei Francisco de São Jerônimo), consta da certidão inclusa. 
Apesar disto parece-lhe que a Câmara da dita vila de Santos, se deve 
sentar, nas festas, entre as grades e o arco da capela-mor e que daí 
nenhum mal vem para a Igreja. Quanto às cadeiras de espaldar para os 
oficiais da Câmara a que se refere o dito Bispo, as Constituições do 
arcebispado da Bahia determinam que as possam ter nas igrejas, excepto 
quando estiver o Senhor exposto. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 214. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 214. 
 

215-  1721, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses) para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos de Noronha). Dá notícias das minas de Cuiabá (Cuyabã) donde teve 
informações de grande produção do ouro, por dois homens que lá estavam 
e são os melhores sertanistas da vila de Sorocaba (Sarucaba). Diz que 
mandou, lançar um bando para se, fazer a abertura dum novo caminho, de 
que, dará mais minuciosamente notícias pelo (ouvidor-geral Rafael Pires) 
Pardinho. Informa que os navios (que estavam na Ilha de São Sebastião e 
que supunha serem de piratas) eram holandeses. A terminar diz-lhe que viu 
uma carta dos oficiais da Câmara de Paranaguá , que lhe é destinada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 215. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 215. 
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216-  1722, Janeiro, 5, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania da Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha, acusando a sua carta e as de seu irmão, e dizendo que 
também lhe escrevera o capitão de mar e guerra José de Sensedo, da ilha 
de São Sebastião onde está ancorado e nela deverá embarcar Rafael Pires 
(Pardinho, para o Reino). Estranha a demora da frota, e refere-se à 
passagem, por ali, de navios holandeses e informa que a nau guarda-costa 
deve recolher a esse porto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 216. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 216. 
 

217-  1722, Janeiro, 2 
CARTA do governador de Santos, João da Costa Ferreira de Brito, para o 
(governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha), informando-o de ter recebido uma carta para o 
(governador) e capitão general (da capitania de São Paulo), Rodrigo Cesar 
(de Meneses), e de ter tido noticias, pelo deão do Rio de Janeiro, de 
conseguir levar, água da Carioca a essa cidade, por cuja obra lhe envia 
felicitações. Termina dizendo que daquele porto (de Santos), há-de sair uma 
sumaca, a qual já arribou a Paranaguá . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 217. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 217. 
 

218-  1722, Janeiro, 16 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), acusando a recepção das cartas, por mão do padre 
Manuel de Miranda, e declarando o muito trabalho que tem dispendido com 
a abertura do caminho para o Cuiabá. Porém diz que dá este por muito bem 
empregado pela satisfação de o ver realizado, sem contribuição da Fazenda 
Real e dos moradores. Seguidamente, dá conta de tirarem livres as 
passagens dos rios, medida que deverá trazer grandes lucros a (D. João V) 
e refere ter D. Pedro de Almeida tentado esta empresa, sem resultado. 
Queixa-se do procedimento do governador e  capitão-general de Minas-
Gerais) D. Lourenço de Almeida, pois que tendo ele e seus oficiais vencido 
dez meses de soldo, só lhes satisfez sete “e sobretudo manda o ouro 
carregado a quinze tostois não se dando aqui por elle mais que quatorze e 
dois vinteis.” Diz ter incumbido determinada diligência ao coronel Lourenço 
Carvalho, o qual irá pela cidade de Parati, que brevemente escreve ao Dr. 
Manuel Correia Vasques, e que como deve seguir correio para a Bahia, 
poderá desembaraçar a sumaca, por ter ordenado se aprontasse outra em 
Santos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 218. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 218. 
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219-  1722, Janeiro, 21, Santos 
CARTA do (governador de Santos) João da Costa Ferreira de Brito, para o 
(Governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro,  Aires de 
Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo ter 
conhecimento, por uma sumaca vinda da Bahia, da arribada a Pernambuco 
da frota do Rio de Janeiro, e que ficava governando Angola, Antônio de 
Albuquerque, pela regeição de João de Saldanha da Gama. Esta notícia, 
deu-lhe como certa o (governador de São Paulo) Rodrigo Cesar (de 
Meneses), por carta recebida do vice-rei (Vasco Fernandes César de 
Meneses). Aproveita para lhe pedir a sua valiosa ajuda, no sentido de 
lastimar, ao cônego Gaspar Ribeiro, uma missão que por escrito lhe confiou, 
para que na festa a Nossa Senhora do Bom Sucesso que deverá ter lugar 
na oitava da Páscoa, possa qualquer abade de São Bento, dizer missa com 
"insignias Bispais". Finalmente, diz seguirem pela sumaca de Antônio 
Ferreiro, as redes e dá conta das dificuldades com que Rodrigo César 
depara a todo o momento nas minas de Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 219. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 219. 
 

220-  1722, Janeiro, 22, Santos 
CARTA do governador de Santos, João da Costa Ferreira de Brito, dando 
conta ao (governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Aires de 
Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos  e Noronha), de que, passando 
por ali uma lancha que vai de Cananéia para aquela cidade, não quer perder 
a ocasião de lhe enviar os seus respeitos, bem como uma tigejas e boiões 
de marmelada. Informa, igualmente, que lhe escreve por intermédio do 
desembargador Rafael Pires Pardinho, que também para ali se dirige, por 
estes dias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 220. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 220. 
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221-  1722, Janeiro, 31, Santos 
CARTA do ex-ouvidor-geral de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, dirigida a  
(D. João V), na qual informa que, estando na vila de Curitibã em serviço do 
seu cargo, não pode dar execução às varias ordens reais, entre as quais, a 
de 1719 Novembro 28, para ir sindicar os actos do governador da praça de 
Santos, Luís Antônio de Sá Queiroga, quanto aos cargos de que foi arguido 
pelo bacharel Matias da Silva, juiz de fora da dita praça e a Ordem de 1720 
Março 9, sobre ter hospedado em sua casa, o capitão francês da nau La 
Subtile  que entrara neste porto, com carga de escravos da Costa da Mina. 
No mesmo ano e em 27 de Agosto de 1720, teve ordem para também 
sindicar ao dito juiz de fora, acerca duns capítulos que contra ele elaborou 
Antônio de Seixas. Mas, tendo chegado a Santos em fins de Setembro, 
achou estar servindo o cargo, o seu sucessor, o dezembargador Manuel de 
Melo Godinho Manso, a quem não fêz logo entrega daquelas ordens, pelo 
motivo de ser conhecido e ter parentesco com Luis Antônio de Sá Queiroga, 
em cujo casa esteve quando passou pelo Rio de Janeiro, pelo que o achou 
suspeito, tanto na residência a tirar ao parente, como ao juiz de fora. Quis 
fazer todas estas diligências, depois de dar residência do seu lugar na 
cidade de São Paulo e para evitar dúvidas fez uma proposta ao general 
(governador), Rodrigo Cesar de Meneses, afim de que, depois de comunicar 
com o seu sucessor Godinho Manso, lhe mandasse a ele, Pardinho, tirar as 
tais residências, respondendo o governador que, por escrito, não dava seu 
parecer, razão que o levou a desistir deste encargo. As ordens relativas à 
residência do aludido governador da praça de Santos, deixou-as entregues 
ao então juiz de fora, Antônio dos Santos Soares, assim como as referentes 
ao antecessor deste, Matias da Silva e os capítulos que contra ele elaborou 
Antônio de Seixas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 221. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 221. 
 

222-  1722, Fevereiro, 24, Santos 
CARTA do (governador de Santos João da Costa Ferreira de Brito, 
respondendo às cartas de 18 e 20 de Fevereiro de 1722, do (governador e 
capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de 
Albuquerque Coutinho Matos e Noronha remetendo as gazetas e acusando 
a recepção de outras, e agradecendo os parabéns enviados por lhe ter sido 
nomeado sucessor, do que se dá por muito satisfeito. Informa que conhece 
o governador que foi nomeado para Paraiba e que do navio francês 
confiscado, nada ficou, nem na praça nem nos armazéns. Diz que a sumaca 
que vai partir para aquela capitania, leva padre visitador da Companhia (de 
Jesus) e que o tempo está próximo para enxugar as marmeladas que fazem 
parte da sua bagagem.)  
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 222. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 222. 
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223-  223. 1722, Março, 2, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
pela qual, agradecem a separação do Governo da capitania de São Paulo 
do de Minas Gerais, assim como a prudência empregada pelo governador e 
capitão-general daquela capitania, Rodrigo César de Meneses. Dizem 
também que estão esperançosos no aumento das minas de Cuiabá, cujo 
trabalho já principiou. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 223. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 223. 
 

224-  1722, Março, 05, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), lembrando a necessidade que tem de iniciar uma obra, 
para a qual lhe pede envie os 4 mil cruzados pedidos, a entregar ao 
provedor da Fazenda Real da vila de Santos. Igualmente deseja que, da 
Secretaria de seu Governo, lhe mandem cópia de uma carta sobre a ida do 
ouvidor-geral a Minas Gerais a tratar de demarcar as terras daquele 
caminho e mais algumas que houver sobre o assunto, não esquecendo a 
que se refere à sesmaria que pretendem os padres da Companhia (de 
Jesus). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 224. 
 

225-  1722, Março, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para o (governador e capitão-general do Rio de 
Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e  Noronha) 
acusando a recepção da sua carta. a qual lhe foi entregue pelo governador 
da praça da vila de Santos (João da Costa Ferreira de Brito). Diz que é falso 
os castelhanos espalharem que os paulistas abriram um caminho para a 
(Nova Colônia do Sacramento). Informa que de Cuiabá não tem tido noticias 
e que, André de Melo recebeu o titulo de conde das Galveias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 225. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 225. 
 

226-  1722, Março, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-gerneral do Rio de 
Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), 
pela qual torna a pedir o dinheiro para a continuação das obras da fortaleza 
da vila e praça de Santos. Refere-se à perda da embarcação de Luis 
Gomes, e deseja saber se há algum barco que vá para as ilhas para ele 
escrever o mais rapidamente possível para o Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 226. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 226. 
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227-  1722, Março, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o aumento de ordenado que o 
juiz de fora da praça de Santos, Antônio dos Santos Soares, pediu a (D. 
João V), por não poder suprir-se do necessário, pelo exíguo honorário que 
recebia, pois seria justo que o Rei, à proporção da sua necessidade e do 
que se praticou com a de São Tome que, vencendo duzentos mil réis foi 
acrescido a dois mil cruzados, atendesse o requerente. Refere esta 
consulta, ter este juiz de fora apresentado certidão do escrivão da 
Chancelaria-Mor da Corte e Reino, Henrique Correia da Silva, na qual se 
mostra este cargo com ordenado e emolumentos avaliados em duzentos e 
noventa e cinco mil reis. O Conselho indefere, por considerar bastante o 
ordenado dêste ministro, porque na praça de Santos é a vida mais barata. 
Os conselheiros Drs. João de Sousa e José Gomes de Azevedo são de 
parecer que o Rei deve acrescentar cincoenta mil reis ao ordenado do 
requerente, em atenção à despesa por ele feita tanto as passagem ao Rio 
de Janeiro, como daqui para a dita praça de Santos.  
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 227. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 227. 
 

228-  1722, Março, 22, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, dirigido 
ao (presidente do Conselho Ultramarino), João Teles da Silva, remetendo, 
por ordem de (D. João V), uma carta de D. Simão de Toledo Pisa, a fim de 
que, examinando-a, se consulte o que parecer.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 228. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 228. 
 

229-  1722, Março, 28 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (governador e capitão-general do Rio de 
Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), 
pela qual pede novamente o dinheiro, para serem feitas as obras na 
fortaleza da vila e praça de Santos; a resolução sobre as sesmarias. 
Também quer saber qual o ordenado do procurador do Registo e do 
escrivão. Quanto às minas de Cuiabá, todas as noticias são boas e tudo 
corre pelo melhor. O primeiro governador diz ter muita urgência e por isso 
espera a resposta o mais depressa possível. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 229. 
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230-  1722, Abril, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o pedido que Rodrigo Cesar de 
Meneses, nomeado por Decreto de (D. João V) de 31 de Março de (1722) 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, fez àquele 
conselho, para que lhe concedessem quatro mil cruzados de ajudas de 
custo, como tivera, Pedro Alvares Cabral que estivera nomeado no mesmo 
governo. Pareceu ao Conselho que, não tendo efeitos para estas despesas, 
o Rei deve ordenar que os ditos quatro mil cruzados se paguem do 
rendimento da Casa da Moeda do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 230. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 230. 
 

231-  1722, Abril, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general) do Rio de 
Janeiro (Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) 
sobre o aumento das minas de Cuiabá e do novo caminho, assim como de 
vários assuntos particulares que dizem respeito aos dois governadores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 231. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 231. 
 

232-  1722, Abril, 13, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses, para o governador e capitão-general do (Rio de 
Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha) 
pela qual reclama o dinheiro para a fortificação do contrato dos dízimos, o 
qual está destinado às obras de fortalezas. Pede também, a cópia do 
regimento do Registro e uma informação do que paga cada negro na 
Alfândega, por ter vindo de outras terras, ou os que tiverem sido 
despachados pelo Alfândega do Rio de Janeiro ou Bahia, assim como 
quanto deve pagar o que vier da Costa da Mina para a praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 232. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 232. 
  

233-  1722, Abril, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
de Matos e Noronha) estranhando falta de noticias e oferecendo os seus 
préstimos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 233. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 233. 
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234-  1722, Abril, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-geresal da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), acusando a recepção da sua  correspondência. bem 
como a do Reino e a de seu irmão, agradecendo a pontualidade da 
remessa. Torna a instar para que da Secretaria desse Governo remetam 
com urgência, a cópia do regimento do provedor do Registro e escrivão, e 
mais ordens que houver sobre o assunto, ordenados e emolumentos que 
têm, e o que paga toda a pessoa que vai ou vem das minas. Igualmente 
pede o traslado da ordem de (D. João V) sobre as terras que deram de 
sesmaria, entre as quais a da demarcação, das roças que se fizeram no 
caminho das ditas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 234. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 234. 
 

235-  [ant. 1722, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente nomeado para São Paulo, 
Antônio da Silveira e Mota, em que pede a (D. João V) que lhe conceda 
licença para começar a vencer o seu soldo, desde o dia em que embarcar 
para o seu destino, como é hábito conceder-se, aos mais oficiais que vão 
servir no Ultramar.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 235. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 235. 
 

236-  1722, Abril, 22, Santos 
CARTA do (governador da vila de Santos), João da Costa Ferreira de Brito, 
para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires 
de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), pedindo a sua 
valiosa intercepção para o padre João Leite César, filho de um dos 
principais homens desta terra, Gaspar Leite César, que pretende ser provido 
numa igreja de Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 236. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 236. 
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237-  1722, Abril, 24, Santos 
CARTA: do (governador da vila de Santos), João da Costa Ferreira de Brito, 
para a (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires 
de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo enviar-
lhe um maço de cartas do (governador e  capitão-general da capitania de 
São Paulo), Rodrigo César (de Meneses) e ter tido boas notícias das minas 
de Cuiabá, onde se arremataram os dízimos pela importância de 45 mil 
cruzados. Informa ter ido examinar uns descobrimentos de ouro e estar já 
nomeado provedor, para o registro da passagem do Rio Grande, Domingos 
da Silva Monteiro. Remete dois indivíduos, um alemão e outro flamengo, 
desertores; de navios holandeses que estiveram na ilha de São Sebastião, 
dos quais disporá como entender, pois desejam ir para a Europa. Envia 
também dois escravos que foram roubados por um fidalgo a João Gago. 
Pede proteção para o padre provincial de S. Bento, que nesta embarcação 
seque para aquela capitania. Finalmente, diz ter remetido as cartas para 
São Paulo, e que lhe escreveu uma carta a favor de um clérigo que está nas 
minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 2, doc. 237. 
AHU_CU_023-01, Cx. 2, D. 237. 

238-  1722, Maio, 10, Santos 
CARTA do (governador da vila de Santos), João da costa Ferreira de Brito, 
para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha 
de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), dizendo remeter a carta do 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Rodrigo César 
(de Meneses), e a do padre Francisco Correia, escrita em nome do ex-reitor 
de São Paulo. Envia o recibo do desembargador Rafael Pires (Pardinho) a 
quem fez entrega das cartas por mão própria, por ainda se achar nesta vila, 
e informa que Bartolomeu de Freitas Esmeralda partiu para São Paulo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 3, doc. 238. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 238. 
 

239-  1722, Maio, 11, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-genscal da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), acusando-o de ter recebido duas cartas suas, pelo navio 
que, do porto de Santos, levou o visitador da Companhia (de Jesus), e que 
para o lugar do falecido coronel Lourenço Carvalho, indica o  sargento~mor 
Manuel Dias de Meneses. Sobre a necessidade de haver registo naquela 
vila, por razão dos descaminhos que tem a Fazenda Real, já teria 
providenciado, mas ainda não o fez, por nada mais lhe ter constado sobre 
este particular. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 239. 
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240-  [ant. 1722, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso 
Nogueirol, pedindo a (D. João V) que na patente que lhe passar do dito 
governo, para que foi nomeado, se declare que receberá, por ajuda de custo 
os soldo que tem desde o dia em que partir da corte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 240. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 240. 
 

241-  1722, Maio, 21, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V) pela qual ordena ao governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, que, 
enquanto não se proverem as propriedades dos oficios, no Brasil, como por 
Decreto de 18 de Maio de (1722) resolveu, se nomeem as serventias dos 
mesmos, contribuindo os serventuários cada ano com a terça parte do que 
render cada oficio, dando fiança idônea, e que por ele governador e ouvidor 
dessa capitania se deve arbitrar o rendimento dos ditos cargos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 241. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 241. 
 

242-  1722, Maio, 26, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre uma carta de 26 de junho de 
1720, do ex-ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, 
na qual dizia que, na sua passagem pelas povoações do sul, onde andou 
em serviço do seu cargo, julgou necessário informar (D. João V) dos navios 
estrangeiros que nelas tinham entrado, dizendo ser un deles de piratas e 
que  afundara na barra de Paranaguá , com mais de duzentos mil cruzados 
em prata, ouro e peças,  roubado nas Índias de Castela. Poder-se-ia 
aproveitar o lastro deste navio, composto de ferro e aço caso houvesse 
alguns vassalos que se quisessem encarregar deste trabalho, dando-lhe o 
Rei parte do valor que conseguissem tirar do fundo do mar.  O procurador 
da Fazenda elogia a seção deste ministro e de parecer que, não só se lhe 
deve agradecer o seu grande zelo ao serviço, mas que, por meio de uma 
ajuda de custo, se lhe pague a despeza por ele feita com os franceses. Ao 
Conselho  parece o mesmo, e, porque é evidente ter este ouvidor ido às 
povoações do sul, onde ainda nenhum tinha chegado, mostrando em tudo o 
seu grande zelo pelo serviço real,  é justo lhe sejam dados mil cruzados de 
ajuda de custo, para pagar as despesas que fêz, e honras extraordinárias. 
No que se refere aos valores existentes no navio pirata afundado, é de 
opinião o mesmo Conselho que deve o Rei dar faculdade a seus vassalos 
para que possam tirá-los, dando-lhes metade do seu valor e revertendo o 
restante para a Fazenda Real. E sobre o que Pardinho expõe na sua carta, 
relativo à ilha de Santa Catarina, acha conveniente povoá-la, por ser um 
porto excelente e facilitar muito a navegação. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 242. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 242. 
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243-  1722, Junho, 9, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, mandando que escreva ao 
procurador da Fazenda Real de Santos, que aumente por um ano o contrato 
dos dízimos reais, se ainda os não tiver arrematado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 243. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 243. 
 

244-  1722, Junho, 25, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo,  Manuel de Melo Godinho Manso, 
informando (D. João V) da residência que foi encarregado de tirar a seu 
antecessor, Rafael Pires Pardinho, do tempo que serviu naquela comarca. 
Diz que este prestou tão fraca assistência nesta cidade, que nem uma 
correição fez, pelo que ele não pôde realizar aquela diligência, como devia, 
em virtude do pouco que poderiam adiantar as testemunhas citadas. Nas 
catorze vilas da dita comarca também o seu antecessor  pouco fez, a não 
ser na de Paranaguá e nas do Rio de São Francisco, Curitiba e Laguna. 
Como estas vilas têm pouca população, pareceu-lhe que o referido ministro 
se demorava muito nelas afim de se libertar de assuntos mais graves. 
Informa que, para o seu antecessor se recolher a São Paulo foi necessário 
enviar-lhe um emissário, e, chegando a Santos, o governador (Rodrigo 
Cesar de Meneses) e ele, Godinbo Manso, em 17 de Agosto, o aguardaram 
até 2 de Setembro, tendo-se retirado ambos, pois que Pires Pardinho só 
chegou em princípios de Outubro. Acusa Pardinho da demora havida nas 
vilas desta comarca e ao exagerado preço que o dito ex-ouvidor levava, 
tanto nos feitos Cíveis e Crimes como nos testamentos, assinaturas, etc. E, 
finalmente, diz Rafael Pires Pardinho aceitava presentes que está muito 
ma1 visto pelos religiosos de S. Bento, Carmo e da Companhia de Jesus, 
que se têm queixado dos seus procedimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 244. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 244. 
 

245-  1722, Junho, 26, Santos 
CARTA do (governador de Santos), João da Costa Ferreira de Brito, para o 
(governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de 
Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) na qual, entre outros particulares, 
remete 400 oitavas de ouro, para que José Leitão lhe compre uma receita, e 
diz que o restante deverá ser entregue a Manuel Ferreira Fectal, a quem 
manda uns moleques. Informa que tem ido muita gente para um novo 
descobrimento do Cuiabá.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 245. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 245. 
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246-  1722, Julho, 4, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha, dizendo-lhe que aproveita toda a ocasião que se lhe 
depara, para saber de sua saúde e por esse motivo remete esta por 
portador que vai a Parati. Informa de um novo descobrimento que 
pretendem fazer à sua custa, Bartolomeu Bueno (da Silva), e outros 
paulistas, práticos do sertão de Goiás , onde dizem haver muito ouro, prata 
e pedras preciosas, que seguiram para aquele sertão com a tropa e tendas 
que se conseguiu arranjar.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 246. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 246. 
 

247-  1722, Julho, 15, São Paulo 
CARTA de Pascoal  Moreira Cabral  Leme, dirigida a (D. João V), relatando 
os serviços feitos na conquista do gentio, conseguindo trazer muitos deles 
para o grêmio da igreja, e na diligência de descobrir ouro, prata e pedras 
preciosas “distante da cidade de São Paulo, Serra Acima quatro meses de 
viagem”, onde perdeu, além de um filho, 15 homens entre brancos e 
escravos. Indo ao rio de Cuiabá, descobriu um ribeiro de nome Coxipó, com 
algum ouro "que se tem quintado", pelo que entende serão estas minas de 
grandeza das (Minas) Gerais, as quais poderão dar muitos lucros à Fazenda 
Real, tanto nas passagens dos rios como nos dízimos. Informa terem 
seguido tropas com seus cabos, por rios e ribeiros; estar de partida, com 70 
homens de guerra, para novos descobrimentos e ter explorado os sertões,  
desde o rio dos Porrudos, cabeceiras do Paraguai, Cuiabá e rio do 
Maranhão. Finalmente, por se achar destituído de fundos, com mulher e 3 
filhos, pede ao Rei a mercê, em virtude de todos os mencionados serviços, 
de lhe confirmar a ocupação de guarda-mor das minas de ouro do dito 
sertão e de capitão-mor regente em que serve ha 6 anos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 247. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 247. 
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248-  1722, Agosto, 5, Santos 
CARTA do governador (da praça) de Santos, João da Costa Ferreira de 
Brito, para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), informando-
o que lhe remete o traslado das ordens secretas que trazia o capitão de um 
navio francês (por ele confiscado), cujos autos vão para a Bahia, e o 
traslado do inventário do que se achou no patacho francês de que a 
Fazenda Real tomou conta, faltando nela o sal, que ainda se está a 
descarregar, Diz que, pelo provincial de São Bento, dará mais pormenores 
deste assunto, e pede que lhe conceda permissão para aprovar os 
“nombramentos” que os capitães de infantaria passam aos seus sargentos, 
como faziam os seus antecessores. Informa ainda que, como o provedor da 
Fazenda Real lhe predisse que avizasse a Câmara para nomear Almoxarife 
ou um vereador para a praça de (Santos), porque o que aí serve acabou o 
tempo por não poder servir mais de três anos assim fez o juiz de fora (Dr. 
Matias da Silva Freitas), induziu os vereadores a que demorassem a 
resposta até Dezembro, data em que começam nova vereação, porque 
assim se livrariam de ficar por fiadores do nomeado. E, muito instados, 
responderam com a carta que manda inclusa. Acha que é preciso que lhes 
ordene respondam logo, como devem, e tinha por ordem do mestre de 
campo, Manuel de Almeida, quando governava a praça de Santos, 
nomeando três sujeitos para se escolher um deles, pois, nem ele nem o 
provedor têm jurisdição para tal. Queixa-se ainda do juiz de fora (Dr. Matias 
da Silva e Freitas). 
Anexos: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 248. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 248. 
 

249-  1722, Setembro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, informando (D. João V) do bando que mandou 
publicar, no sentido de evitar que os gregos escravos fugidos a seus 
senhores não sejam retidos em casas, que os obrigam ao trabalho, com 
grave prejuízo, dos seus donos, os quais procurando reave-los, os 
encontram já vendidos, por denuncia feita ao tribunal dos Defuntos e 
Ausentes, pelos próprios que os retinham.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 249. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 249. 
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250-  1722, Setembro, 3, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo 
Cesar de Meneses, para (D. João V), informando-o, como lhe mandou, que 
os capitães Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da Silva Ortis são 
pessoas importantes daquela capitania, ricos e, com grande conhecimento 
do sertão, principalmente o primeiro, que tem muita experiência do sertão 
dos Goiazes, e que não intentaram o seu descobrimento, por falta de meios. 
Atendendo a estas razões concedeu-lhes autorização para tentarem a 
empresa e um Regimento, cuja cópia remete, para por ele se governarem. 
Anexo: regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 250. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 250. 
 

251-  1722, Setembro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dizendo que, apesar do porco 
tempo disponível, não quiz partir para o seu Governo, sem ir acompanhado 
das respectivas instruções. O secretário de Estado disse que estas já 
existiam na Secretaria do dito Governo, o que não era assim porque seus 
antecessores não assistiam naquela cidade, mas em Minas Gerais. Por 
esse motivo, tentando reaver estas ordens. o governador das Minas (Gerais, 
D. Lourenço de Almeida), não as tem mandado, e necessitando, tanto para 
a boa arrecadação da Fazenda Real, como para o bom regime daqueles 
moradores, ter por onde se possa regular, fez, o que o Rei verá, pelos 
documentos que envia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 251. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 251. 
 

252-  1722, Setembro, 07, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) do resultado de bando 
que mandou publicar, sobre a obra da abertura do caminho para as novas 
minas de Cuiabá. Pata realizar esta, entre vários interessados que 
requereram, foi preferido Manuel Godinho Lara porque, além de ser um bom 
sertanista, faz o trabalho em menor tempo, e sem dispêndio dos moradores 
e da Fazenda Real. Este interessado foi o escolhido em junta (da Fazenda 
Real) convocado por ele governador a que assistiriam os oficiais da Câmara, 
ouvidores-gerais, provedor dos quintos e procurador da Coroa e alguns 
homens da capitania, como se verá das cópias inclusas. 
Anexo: bando, cópia de termo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 252. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 252. 
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253-  1722, Setembro, 8, São Paulo 
CARTA do governador  e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V), que examinando a 
desordem em que se achava esta capitania, em especial nas Ordenanças, 
resultante dos seus antecessores residirem em Minas Gerais, lhe pareceu 
conveniente fazer um regimento, de que remete cópia, a fim de lhes dar 
melhor forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 253. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 253. 
 

254-  1722, Setembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), queixando-se das "mormurações  que lhe fez (o 
governador de Minas Gerais)" D. Lourenço de Almeida, por ter conseguido, 
apesar de todos os contratempos, completar a abertura do caminho para o 
Cuiabá, e, de lhe estar devendo, e a seus oficiais, 11 meses dos soldos. 
Informa da necessidade que há de uma casa de Registro no Rio Grande (do 
Sul) para boa arrecadação dos quintos, do achado de ouro pelas tropas que 
regressam, e da notícia de chegar ali muito gentio, dada por um próprio, 
vinda da Vila de Itu. E, finalmente, dá conta da falta de mantimentos e 
carestiados que aparecem, como farinha de pau, feijão e milho, por não irem 
ali embarcações da Bahia e Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 254. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 254. 
 

255-  1722, Setembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, remetendo a (D. João V) uma cópia do bando 
que mandou publicar, a fim de evitar que muitos habitantes, trazendo ouro 
do sertão do Cuiabá, o não manifestassem, para se recusarem ao 
pagamento dos quintos, o que redundava em grave prejuízo para a Fazenda 
Real. 
Anexo:  bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 255. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 255. 
 

256-  1722, Setembro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) do bando que mandou 
publicar e de que remete cópia, a fim de impedir a deserção dos soldados 
do presidio da vila de Santos, em virtude do grande prejuízo que causa ao 
real serviço. 
Anexo: parecer 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 256. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 256. 
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257-  1722, Setembro, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo),  
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) do bando que mandou 
publicar e de que remete cópia, proibindo a ida de mais gente das Minas 
Gerais, fugidos a seus compromissos para as minas de Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 257. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 257. 
 

258-  1722, Setembro, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César: de Meneses, remetendo a (D. João V) a cópia do bando que 
mandou publicar, proibindo, aos seus moradores e aos forasteiros, "o jogo 
de parar"  pelas ruinas que provocava. 
Anexo: bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 258. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 258. 
 

259-  1722, Setembro, 13, São Paulo 
CARTA do  (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, dizendo que, depois de ter ajustado abrir-se o 
caminho para as novas minas do Cuiabá, resolveu informar (D. João V) do 
bando que mandou lançar a fim de evitar que o trânsito dos mineiros e 
sertanistas, se fizesse pelo sitio da Vacaria, não só por causa do 
contrabando de ouro para Castela, como também para irem os Castelhanos 
todos os anos aquela paragem com Cavalaria, observar se os Paulistas 
pretendem fazer algum descobrimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 259. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 259. 
 

260-  1722, Setembro, 15, São Paulo 
CARTA  do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, remetendo a (D. João V) a cópia da ordem 
enviada ao provedor da Fazenda Real (da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, que serve de vedor-geral para que não dê baixa, nem 
consinta nas trocas dos soldados do presidio da dita vila, por achar as suas 
Companhias com diminuição de muitos deles devido àquele motivo o que 
era prejudicial ao real serviço. 
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 260. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 260. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 103 / 1400 

261-  1722, Setembro, !6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, remetendo a (D. João V) cópia de bando, 
proibindo aos moradores das vilas de São Sebastião e Ubatuba de fazerem 
pesquisas de ouro, pela razão de estas vilas ficarem na "Marinha" onde é 
fácil um desembarque por falta de defesas. 
Anexo: bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 261. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 261. 
 

262-  1722, Setembro, 17, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania de) São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) do bando que mandou 
lançar para que os moradores da vila de Paranaguá suspendessem as 
pesquisas de ouro que andavam fazendo por não darem nenhum 
rendimento à Fazenda Real e do prejuízo que dali podia originar àquele 
povo e suas terras, sugeito a uma invasão do inimigo, por se achar muito 
junto ao mar e não ter fortaleza nem qualquer outro meio de defesa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 262. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 262. 
 

263-  1722, Setembro, 18, São Paulo 
CARTA DO (governador e capitão-gencral da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, remetendo a (D. João V) copia do bando 
proibindo que os moradores da vila de Rio de São Francisco e seu distrito 
façam pesquisas de ouro nas imediações daquele rio, não só pelo pouco 
lucro que resulta à Fazenda Real, como por falta de defesa, estar a terra 
exposta à invasão do inimigo. 
Anexo: bando, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 263. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 263. 
 

264-  1722, Setembro, 19, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), informando-o que a capitão 
Bartolomeu Pais de Abreu é pessoa muito honrada mas cem possibilidades 
para o descobrimento de terras, pois não tem conhecimento algum do 
sertão, e que, quando souber de alguém indicado para essa empresa, lhe 
dará logo conta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 264. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 264. 
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265-  1722, Setembro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, informando (D, João V) da conveniência que 
adviria à Fazenda Real em se fundar uma feitoria na ilha de Santa Catarina, 
onde se aproveitasse o azeite de baleias, visto ali haver bastantes. Para 
arrematar o respectivo contrato, tem-se oferecido alguns interessados, mas 
a proposta que considera mais vantajosa, é a de Manuel Ribeiro de Araujo a 
quem pôs como condição não vender o óleo senão nas vilas de Santos, 
Paranaguá  e Rio de São Francisco. 
Anexo: 2 despachos, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 265. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 265. 
 

266-  1722, Setembro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da Capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) de ter ordenado que o 
contrato da farinha para os soldados, da guarnição do presidio da vila de 
Santos, fosse feito somente por um ano, e não por três, o que era, não só 
um grande prejuízo para a Fazenda Real, como para os militares.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 266. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 266. 
 

267-  1722, Setembro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) expondo o prejuízo que causa 
à Fazenda Real, serem os contratos dos dízimos desta capitania, 
arrematados na vila de Santos, pela falta de lançadores, que deixam de 
comparecer, para não se incomodarem a subir descer a serra de “Fernam 
Peacava”. Por este motivo, diz ter ordenado que estas arrematações se 
fizessem na cidade (de São Paulo) e que desta medida resultou um 
aumento de dois contos e meio em relação ao do triênio anterior como se 
verá da certidão junta, na qual, igualmente, se mostra terem sido 
arrematados os dízimos do novo descobrimento das minas de Cuiabá e o da 
passagem  do Rio Grande (de São Pedro do Sul). 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 267. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 267. 
 

268-  1722, Setembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, dando conta a (D. João V) da grande 
necessidade que ali há de prelado missionário, porque só assim se poderão 
atenuar os escândalos que têm cometido os eclesiásticos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. .268 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 268. 
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269-  1722, Setembro, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) sobre o requerimento 
que lhe fizeram muitos homens honrados da capitania, que se têm 
evidenciado nos descobrimentos de minas, cumpridores das ordens reais, e 
que deixaram as suas casas e famílias desamparadas só com a idéia de 
aumentarem a Fazenda Real. Assim, acha justo que sejam preferidos os 
seus filhos, no provimento das igrejas da mesma capitania, dando o Rei 
essa ordem ao Prelado ou Cabido, porque tanto pelo seu nascimento como 
capacidade, se impõem aos de fora, para semelhantes ocupações.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 269. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 269. 
 

270-  1722, Setembro, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha (de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha), queixando-se da demora na remessa das cartas, pois a 
embarcação que as trazia levou até chegar a Santos, vinte e um dias, fato 
que o obriga a estenuante trabalho. Pede-lhe que entregue a carta que 
remete, a Manuel Fernandes, e pergunta se pode enviar determinada 
importância a seu irmão, o cónego José César. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 270. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 270. 
 

271-  1722, Setembro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, na qual 
pedem a (D. João V) a conservação por mais três anos no lugar de 
secretário do Governo desta capitania, Gervásio Leite Rebelo, pela 
admiração que lhes tem causado, o bem que tem procedido na execução de 
todos os assuntos da Secretaria, desde a sua criação, sem outra ocupação 
que a do real serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 271. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 271. 
 

272-  1722, Setembro e Outubro 
REPRESENTAÇÕES de diversas Câmaras, da cidadãos e homens de 
negócio, da capitania de São Paulo: São Paulo, Nossa Senhora do Desterro 
de Jundiaí, São Francisco das Chagas de Taubaté, Santa Ana das Cruzes 
de Mogi, todas elogiando o governo de  Rodrigo César de Meneses. Tendo 
conhecimento de que brevemente ficarão sem este notável governador, 
pedem ao Rei a prorrogação do seu governo, para segundo triênio.,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 272. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 272. 
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273-  1722, Setembro, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo Casar de 
Meneses, informando (D. João V) que mandou logo saber se havia alguém 
que quizesse tirar uns valores que se achavam num navio de piratas, dado à 
costa na barra de Paranaguá  no total de mais de duzentos mil cruzados em 
prata, ouro e peças roubado em Índias de Castela, dando-lhe o Rei parte do 
seu valor. Diz não poder agora dar conta do seu resultado, tanto pela 
distância que existe de São Paulo àquela vila, como por estar ocupado no 
despacho do correio para o Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 273. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 273. 
 

274-  1722, Setembro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V) expondo que ordenou ao 
provedor da Fazenda Real da praça de Santos que remetesse o dinheiro, 
descontado no soldo que se paga por mês ao tenente-mestre de campo-
general, David Marques Pereira, ao Tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 274. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 274. 
 

275-  1722, Setembro, 30 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, comunicando a (D. João V) a necessidade que 
há da consignação quê mandou dar de quatro mi1 cruzados do (rendimento 
do contrato da dízima da Alfândega) do Rio de Janeiro, para se acudir às 
fortificações da vila de Santos, sendo a que mais necessita de reparação a 
de Santo Amaro, bem como para adiantar a obra da fortaleza a que o 
engenheiro João Massé deu principio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 275. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 275. 
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276-  1722, Setembro, 30, Santos 
CARTA do (governador de Santos), João da Costa Ferreira de Brito, para o 
(governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires de 
Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), agradecendo a 
remessa do caixote “com um escritório” e dizendo que, de futuro, não lhe 
dará mais maçadas. Diz ter recebido, por intermédio de um seu amigo, 
umas peças de damasco amarelo, colchas e tabuleiros. Sobre a chegada, 
aquela capitania, de seu sucessor, tomou nota, mas estranha não ter sido 
avisado pelo próprio. Diz haver muito ouro no Cuiabá mas, para o conseguir, 
passam-se fadigas, fomes e doenças e acha que os negros são melhores 
para o trabalho das minas do que os (índios) Carijós. Finalmente informa 
que esta para chegar um Clérigo que choverá ser portador de cartas e 
notícias certas daquelas minas e que o (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Rodrigo César (de Meneses), ficou de posse das 
cartas de (D. João V) das quais uma lhe é destinada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 276. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 276. 
 

277-  1722, Setembro, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) de que, em virtude de 
sua ordem de 5 de Fevereiro de 1722, mandou registrar nos livros da 
Câmara, Ouvidoria Geral e Secretaria do Governo, a lei que proíbe o uso de 
armas de defesa, como se verá das certidões inclusas, a qual procurará 
cumprir. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 277. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 277. 
 

278-  1722, Outubro, 2, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Manuel de Melo Codinbo 
Manso, na qual expõe a (D. João V) a utilidade que havia, para os seus 
moradores, de serem os cargos providos de propriedade e não por 
serventia. Seguidamente, informa dos exíguos ordenados que vencem os 
avaliadores dos órgãos, carcereiro e alcaide, sendo estes dois últimos 
cargos ocupados por uma só pessoa. Os tabeliães, e o escrivão da Câmara 
de Almotaçaria, que para ali foram providos, dar-lhes-ão a posse logo que 
cheguem.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 278. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 278. 
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279-  1722, Outubro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) não lhe ser possível, 
por agora, devido à distância, dizer o que as restantes vilas da comarca 
resolvem quanto à quantia com que poderão contribuir para perfazer o 
aumento de ordenados que pede o ouvidor-geral Manuel de Melo Godinho 
Manso, para que possa viver com decência. Este ministro tem razão na sua 
pretensão, porque nas viagens, quando vai em correição, faz bastante 
despesa e para o ordenado de quatrocentos mil reis que tem, contribuem a 
Câmara desta cidade, e, as de nove vilas, com cento e vinte cinco mil réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 279. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 279. 
 

280-  1722, Outubro, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) de que, logo a seguir à 
sua posse no Governo, providenciou fazer sairem  para a Bahia e Rio de 
Janeiro os estrangeiros, que pelo distrito andavam negociando, em prejuízo 
dos seus vassalos. Quanto aos religiosos que ali estão sem terem 
conventos, já fez observar a seus Prelados que os transfiram para o Reino, 
mas eles depois de uma repreensão e castigos leves voltam ao sitio donde 
foram expulsos. Pelas razões expostas, pede ao Rei que não só por seu 
serviço, mas pelo de Deus, e paz das capitanias do Brasil, dê ordem para 
que os generais, sabendo da releixação em que vivem estes padres, que 
não respeitam as autoridades e são os principais motores de desordens, 
possam envia-los à Corte, sem necessidade de consultar os referidos 
Prelados, que encobrem seus maus procedimentos. Sobre vedarem-se os 
caminhos que existem da vila de Mogi, à de Santos, não vê razão para isso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 280. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 280. 
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281-  1722, Outubro, 4, São Paulo  
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso, na 
qual, por ordem de (D, João V) informa acerca do que representou o seu 
antecessor (Rafael Pires Pardinho) dizendo estar servindo todos os ofícios 
de cada vila, um só sujeito, e que se devia criar mais um lugar de tabelião 
na de Paranaguá . Diz que ele discorda desta opinião pelo prejuízo que se 
segue aos seus moradores de andarem separados os oficiais, porque, 
sendo os ordenados pequenos, cada qual furtava o que pedia, razão por 
que, onde os achou divididos, os juntou. Quanto a criar-se novo tabelião 
naquela vila, diz que mais gente tem a de Taubaté e Itu e em qualquer delas 
serve um só. Sobre a lotação de todos os cargos da comarca, a Fazenda 
Real muito tem perdido nos novos direitos, a começar pelo de escrivão que, 
estando lotado em 30 mil réis, foi avaliado em 3 mil cruzados e o de 
meirinho que, lotado em 12 mil réis, foi avaliado em 300 mil reis sucedendo 
em muitos outros a mesma coisa. É de parecer que o Rei devia mandar 
fazer regimento sobre este assunto como propôs, porque assim aumentarão 
as lotações e levará cada ofício o que lhe pertencer e não como sucede até 
ao presente. Conforme o disposto no Alvará de 1699 mal se podem servir os 
cargos pela carestia da terra como também por ir muita gente para as minas 
e quem tem alguma inteligência resolve ir para elas ou se abstém de servir 
por tão pouco. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 281. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 281. 
 

282-  1722, Outubro, 4, São Paulo 
CARTA do governador e capiptão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) que, em virtude da vila 
de Taubaté ser grande povoação e ter anexas a de Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá, era necessário haver ali juiz de fora. A este, por ficarem 
aquelas vilas muito distantes de São Paulo e por o seu ordenado não 
exceder 250 mil reis, poderá pagar-se-lhe dos quintos reais ou das sobras 
dos dízimos. A vila de Paranaguá poderá passar sem juiz ordinário, em 
razão do socego em que se encontra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 282. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 282. 
 

283-  1722, Outubro, 04, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (D. João V), informando que, em 
cumprimento duma ordem recebida daquele monarca, envia um caixão com 
uma erva chamada “congonha” e pelos castelhanos “la proveichosa” e a 
receita da forma como se usa e os efeitos que faz. 
Anexo:  receita. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 283. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 283. 
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284-  1722, Outubro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para (D. João V), em que observa a conveniência de se aceitar a 
oferta de cavalos, que fez Sebastião Fernandes do Rego, com tudo o mais 
necessário para a criação de uma Companhia de Cavalos naquela capitania. 
Esta companhia será util tanto para boa segurança dos quintos reais que 
vêm do Rio Grande, como para a cobrança dos dízimos das minas que se 
tenciona descobrir. 
Anexo:  provisão, memorial. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 284. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 284. 
 

285-  1722, Outubro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) que, desde a sua 
chegada ali, não fora criado nenhum cargo e apenas nomeava pessoas 
competentes, para os que estavam vagos, depois de recebidas as 
informações dos oficiais da Câmara. Como todos este ofícios são de fraco 
lucro, serve-os uma única pessoa e os que rendem são o de meirinho da 
Correição e o de escrivão da Ouvidoria, Devido à distância que vai da 
cidade de São Paulo às vilas da comarca, não remete a relação pedida dos 
cargos que, nas mesmas, são de rendimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 285. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 285. 
 

286-  1722, Outubro, 5, Vila de Paranaguá em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá  a (D. 
João V), na qual pedem autorização para que os padres da Companhia de 
Jesus possam fundar nessa vila um colégio, a fim de se celebrar os ofícios 
divinos e educar os filhos dos seus moradores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 286. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 286. 
 

287-  1722, Outubro, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César Meneses para (D. João V), expondo que, obedecendo à 
ordem do Soberano, soube que não era só o então governador de Santos, 
João da Costa Pereira de Brito, que levantava soldados das vilas da 
Marinha e de São Vicente, mas também os seus antecessores; e ainda que 
o actual governador agiu desta maneira, a mandado dos governadores 
Francisco de Castro de Morais, Antônio de Albuquerque e Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho de Matos e Noronha) como consta na 
certidão junta. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 287. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 287. 
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288-  1722, Outubro, 6, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, dando parte a (D. João V) da pobreza em que se acha a 
Misericórdia daquela cidade, por motivo dos muitos descaminhos que nela 
se tem feito, pelo que é de suma necessidade se tomem contas aos seus 
provedores, todos os anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 288. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 288. 
 

289-  1722, Outubro, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses informando (D. João V) sobre o requerimento 
que o padre Antônio Pinheiro Machado lhe fez quando da sua passagem 
pela vila de Santos, em que pedia para ser capelão da Infantaria do presidio. 
Depois de indagar da sua competência e da necessidade que havia de 
pessoa que confessasse os soldados e dissesse missa naquelas fortalezas, 
em especial na da Barra de Santo Amaro, lhe mandou passar provisão, de 
que junta a cópia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 289. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 289. 
 

290-  1722, Outubro, 7, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Manuel de Melo Godinho 
Manso, informando (D. João V) que naquela Ouvidoria nunca se pagou mais 
de 30 reis, pelas sentenças e mais papeis, o que redunda grande perda à 
Fazenda Real. Como nada ali há que aclare este matéria, pede ao Rei lhe 
ordene como deve proceder nestas circunstâncias, por meio do regimento 
passado aquela chancelaria, no qual, igualmente, se declare o que compete 
ao escrivão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 290. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 290. 
 

291-  1722, Outubro, 7, Colegio de São Paulo 
CARTA do reitor do Colégio da (Companhia de Jesus) de São Paulo, 
Antônio Aranha, respondendo a ordem de (D. João V) sobre conceder lugar 
nas terras de Taquaquecetiba, junto à capela de Nossa Senhora da Ajuda, 
ao “rendeiro que arrematou o porto” fazer ali casa. Diz que o reitor seu 
antecessor teve dúvida em permitir aquele rendeiro morasse próximo à 
capela, por vários motivos, mas destinou-lhe sitio mais apartado e mandou 
abrir caminho do qual ele recebe os lucros da passagem que faculta a todos, 
e ainda por lá se conserva muito contente. No entanto, se o senhorio quizer 
mudar de lugar, prontamente, anuirá a tudo, a fim de obedecer à sua real 
ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 291. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 291. 
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292-  1722, Outubro, 8, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geraI da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, dirigida a (D. João V), informando, desenvolvidamente 
acerca dos erros praticados por seus antecessores e elogiando a acção do 
Dr. Antônio Luis Peleja que, com muito zelo e boa administração da justiça, 
criou o lugar desta Ouvidoria. Seguidamente, expõe a grande necessidade 
que há de um juiz de fora e dos órfãos, na vilas de Itu , Sorocaba, , Taubaté  
e Guaratinguetá . Remete cópias das relações das custas dos escrivães e 
das assinaturas e salários dos oficiais da comarca, pelas quais se podia 
regular, não havendo inconveniente. 
Anexo:  regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 292. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 292. 
 

293-  1722, Outubro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, dando conta a (D. João V), da grande utilidade 
que teria o Rio Grande (do Sul). Para este efeito chamou um castelhano que 
prestou serviço há anos na (Nova) Colónia do Sacramento, pessoa 
inteligente, o qual lhe deu a informação junta, bem como um mapa. Parece-
lhe que um assunto de tanta importância não é de desprezar pelo que não 
se deve demorar aquele povoamento, pois poderá vir a ser uma grande 
povoação da América. Conquistar a simpatia dos índios Minuanos, que já 
têm inclinação para os portugueses, e são acérrimos inimigos dos 
castelhanos, parece-lhe que será fácil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 293. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 293. 
 

294-  1722, Outubro, 09, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, informando (D. João V) de ter dado 
cumprimento à sua ordem que mandava fosse suprimido o provimento do 
cargo de guarda-mor dos navios e embarcações que entram no porto de 
Santos, exercidos por José Moreira, que tinha sido nomeado pelo 
Governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), de que remete certidão. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 294. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 294. 
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295-  1722, Outubro, 10, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Manuel de Melo Godinho 
Manso, dirigida a (D. João V), solicitando esclarecimentos de como deve 
proceder quanto às administrações dos Índios, porque alguns 
administradores legam-nas a estranhos, conventos e capelas, e não aos 
filhos descendentes dos ditos Índios, como é desejo do Rei. Queixa-se, 
igualmente, de que em nada se observa o que está estabelecido, 
concernente ao pagamento dos salários deste gentio, e ser um dos maiores 
trabalhos daqueles lugares, dar-se despacho a seus requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 295. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 295. 
 

296-  1722, Outubro, 12, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, 
informando (D. João V) que, devido os seus limitados rendimentos, se lhes 
torna impossível acudir à ampliação e reforço da cadeia e Casa do Conselho 
que os presos têm arrombado várias vêzes e fugido por ser esta mal 
construida e de taipa. Por esta razão remetem-se os criminosos de culpas 
graves, para a fortaleza da vila de Santos, em cuja viagem por mar e por 
terra se passam grandes necessidades. 
Anexo: provisão, , carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 296. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 296. 
 

297-  1722, Outubro, 13, São Paulo. 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), estranhando a falta de noticias e dizendo que, em virtude 
do descuido de Manuel Fernandes, não entregando a correspondência, 
estivera quinze dias e noites a prepararar correspondência para (D. João V) 
. Refere-se a um dinheiro que deseja enviar a seu irmão José Cesar e a 
umas cartas que manda por José de Carvalho e diz que remete as cartas 
particulares pelo (capitão de mar e guerra, José de) Semedo, por ser 
conhecido e camarada. Termina declarando serem as minas de Cuiabá 
permanentes e que seu irmão lhe escrevera da Bahia a dizer ter ordenado a 
saída da frota a 9 do mês anterior. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 297. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 297. 
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298-  1722, Outubro, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Cautinho 
Matos e Noronha), queixando-se da falta de noticias, desde que chegou ao 
sertão, da demora da frota, e de Manuel Fernandes reter as cartas e 
encomendas. Solicita o envio da correspondência, por intermédio dos 
capitães de mar e guerra e diz que José Carvalho faça entrega dos sacos, 
que forem para ele, ao capitão de mar e guerra José de Semedo. Pede, 
igualmente, que remeta para o Reino, a seu irmão, o cônego José Cêsar, 
determinada importância, e que ajude, no que lhe fôr possível, Tomé 
Teixeira de Carvalho e o pintor Miguel Pereira. Pede ainda que entregue ao 
padre José Mascarenhas, do Colégio da Companhia de Jesus, a carta que 
remete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 298. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 298. 
 

299-  1722, Outubro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), acusando ter recebido a sua carta pelo portador José, a 
qual lhe deu muito gosto.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 299. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 299. 
 

300-  1722, Outubro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha, remetendo uma carta, a fim de ser entregue a Guilherme 
Nunes Trontte, e dizendo que, logo tenha oportunidade, escreverá a 
Martinho Elvis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 300. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 300. 
 

301-  1722, Outubro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Notonha), dizendo ter recebido 
cartas do Reino, com algum atraso, às quais só agora pôde responder, e, 
caso esta não chegueai a tempo de apanhar a frota, pede que a remeta 
pelas ilhas. Finalmente, diz estar ansioso por notícias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 301. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 301. 
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302-  1722, Novembro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo, César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), acusando a recepção da sua carta, vinda da vila de 
Santos, pelo portador Manuel Fernandes, e queixando-se que este homem 
retarda muito a entrega da correspondência. Pede que, pela provisão junta, 
veja o que se lhe ordenou acerca de um suprimento feito naquela vila. 
Lamenta o procedimento do (governador de Minas Gerais) D. Lourenço (de 
Almeida), por fazer sair a frota do Reino, fora da monção, sem haver disso 
necessidade, e por não satisfazer a ele, e seus oficiais, os soldos de catorze 
meses. Por fim, pede indicações sobre os ordenados dos fundidores e 
outros oficiais da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, e informa ter recebido 
carta de seu irmão, da Bahia, e de haver escrito a Martim Correia Elvis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 302. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 302. 
 

303-  1722, Novembro, 14, Vila de Santos 
CARTA do (govemador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, 
informando (D. João V) que, conforme sua real ordem, se efetuou a venda 
do navio francês “La Subtile”, com a respectiva armação, cujo produto se vai 
aplicar às obras da cadeia, Casa da Moeda e igreja matriz. Finalmente 
informa que o comandante desta embarcação, o capitão Geslem, foi 
remetido para a Bahia, logo a seguir ao apresamento. 
Anexo:  carta, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 303. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 303. 
 

304-  1722, Novembro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (Governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), estranhando a falta de noticias, pedindo informações 
sobre a carga da frota, e dando conta da prisão que mandou fazer a um 
estrangeiro que disse ser cirurgião, romano, e de nome Fidel Franco 
Belrrelto (?) . Este homem irá por mar para ficar ai à sua disposição e 
apesar de dizer ser seu compadre e casado, a mulher de um Jorge Pedroso 
afirma que elevem fugido. Lembra, novamente, a necessidade que tem dos 
quatro mil cruzados que se destinam às obras das fortolezas de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 304. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 304. 
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305-  1722, Novembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (Governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires; de Saldanha (de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha), acusando a sua carta de 2 do corrente, queixando-se de 
Manuel Fernandes fazer a entrega da correspondência com muita demora e 
pedindo-lhe que não permita a ida de mais gente para São Paulo. Informa o 
grande prejuízo que lhe está causando, não receber seus vencimentos há 
13 meses e que apareceu na Capitania, vinda da Bahia, um filho do ourives 
Tomás Correia, que casou segunda vez, sendo viva a sua primeira mulher, e 
que fugiu com 4 mil cruzados. Pede se ele aparecer ai no Rio de Janeiro, 
queira prendê-lo e remetê-lo ao Santo Ofício. Por fim, informa que um 
castelhana que foi da Casa do Marquês seu parente, pretende ir para o 
Cuiabá, e que não o consentiu, por ser estrangeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 305. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 305. 
 

306-  1722, Dezembro, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), exprimindo o seu grande contentamento pelo ajuste de 
casamento de seu filho mais velho, e dizendo remeter um estrangeiro que 
mandou prender logo à sua chegada e que era portador de dois negros 
roubados, os quais vão igualmente sob prisão. Pergunta se há no porto 
alguma embarcação que vá do Reino ou Ilhas, por ter de enviar nelas cartas 
de muita importância para (D. João V). Queixa-se dos maus procedimentos 
do governador de Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida). Pede informes 
sobre a partida da frota, refere-se às intrigas que fazem com D . Pedro de 
Almeida (conde de Assumar), e por fim diz ter recebido boas noticias do 
Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 306. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 306. 
 

307-  1722, Dezembro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), pedindo informações de um baú e de um caixote que lhe 
enviaram a marquesa aia, sua tia, e seu irmão José Cesar, os quais contêm 
cera e polvilhos, e de que, até à data, não sabe o paradeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 307. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 307. 
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308-  1722, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São aulo) Rodrigo 
Cesar de Meneses, dirigida a (D. João V) na qual expõe a necessidade de 
haver ali mais um ajudante de tenente, não só devida à extensão deste 
governo mas também porque os oficiais de que dispõe não podem dar 
expediente a todos os assuntos, assim propõe para este lugar o mestre-de-
campo dos Auxiliares da comarca, daquela cidade, Antônio Pires de Avila, 
tanto por ser das principais famílias da terra, como pela sua capacidade e 
conhecimento do sertão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 308. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 308. 
. 

309-  1722, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, comunicando a (D. João V) que, como os 
negócios dali, vão aumentando, acrescem também as diligências e que, com 
os oficiais de que dispõe não lhes; pode dar vencimento, por serem enormes 
as distâncias. Por esta razão necessita de mais um ajudante de tenente 
para cujo posto indica ao Rei o mestre-de-campo dos Auxiliares da comarca, 
Antônio Pires de Avila, por ser das principais famílias de São Paulo, ter 
capacidade e muita prática do sertão, a quem espera que o Rei dê a sua 
aprovação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 309. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 309. 
 

310-  1723, Janeiro, 2, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Gordinho Manso, para (D. João V), dizendo que fez a avaliação da casa que 
foi alugada a D. Simão de Toledo Piza e que pertencia a José Ramos, 
conforme o Rei lhe tinha ordenado. O mesmo D. Simão pretendia ficar dono 
dessa casa em troca da sua que foi dispensada ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Rodrigo Cesar de Meneses). O referido 
ouvidor-geral, pela avaliação que fez de ambas as casas, concluiu que não 
havia inconveniente em conceder a D . Simão a casa que ele pretendia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 310. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 310. 
. 

311-  311. 1723, Janeiro, 10, São Paulo.CARTA do (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo), Rodrigo César de Meneses, para o 
(governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), em que dá conta 
das notícias que recebeu por Tomé Teixeira que naufragou com a sua 
sumaca junto à nova fortaleza de (Santos) (?). Diz, também, que não manda 
a embarcação à Bahia com cartas para o Reino, porque aproveita a do 
governador do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 311. 
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312-  1723, Janeiro, 10, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, 
para o (governador e capitão-general da Capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses), dizendo que a fortaleza da Barra, daquela vila, 
precisava de ser reparada. Lembra, também, que deviam ser remetidos para 
a mesma fortaleza os barris de breu e alcatrão que ele tinha pedido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 312. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 312. 
 

313-  [ant. 1723, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO de João Correia de Araujo, morador na vila de Santos, 
em que pede a (D. João V) que lhe confirme a sesmaria que o governador 
da capitania de São Paulo (Rodrigo César de Meneses) lhe mandou passar 
de légua e meia de terra em quadra nos campos gerais de Curitiba, no sítio 
do Cajerú, onde o requerente pode lavrar e ter currais por possuir muito 
gado vacum e cavalar. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 313. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 313. 
 

314-  [ant. 1723, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Mendes Pereira, morador na praça de 
Santos, capitania de São Paulo, pedindo a (D. João V) que lhe confirme a 
sesmaria que o governador daquela capitania (Rodrigo César de Meneses), 
lhe concedeu, de légua e meia de terra em quadra, no sitio do Cajeru , em 
virtude da numerosa familia que tem e de não ter onde possa alojar mil e 
seiscentas cabeças de gado que possui, nos campos gerais de Curítiba. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 314. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 314. 
 

315-  1723, Janeiro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta de os espanhóis terem povoado São 
Maldonado na Nova Colônia de Sacramento, com índios. Pede mais uma 
vez a remessa do dinheiro para as obras das fortalezas e Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 315. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 315. 
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316-  1723, Fevereiro, 2, São Paulo 
CARTA do (governdor e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual diz ter chegado a Cuiabá um homem, poderoso 
pelo séquito que o acompanhavae autoridade que dispunha no sertão, a 
quem ele, governador, tinha mandado apresentar em São Paulo, como 
vassalo que era de el-rei de (Portugal). A autoridade de tal homem era tanta 
que lançava bandos a expulsar do sertão quem lhe apetecia. Fala mais uma 
vez na remessa de parte dos rendimentos da Alfândega do Rio de Janeiro, 
para as obras nas fortalezas de Santos, e chama a atenção para os 
cuidados que é preciso ter com o larápio Artur Cestart. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 316. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 316. 
 

317-  [ant. 1723, Fortaleza, 16] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes Pereira, morador na vila de Santos, 
capitania de São Paulo, em que pede a (D. Joâo V), que lhe confirme a 
sesmaria que o governador daquela capitania (Rodrigo Cesar de Meneses), 
lhe concedeu, de légua e meia de terra em quadra nos campos gerais de 
Curitiba, no sítio de Cajerú, em atenção a ter muita família e não ter onde 
acomodar trezentas cabeças de gado. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 317. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 317. 
 

318-  1723, Fevereiro, 17, São Paulo 
CARTA PATENTE dada pelo governador e capitão-genetal da capitania de 
São Paulo, Rodrigo César de Meneses, pela qual nomeia para o posto de 
coronel das ordenanças das vilas de Parati e Ubatuba, Jorge Pedroso de 
Sousa, por ausência de Manuel Dias de Meneses, em atenção aos serviços 
daquele. Os referidos serviços foram prestados em Mazagão (1696). Passou 
depois, no Reino, à guarnição de São Julião da Barra, e em seguida, a de 
Castelo de Vide onde colaborou nas guerras da Restauração, tendo tomado 
parte na batalha do Campo da Godinha como ajudante de brigada e, depois, 
na vila de Montalvão, provincia da Beira. Em 1719 veio para o Brasil em 
companhia do governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noranha, que o 
nomeou seu capitão de guarda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 318. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 318. 
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319-  1723, Fevereiro, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que diz serem “gaibotas” as noticias espalhadas 
sobre as minas do Cuiabá. Diz, também, que manda a Jorge Pedroso a 
carta patente de coronel e que, segundo as ordens de el-rei, se não 
intromete na jurisdição do ouvidor (de São Paulo). Comunica, ainda, a 
recepção de uma carta do ouvidor do Rio de Janeiro, datada da vila de 
Parati, justificando a viagem de correição, em que andava naquela vila, com 
a cópia de umas ordens régias do tempo do (governador e capitão-general 
do Rio de Janeiro), Artur de Sá (e Meneses). O governador de São Pauto 
mandou-o esperar pela resolução da Bahia sobre o assunto, o que, supõe, 
ele não quiz fazer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 319. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 319. 
 

320-  1723, Março, 02, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-generaI da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), sobre a notícia que teve da morte do marquês das Minas, 
e o procedimento que continua a ter com ele (o governador e capitão-
general das Minas Gerais, D. Lourenço de Almeida), sobre a falta de 
pagamento dos seus soldos desde há 16 meses. Já excede 3 léguas o 
descobrimento de minas no Cuiabá, o que vai dificultando a condução de 
mantimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 320. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 320. 
 

321-  1723, Março,02, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre um requerimento do procurador 
da Coroa (?) . Ao Conselheiro Antônio Rodrigues da Costa pareceu que (D. 
João V) deveria mandar 
remeter aquele requerimento aos ouvidores-gerais (das comarcas) de São 
Paulo e Rio de Janeiro, para que informassem sobre o seu conteúdo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 321. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 321. 
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322-  1723, Abril, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cásar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta da chegada àquela de Paulo da Branca, 
que dizem viera para o Brasil como soldado e pretende agora casar. Porém 
Rodrigo César não o autorizará enquanto Aires de Saldanha o não 
esclarecer, pois não lhe parece mais que um “D. Quixote”. Pede mais uma 
vez o dinheiro para as obras na fortaleza de Santos e diz que as noticias do 
Cuiabá são animadoras. Refere, ainda, ao caso do marquês das Minas (e 7º 
conde do Prado, D. Antônio Caetano Luis de Sousa), e anuncia que a frota 
chegará a Pernambuco após um mês de viagem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 322. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 322. 
 

323-  1723, Abril, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que mais uma vez pede a remessa para o provedor 
da fazenda real da vila de Santos (Timóteo Correia de Góis), dos 4.000 
cruzados da consignação do contrato da dizima dos direitos da Alfândega do 
(Rio de Janeiro). Destinava-se este dinheiro a reparar e por denfensável as 
fortalezas da dita praça de Santos. Pede, ainda, que mande para São Paulo 
uma peça de campanha de calibre 4 ou duas “roqueiras” em virtude de as 
não haver em Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 323. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 323. 
 

324-  [ant. 1723, Abril, 16] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes Pereira, morador na vila de Santos, 
pedindo a (D. João V) a confirmação da sua carta de data de sesmaria, que 
o governador e capitão-general de São Paulo (Rodrigo César de Meneses) 
lhe mandou passar em nome do Rei e que consta de légua e meia de terras 
nos campos de Curitiba, em atenção a ter o requerente mais de cinco mil 
cabeças de gado vacum e cavalar, criados e escravos, e aquelas terras se 
acharem por cultivar. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 324. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 324. 
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325-  [ant. 1723, Abril, 27] 
REQUERIMENTO de Luis Ferreira de Almeida a (D. João V), em que pede 
mande passar-lhe Provisão para poder vir, por mais um ano, no cargo de, 
tabelião do público judicial e notas, da cidade de São Paulo, para que foi 
nomeado por um ano. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 325. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 325. 
 

326-  1723, Maio, 6, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO de D. João (V) em que ordena ao vice-rei e capitão-general de 
mar e terra do Estado do Brasil, Vasco Fernandes Cesar de Meneses, que 
informe a respeito da lotação do sal, dos navios que o transportam. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 326. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 326. 
 

327-  1723, Maio, 15, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, 
para (D. João V), em resposta à ordem de 9 de Outubro de 1722, na qual o 
mesmo monarca revoga a inconveniente proibição, imposta pelo governador 
antecedente, Leão da Costa Ferreira de Brito. Este proibira que os oficiais 
mandados pela Câmara da dita praça, para as visitas de saúde às 
embarcações, recebessem salário pelo seu trabalho. O governador 
Nogueirol apresentou a ordem régia aos mesmos oficiais, para que ela fosse 
observada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 327. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 327. 
 

328-  1723, Maio, 15, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, 
para (D. João V) em que expõe haver, na Barra de Bertioga, a segunda da 
mesma praça, uma fortificação composta, por um reduto com quartéis e 
peças de artilharia, com o pessoal competente. A parte feita de madeira, e 
as peças estavam deterioradas, do que deu parte ao governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, Rodrigo Cesar de Meneses, tendo-se 
então, estabelecido que se procedesse às reparações necessárias, 
substituindo a “estacada” e o que era feito em madeira, por pedra e cal. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 328. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 328. 
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329-  1723, Maio, 15, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, 
para (D. João V), em que informa que cumprindo a ordem régia de 13 de 
Outubro de 1722, mandou o ouvidor da capitania (de São Paulo), Manuel de 
Melo Godinho Manso, pagar aos soldados e sargentos, que cooperaram na 
prisão do régulo Bartolomeu Fernandes, com os bens do dito régulo. 
Anexo: Despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 329. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 329. 
 

330-  1723, Maio, 19, Santos 
CARTA do (goveinador da praça de Santos), Antônio Gaioso Nogueirol, para 
(D. João V) em que informa ter falecido o capitão de uma das companhias 
de Infantaria paga, que estão naquela praça, Francisco de Morais Castro, 
pelo que o referido posto fica vago. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 330. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 330. 
 

331-  [ant. 1723, Maio, 20] 
REQUERIMENTO da prioresa e mais religiosas do convento de “Santo 
Alberto”, da cidade de São Paulo, a (D. João V), pedindo autorização para 
pedirem esmolas nas capitanias do Rio de Janeiro, Bahia, Angola e seus 
distritos, para fazerem face às despesas necessárias à restauração do dito 
convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 331. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 331. 
 

332-  1723, Maio, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a conta  que dá o ex-ouvidor-
geral da capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, por carta de 30 de 
Agosto de 1721,e capítulos  da correição que fez na vila de Paranaguá. 
Tendo o procurador da Coroa tomado conhecimento dessa carta e do 
regimento junto, entende que seja aprovado tudo o que, neste, o referido 
ministro sugere que se faça e que se passe a observar, inviolavelmente, 
como lei. Em vista desta opinião do procurador da Coroa, parece ao 
Conselho que (D. João V) deve mandar comunicar ao ouvidor-geral de São 
Paulo e ao da vila de Paranaguá os termos do referido Regimento, para que 
os mesmos passem a fazê-los cumprir. E, se pelo tempo adiante, a prática 
demonstrar que alguns capítulos terão que ser aperfeiçoados ou mesmo 
modificados, deverá (D. João V) ser informado para que, nesse sentido, 
sejam tomadas providências. 
Anexo: Resolução, carta, capítulos de correição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 332. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 332. 
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333-  1723, Junho, 2, São Paulo 
CARTA do(governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual diz já ter chegado o comissário da artilharia 
àquela cidade e que vai passar com ele à vila de Santos. Vai mandar fazer 
novas carretas para a artilharia e uma fortaleza de pedra e cal, da Bertioga. 
Aponta, por fim, os sacrifícios que tem feito para dar bom caminho à 
administração daquela capitania e o boato do incêndio na nau almirante. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 333. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 333. 
 

334-  1723, Junho, 5, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Corte-Real, para o 
(secretário do Conselho Ultramarino), André Lopes de Lavre, em que 
informa ter (D. João V) ordenado que remeta ao mesmo secretário, os 
requerimentos inclusos, do bacharel Diogo de Almeida de Azevedo, para 
que se consulte o que parecer.  
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 334. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 334. 
 

335-  1723, Junho, 5, Paço 
AVISO do (secretario de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, para (o 
conselheiro do Conselho Ultramarino), João Teles da Silva, dizendo que deu 
entrada naquele Conselho, uma carta patente do capitão-mor da vila (de 
Santo Antônio) de Guaratinguetá , Domingos Antunes Fialho, a fim de ser 
assinada por (D. João V). Contudo, como da referida patente não consta o 
procedimento daquele capitão-mor; o Rei ordenou ao Conselho Ultramarino 
que reveja a documentação do mesmo capitão-mor e dê o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 335. 
 

336-  1723, Outubro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), informando que, logo a seguir 
à sua posse, achou ser necessário extinguir vários lugares, que havia em 
excesso, desde o tempo de seus antecessores, e pedindo ordem para que o 
secretário do Governo, que foi prejudicado com esta medida, possa levar 
cento e vinte reis, por cada pessoa que for despachada por aquela 
Secretaria, com destinos às novas minas de Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 336. 
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337-  1723, Junho, 9, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, que diz, se escreva ao provedor da 
Fazenda de Santos (Timoteo Correia de Gois) para que os contratos 
daquela praça, sejam arrematados conforme a Resolução de (D. João V). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 337. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 337. 
 

338-  1723, Junho, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do bacharel 
Diogo de Almeida Soares, nomeado para o cargo de juiz de fora da vila de 
Santos, e em que pede se lhe conceda una ajuda de custo, visto o mesmo já 
se ter praticado com o seu antecessor, o bacharel Antonio dos Santos 
Soares. Parece ao procurador da Fazenda e ao Conselho que se siga, com 
o requerente, o critério adaptado com o seu antecessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 338. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 338. 
. 

339-  1723, Junho, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do ouvidor geral da 
comarca de São Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso, de 6 de Outubro 
de 1722. Nesta carta, o ouvidor informa sobre os descaminbos que há nos 
rendimentos da Misericórdia da cidade de São Paulo. Propõe que todos os 
anos se tomem contas aos seus provedores, incluindo os arnecessores dos 
atuais. O procurador da Coroa, no seu parecer, não põe em dúvida os 
descaminhos apontados, mas não concorda com o exame anual das contas, 
porque isso vai contra as regalias das Misericórdias. Diz que, quando há 
noticias destes desvios, é costume os provedores das comarcas tomarem 
contas a partir de alguns anos anteriores e, se aqueles, se verificam, 
obrigarem a sua reposição. Ao Conselho parece que se devem tomar contas 
a partir de (1717). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 339. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 339. 
 

340-  1723, Junho, 17, Lisboa Ocidental 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, na qual faz saber a (D.  João V) a necessidade 
que há de juiz de fora na vila de Itu (Outú) pelo grande número de 
moradores, e pelos que poderá vir a ter, em virtude de concorrência de 
gente das novas minas. Esse juiz terá jurisdição na de Sorocaba, igualmente 
populosa, e repartirá a sua assistência por ambas as vilas. O seu ordenado 
é de 250 mil réis e poderá ser pago, dos reais quintos ou do sobejo dos 
dízimos. Sobre esta carta, recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
mandando escrever a este governador, que só depois de estabelecidas as 
minas se nomeará juiz de fora, e que, entretanto, diga de quantos habitantes 
se compõe a vila, e o número de freguesias e religiosos que tem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 340. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 340. 
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341-  1723, Junho, 19, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do ouvidor-geral da 
comarca de São Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso, de 10 de Outubro 
de 1722, com a qual envia a cópia do Regimento, que levará o Dr. Antônio 
Luis Peleja, quando se criou aquele lugar. Na sua carta, Manuel de Melo 
Godinho Manso expõe as divergências que há entre o regimento que usa no 
seu cargo e o do Rio de Janeiro. Enquauto que o primeiro dá só, de alçada, 
10 cruzados, e nega a pena de morte, o segundo dá 20 mil reis e jurisdição 
até àquela pena. Em sua opinião, a sentença de morte, em São Paulo, é 
mais necessária porque há mais número de culpados. Propõe, por isso, que 
a ele, como ao governador e ao juiz-de-fora de Santos, seja permitido 
condenar à morte os escravos índios, mulatos e bastardos, ainda que forros. 
Termina a sua carta dizendo que não se tem procedido na forma do 
regimento, nos agravos da Coroa, e que também é muito limitada a sua 
jurisdição em relação às cartas de finta, pois vinte mil reis lá, equivalem a 
quase dois mil réis no Reino. Ao procurador da Coroa parece que se deve 
praticar em São Paulo o que se pratica na Rio de Janeiro e concorda com o 
que propõe o ouvidor. Ao Conselho, parece o mesmo. 
Anexo: regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 341. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 341. 
 

342-  1723, Junho, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuqueque (Coutinho 
Matos e Noronha), solicitando, mais uma vez a remessa do dinheiro dado 
por el-rei para as obras da fortaleza de Santos, onde, agora, a sua presença 
é solicitada por alguns dias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 342. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 342. 
 

343-  1723, Junho, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César deMeneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual pede que o informe do que se pratica na 
secretaria daquela capitania sobre o provimento dos portos; quanto recebe o 
secretário por cada patente; se os oficiais que estavam providos pelos 
antigos governadores, já a tinham pago àquele oficial, e se pela confirmação 
tinham de pagar a mesma importância, ou a de uma apostilha, como a ele 
parece. Diz, ainda, que tem demitido muitos dos providos pelos seus 
antecessores, por achar que não, têm categoria para desempenhar os 
respectivos postos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 343. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 343. 
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344-  1723, Junho, 29, Paço 
AVISO do secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte-Real, para o 
(conselheiro do Conselho Ultramarino), João Teles da Silva, ao qual diz 
enviar, por mandado de (D. João V), umas cartas do (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo) Rodrigo César de Meneses, sobre a 
criação do posto de ajudante de tenente e a compra de umas casas na (vila) 
de Santos. 
Anexo: carta.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 344. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 344. 
 

345-  1722 , Outubro, 10, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, a (D. 
Joâo V), pedindo-lhe que ordene ao Cabido da cidade do Rio de Janeiro e 
Bispos, que sucederam no Bispado, para terem em consideração os 
naturais de São Paulo, onde existem, sacerdotes categorizados e muitos 
deles filhos e descendentes daqueles que com gasto do seu dinheiro, 
trabalho e risco de vida, descobriram as minas de ouro. Por tão justa razão 
devem dar-se a preferência para o provimento daqueles lugares, e não 
como, antigamente, que só eram nomeados os de Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 345. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 345. 
 

346-  1723, Julho, 2, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, para João 
Teles da Silva, dizendo que (D. João V) mandou que se viesse no Conselho 
Ultramarino a petição do bacharel Antönio Alvares Lanhas  Peixoto e se lhe 
consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 346. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 346. 
 

347-  1723, Julho, 8, Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de S. Francisco 
CARTA do (capitão-mor), Agostinho Alves Marinho, para (D. João V), sobre 
a falta de párocos na vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São 
Francisco, de que o (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), Rafael Pires 
Pardinho, se não lembrou quando da viagem de correição àquela vila. Pede 
a el-rei uma vigário que será pago pelo rendimento dos dízimos da mesma 
vila. 
Anexo:  requerimento,  auto de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 347. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 347. 
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348-  1723, Julho, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a informação dada pelo ex-
ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, da dúvida 
que teve o provedor da Fazenda Real da vila de Santos em pagar-lhe o seu 
vencimento até ao dia 18 de Outubro de 1721, data em que foi suspenso por 
seu sucessor, e sindicante, o desembargador Manuel de Melo Gadinho 
Manso. O dito provedor só lhe satisfez o ordenado até 5 de Setembro 
daquele ano, dia em que o seu aludido sucessor tomara posse do cargo. E, 
achando (D. João V) que ele serviu bem o seu lugar até à sua suspensão, 
deve também ordenar ao dito provedor que lhe satisfaça os seus honorários, 
até à referida data de 18 de Outubro de 1721. Sobre este assunto, o 
procurador da Fazenda acha justa a representação do ouvidor Pardinho, 
sendo de parecer que se deve estranhar o procedimento do ouvidor 
Godinho Manso o qual deve repor os ordenados, indevidamente, levados 
desde a “sua injusta posse” e que, a fim de evitar as contendas que podem 
resultar sobre os acres dêste ministro queira o Rei revalidar os ordenados 
do dito ouvidor Pardinho como se acha já “resoluto por uma lei do direito 
comum”. O procurador da Coroa concorda com este parecer, bem como 
com os do Conselho Ultramarino e, também com os dos conselheiros João 
Pedro de Lemos e José Gomes de Azevedo. 
Anexo:  carta, 2  certidôes, 4  requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 348. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 348. 
 

349-  1723, Julho, 17, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma carta, de 12 de Setembro 
de 1722, do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, em que, dá conta do bando que publicou para 
limitar o grande número de pessoas que costuma andar nas minas de 
Cuiabá, sem licença, e do prejuizo que isto causa às aldeias dos índios. O 
procurador da coroa acha o bando muito geral e só concorda no que se 
refere à saída dos índios das suas aldeias. Ao Conselho parece o mesmo. 
Anexo: carta, bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 349. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 349. 
 

350-  1723, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), na qual, depois de 
fazer referência aos 12.000 cruzados que lhe deu Jorge Perdroso, pede 
mais uma vez a remessa dos 4.000 cruzados do rendimento da Alfândega 
do Rio de Janeiro para as obras da fortaleza de Santos, que estão paradas. 
Pretende saber, também, se a frota do (Brasil) já chegou no Reino, quando 
dele partirá, e se tem esperanças de sucessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 350. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 350. 
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351-  1723, Julho, 23, Lisboa Ocidental 
Documento em que são exarados: DESPACHO E PARECER do Conselho 
Ultramarino concordando com o procurador da Coroa sobre o que diz o 
ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, na 
informação acerca do que representou o juiz de fora da vila de Santos, 
sobre dobrar-se-lhe a alçada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 351. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 351. 
 

352-  1723, Julho, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (o governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual diz ter recebido a notícia da morte do provedor 
do registro, Domingos da Silva (Monteiro) e informa ter falecido muita gente, 
no sertão, por causa da peste. Insiste mais uma vez na remessa do dinheiro 
para as obras na fortaleza de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 352. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 352. 
 

353-  1723, Agosto, 0, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), na qual diz ter 
recebido noticias do irmão, pela sumaca que saiu da Bahia e demorou até 
ao porto de Santos 16 dias. Fala na morte do marquês mordomo-mor e na 
do antigo governador de Angola, Henrique de Fiqueiredo. Informa que foram 
três naus para a Índia e outras três para Angola. Diz, por fim, que a frota de 
Pernambuco saiu a 14 de Abril e a da Bahia em Maio de 1723 (?). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 353. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 353. 
 

354-  1723, Agosto,07 São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), em que diz ter 
recebido deste uma carta datada da vila de Santos, pelo capitão-tenente da 
nau guarda-costa. Pede a Aires de Saldanha que lhe confirme se prendeu 
Luis de Sá e o informe, também, se (Rafael Pires) Pardinho está no Rio de 
Janeiro. Por último deseja que o governador do Rio de Janeiro lhe diga se a 
frota do Brasil já chegou ao Reino e quando partirá deste último. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 354. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 354. 
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355-  [ant. 1723, Agosto, 8 ] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves de Araujo, morador na vila de 
Santos, a (D. João V), no qual pede que o governador da mesma vila (João 
da Costa Ferreira de Brito (?)),  desocupe as casas de que o requerente 
proprietário, conforme já ordenara el-rei.  
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 355. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 355. 
 

356-  [ant. 1723, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do escrivão de orfãos de São Paulo, Caetano Machado 
de Gouveia, a (D. João V), pedindo que lhe seja dada a serventia do dito 
cargo por mais um ano. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 356. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 356. 
 

357-  1723, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), na qual comenta a 
falta de noticias suas. Comenta a morte do provedor dos registos, Domingos 
da Silva Monteiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 357. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 357. 
 

358-  1723, Agosto, 31, Lisboa Ocidental 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino, que propõe, para o posto 
de capitão-mor da capitania do Espirito Santo, de que é donatário o conde 
da Ilha (do Principe); em primeiro lugar, Antônio José de Melo; em segundo 
João de Araujo de Azevedo e, em terceiro, Miguel Caldeira de Castelo-
Branco. 
Anexo: requerimento, certidão, inquirição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 358. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 358. 
 

359-  1723, Setembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e 
capitão-general de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, de 14 de 
Setembro de 1722, em que o referido governador dá conta do bando pelo 
qual mandava às pessoas que tivessem índios em seu poder, os 
entregassem nas aldeias da administração dos conventos de São Paulo a 
que pertencessem. 
Anexo:  carta, bando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 359. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 359. 
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360-  1723, Setembro, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), de que é portador o 
Padre Provincial do Carmo, na qual, depois de mais uma vez pedir o 
dinheiro para as fortificações da vila de Santos, descreve a perseguição que 
mandou fazer aos dois irmãos Lemes e as dificuldades que encontra nos 
moradores de Cuiabá para as realizar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 360. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 360. 
 

361-  1723, Outubro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo César de 
Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de Janeiro), Aires de 
Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha) em que diz ter 
conseguido prender um e matar outros, dos dois irmãos Lemes, verdadeiros 
régulos daquela capitania. Acusa ter recebido ordem de (D. João V) para 
passar às minas de Cuiabá com o desembargador Rafael Pires Pardinho, o 
que não fará ainda por causa da peste que vitima no sertão grande número 
de pessoas. Pede mais uma vez a Aires de Albuquerque que lhe mande o 
dinheiro para as fortificações (de Santos). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 361. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 361. 
 

362-  1723, Outubro, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Rodrigo Cesar de 
Meneses, para (D. João V), na qual diz que nas minas do Cuiabá viviam 
dois irmãos, chamados os Lemes, a quem, pelas tiranias, que praticavam, o 
governador chama feras. Rodrigo César de Meneses, na presença dos 
“homens bons” da capitania, incluindo o ouvidor-geral, o procuractor da 
Coroa e os oficiais da Câmara de São Paulo, fez-lhes notar a autoridade de 
que dispõe repreendendo-os pela sua conduta e encarregou um deles de 
cobrar os quintos naquelas minas. Declarou que só aceitaria se o 
governador nomeasse o outro irmão mestre-de-campo regente. Em virtude 
deste e doutros insultos, o governador mandou prendê-1os, não tendo 
podido evitar a morte dum deles a tiro, ficando o outro encarcerado na 
cadeia de Santos. O desembargador, ouvidor-geral (da comarca de São 
Paulo), Manuel de Melo (Godinho Manso), está a tirar devassa do 
procedimento dos dois irmãos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 362. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 362. 
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363-  363. 1723, Novembro, 6, Lisboa Ocidental. 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre nomeação à candidatos ao 
posto de capitão da Companhia de Infantaria da praça de Santos, vago por 
falecimento de Francisco de Morais. Vota, em primeiro lugar, no ajudante do 
número de Infantaria da dita praça, Francisco Fernandes Montanha e em 
segundo, no alferes de mestre-de-campo de um terço da praça do Rio de 
Janeiro, Inácio de Morais. Os conselheiros Dr. João de Sousa e Antônio 
Rodriques da Costa votam, primeiramente, no mesmo Francisco Fernandes 
Montanha e, a seguir, no alferes de mestre-de-campo da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, João Mascarenhas Castelo-Branco. O 
Conselheiro João Teles da Silva vota primeiro em Inácio de Morais, e depois 
em João Mascarenhas Castelo-Branco. Os conselheiros João Pedro de 
Lemos, Drs. Manuel Fernandes Varges e José de Carvalho de Abreu, 
votam, em primeiro lugar, em Francisco Fernandes Montanha e, a seguir, 
em Inácio de Morais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 363. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 363. 
 

364-  1723, Novembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual lamenta que ainda não lhe tivesse mandado o 
dinheiro para as fortificações de Santos. Juntamente, envia a ordem que 
manda aos oficiais de guerra e justiça da vila de Parati prenderem as 
pessoas que o governador de Rio de Janeiro ordenar. Depois de noticiar a 
prisão de um e morte de outro, dos dois régulos que naquela capitania 
provocavam grandes desacatos, pede que lhe sejam enviadas pelo coronel 
Jorge Pedrosa as segundas vias de el-rei, e informa que todo o sertão do 
Cuiabá até o Rio Grande (do Sul) “arde em peste, matando multa gente”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 364. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 364. 
 

365-  [ant. 1723, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de José Ramos da Silva, pedindo (D. João V), que 
mande o provedor da fazenda da vila de Santos (Timóteo Correia de Goes), 
entregar ao procurador do suplicante o rendimento da Dizima da Alfândega 
da dita vila, que lhe pertence, por arrematação, desde 1 de Janeiro de 1721 
até 31 de Dezembro de 1723. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 365. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 365. 
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366-  1723, Dezembro, 15, Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranagua 
CARTA do capitão-mor da vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, 
André Gonçalves Pinheiro, agradecendo a (D. João V) a mercê de o 
confirmar no aludido posto, e queixando-se de que, apesar de estar esta vila 
sem despesas, ainda a desguarnecem de gente fazendo-a seguir para a vila 
de Santos. Receia por tal motivo, que no caso de invasão inimiga se “ache 
só com o peito e balla” e diz que teria grande glória se só com o seu sangue 
ficasse livre aquela terra, sem a qual a vila de Santos, a cidade de São 
Paulo, Nova Colônia (do Sacramento) e a povoação de “Monte Vidio” podem 
passar; pois todas estas terras recebem aqui socorro de mantimentos. Pede, 
portanto, ao Rei a mercê de não mandar tirar desta vila mais gente, pois 
todas as outras, dela dependem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 366. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 366. 
 

367-  1723 
FOLHA DE SERVIÇOS (Minuta da) de João Ferreira Tavares, na qual 
consta que serviu com o maior zelo no principado da Catalunha, na 
capitania de São Paulo e Minas (de Ouro), durante 9 anos, desde 7 de Abril 
de 1708 ate fins de Fevereiro de 1719 nos cargos de alferes de Infantaria, 
tenente, ajudante de tenente e tenente do mestre de campo general daquela 
capitania. Muitas vezes foi mandado pelo (governador e capitão-general da 
mesma capitania), o conde de Assumar (D. Pedro de Almeida Portugal) 
atacar inimigos, defender territórios. Foi em serviço ao rio das Mortes e ao 
rio das Velhas, cumprindo sempre com zelo as suas obrigações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 367. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 367. 
 

368-  1724, Feveiro, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), sobre a demora da frota no Reino, donde só deve sair 
em Dezembro e chegar, ao Brasil, em Março. Fala, também, na falta de 
noticias do desembargador Rafael Pires Pardinho, que supõe esteja nas 
Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 368. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 368. 
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369-  1724, Feveiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador  e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que lamenta o abandono de um presidio no (Rio de 
Janeiro) pelo oficial que o defendia. Deseja saber o número de gente que 
tinha aquele presidio, quem eram os seus oficiais, que ordens levava o 
comandante, qual o motivo que o intimidou e se já lá havia artilharia. Dá, 
também, conta do trabalho que teve para rehaver a correspondência que já 
havia mandado para a Laguna. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 369. 
 

370-  1724, Março, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), na qual diz que por carta-oficio de (8 de Março de 1124), 
deu resposta à sua carta de 20 de Fevereiro ultimo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 370. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 370. 
 

371-  1724, Março, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de  Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta de ter recebido uma sua carta pela vila 
de Parati. Informa da grande falta de farinha que há naquela capitania, 
estando até preparada, na vila de Santos, uma sumaca para a ir buscar à 
Bahia. Aconselha Aires de Saldanha a mandar fazer o mesmo. Não lhe pode 
mandar os soldados que pede, porque são muito poucos os que tem no 
presidio de Santos. É também reduzido o número de índios que tem nas 
respectivas aldeias, e, destes, ainda tem tirado alguns para mandar ao novo 
descobrimento dos Goiases. Tentará, porém, arranjar alguns para enviar-
lhe. Pede, finalmente, ao governador do Rio de Janeiro que, se puzer em 
prática o seu plano de atacar os castelhanos, o avise, pois os pode mandar 
atacar ao mesmo tempo pelo índios minuanes, o que considera muito util se 
eles já estiverem no Rio Grande (do Sul). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 371. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 371. 
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372-  1724, Março, 13, São Paulo 
CARTA do (goevernador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general do Rio de 
Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), 
em que dá conta das intrigas tecidas pelo ouvidor-geral da comarca de São 
Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso e o (governador e capitão-general 
da capitania de Minas Gerais), D. Lourenço de Almenla, assegurando o 
primeiro que se não fora a sua atividade, valor e persuação, não se 
conseguiria a casa da fundição. Já muitas vezes Rodrigo César de Meneses 
tem livrado o ouvidor-geral de insultos e até da morte pela sua “soltura de 
língua”, que chega ao ponto de insultar os conselheiros do (Conselho 
Ultramarino, e os desembargadores da Relação da Bahia. Ultimamente, 
procura convencer as pessoas a que não vão para Cuiabá. O clérigo 
Francisco Justo, que tinha ido para Cuiabá por provisão do falecido Bispo 
(do Rio de Janeiro, D. Fr. Francisco de S. Jerônimo, (?)), foi dali expulso 
pelos régulos Lemes. O citado ouvidor-geral aconselhou-o, porém, a que 
obrigasse umas pessoas, citadas num papel, a pagarem-lhe, o prejuízo. 
Depois de chamado à presença do governador de São Paulo, o clérigo 
suspendeu a dita cobrança, mas o ouvidor-geral persuadiu-o a queixar-se ao 
Cabido e depois a Lisboa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 372. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 372. 
 

373-  1724, Março, 14, Colégio de São Paulo 
CARTA do Reitor do Colégio de São Paulo, Antonio Aranha, dando conta a 
(D. João V) de terem os oficiais da Câmara daquela cidade e muitos dos 
homens bons e principais dela, pedido uma certidão na qual constasse as 
razões que tinham para pedirem ao mesmo soberano que lhos tirasse o 
atual ouvidor-geral, Manuel de Melo Godinho Manso, que tanto mal tem feito 
aos paulistas. Até agora tem-se evitado casos desagradáveis, em virtude do 
respeito que lhes merecia o governador e capitão-general da capitania, 
Rodrigo César de Meneses, e alega ter-se escusado de passar a dita 
certidão, por ser alheio aos religiosos da Companhia de Jesus dizerem mal. 
No entanto, prometeu-lhes, escrever esta carta, informando estar o citado 
ouvidor contra estes religiosos, por entender que eles, amparados do 
general, lhe impediam a venda em praça pública, de índios, o que era contra 
as ordens e Direito Natural do mesmo gentio. Por esta razão, tem falado 
indecorosamente dos ditos padres, não só em praticas secretas e públicas, 
mas por escrito, que se guardam para prova da verdade. Mas não pode 
deixar passar em claro, que o referido ouvidor critique a acção do general, 
quando afinal todos dão graças a Deus e ao rei pela sua boa conduta no 
governo. Este governador, aliando a brandura à Justiça. Termina elogiando 
os procedimentos do general, dizendo que, se não fosse a “fidelidade com 
que os religiosos da Companhia costumão fallar aos seos Reys", não se 
pronunciaria, no caso de não ser tudo certo e verdadeiramente notório. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 373. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 373. 
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374-  1724, Março, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha (de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha), na qual diz ser impossível tirar nem um alqueire de 
farinha pela muita falta que há dela, pois em seu lugar lhes tem valido algum 
milho e batata, senão pereceriam à míngua. Da vila de Paranaguá, 
fornecem-se da farinha, a vila de Santos e de São Paulo, e da pouca 
existente, ainda se conseguiram tirar mil alqueires para a Nova Colônia (do 
Sacramento), ficando por socorrer deste cereal, os soldados do presídio de 
Santos, para os quais se mandou uma embarcação à Bahia, carregar da dita 
farinha. Acerca dos índios, que pretendia se tirassem das aldeias, foi-lhe de 
certo, dada informação errada, pois que estas estão quase desertas, por os 
seus antecessores, no governo, os terem levado para as minas, com suas 
cargas, quando passaram por esta cidade. Aqui mal pode reunir vinte e 
tantos, que mandou com o homem que foi ao descobrimento de Goiás, o 
qual ainda não regressou ficando por isso nas ditas aldeias, apenas alguns 
casais de índios velhos. Informa também que tem procurado ajustar as 
pazes e amizade com os índios Minuanos, a fim de que os ajudem nesta 
ocasião, por serem inimigos dos castelhanos, motivo que se não deve 
desprezar nesta conjuntura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 374. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 374. 
 

375-  1724, Março, 16, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), com a qual remete um maço que contém uma carta para 
(D. João V) e outra para o marquês de Abrantes. Pede que envie o dito 
maço para o Reino com toda a segurança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 375. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 375. 
 

376-  1724, Março, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquenque (Coutinho 
Matos e Noronha), a quem pede favor para o mercador da cidade de São 
Paulo, Gregório de Castro , que possa ai fornecer-se da frota. Diz, por fim, 
que o clérigo Luis da Gama vai para o (Rio de Janeiro), o qual, em virtude 
do seu mau procedimento que poderá ser confirmado pelo desembargador 
Rafael Pires Pardinho, devia ser enviado na expedição a Montevideu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 376. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 376. 
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377-  [ant. 1724, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do tabelião público, judicial e notas da cidade de São 
Paulo, Brás Lopes de Miranda, a (D. João V), pedindo a prorrogação no dito 
oficio por mais um ano, por ter sido provido nele antes da resolução regia 
mandando que não sejam ocupados semelhantes cargos sem primeiro se 
fazerem consulta. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 377. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 377. 
 

378-  [ant. 1725, Abril, 12] 
REQUERIMENTO do escrivão da Câmara e Almotaçaria da cidade de São 
Paulo, Francisco da Rocha Lima, a (D. João V), pedindo que se lhe mande 
passar provisão do referido cargo por a dita mercê lhe ter sido feita antes da 
resolução régia mandando que aqueles cargos não sejão providos senão 
por consulta. 
Anexo:  requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 378. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 378. 
 

379-  1724, Abril, 24, São Paulo 
CARTA do secretário do govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite 
Rebelo, para (D. João V), em que expõe a agressão que lhe fez o segundo-
tenente de mestre-de-campo general Antonio Cardoso dos Santos, por 
causa do despacho que deu no requerimento duma presa, pedindo a sua 
soltura. O referido segundo-tenente-de-mestre-de-campo-genera1 agrediu-o 
com um estoque e depois de condenado pelo ouvidor-geral da comarca de 
São Paulo, servindo de auditor-geral (Manuel de Melo Godinho Manso), 
recorreu para a Relação da Bahia que o absolveu. Remete, juntamente, o 
traslado dos autos, para que el-rei os mande rever por juizes justos, e possa 
emendar-se a sentença da Relação da Bahia, em virtude do risco que corre 
a sua vida. Acha, por isso, que Antônio Cardoso dos Santos devia ser preso 
na fortaleza grande da praça de Santos, mas sem poder sair de lá, ao 
contrário do que aconteceu quando foi condenado pelo já citado ouvidor-
geral. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 379. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 379. 
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380-  1724, Maio, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), dizendo que, antes de chegar o portador José, já tinha 
escrito, dizendo que na vila da Conceição se poderia arranjar alguma farinha 
e que quando mandasse embarcações a Paranaguá  a buscá-la, podia de 
caminho ir ali receber a que os moradoras pudessem dispor. Termina 
avisando que lhe escreveu por via marítima e terrestre. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 380. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 380. 
 

381-  1724, Maio, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), dizendo a satisfação que teve ao receber três cartas 
suas, por mão de José Rodrigues, mas ao mesmo tempo como ficou 
desgostoso ao ter conhecimento da demora de dois meses, que sofreu, na 
sua viagem por terra. Dá conta de já ter enviado a carta que lhe tinha 
remetido com destino a Laguna. Sobre a farinha de que tem necessidade, 
diz já ter tratado do assunto e que podia mandar buscar alguma às vilas da 
Conceição e Paranaguá. A respeito de outra carta sua pedindo proteção e 
favor de Domingos Martins Brito e seu irmão, refere ter encaminhado bem o 
caso, de maneira a satisfazê-los. Termina agradecendo-lhe a mercê feita a 
seu afilhado e acusa o recebimento das cópias enviadas, das quais a 
referente à ordem que levou o mestre-de-campo que ia muito clara. Aguarda 
com ansiedade a chegada da frota e deseja que depressa o substituam a 
fim de poder descançar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 381. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 381. 
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382-  1724, Maio, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general do capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (D.  João V), em que dá conta da 
construção da fortaleza da Bertioga, que mandou fazer de pedra e cal na 
vila de Santos. Mandou fazer novas carretas para a artilharia, porque as da 
fortaleza grande da mesma praça, já estavam danificadas. Pede a el-rei que 
mande ordens ao governador e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro (Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), e 
ao provedor da fazenda real da mesma capitania (Bartolomeu de Sequeira 
Cordovil), para lhe darem os 4.000 cruzados da consignação, pois apesar 
dos seus insistentes pedidos os teem mandado sempre com muito atraso. O 
Conselho Ultramarino, por seu despacho de 28 de junho de 1725, diz 
esperar que nas obras daquela fortaleza se tinha observado a planta de 
João Mossé, e manda ao provedor da fazenda real do Rio de Janeiro que 
envie ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo os 4.000 
cruzados consignados para as obras das fortalezas de Santos 
Anexo: relação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 382. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 382. 
 

383-  1724, Maio, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que diz ter mandado saber, na vila da Conceição, 
quanta farinha havia e o preço por que a vendiam, para ele a mandar buscar 
quando precisar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 383. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 383. 
 

384-  1724, Maio, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) informando do insucesso da 
diliigência de se tirar o cofre do navio de piratas, dado à costa, na barra da 
vila de Paranaguá. Por este motivo pede que mande do Reino para esta 
capitania dois buzios capazes, porque só assim poderá dar resultado aquela 
incumbência. Recaiu nesta carta um despacho do Conselho Ultramarino, 
dizendo se escreva ao governador de São Paulo, que, como não há no 
Reino, os buzios que pede, procure encontrar ali pessoas que consigam tirar 
o referido cofre, do navio naufragado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 384. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 384. 
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385-  1724, Maio, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
ordenado ao provedor da fazenda real da vila de Santos (Timóteo Correia de 
Gois) que fizesse o desconto de 12.000 réis por mês ao tenente-de-mestre-
de-campo-general, David Marques Pereira, para que, pelo tesoureiro do 
Conselho Ultramarino, fossem entregues à mulher dele. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 385. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 385. 
 

386-  1724, Junho, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta de ter remetido para a Laguna, em 
datas diferentes, as duas vias quee ele lhe enviou. Pede ao governador do 
Rio de Janeiro, que envie para o Reino o saco com as suas cartas, e queixa-
se do ouvidor-geral (da comarca de São Paulo, Manuel de Melo Godinho 
Manso). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 386. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 386. 
 

387-  1724, Julho, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta de ir enviar para o Reino a receita dos 
quintos, pedindo-lhe que envie certidão. Acusa os excessos cada vez 
maiores do ouvidor-geral (da comarca de São Paulo) Manuel de Melo 
Godinho Manso, e o que ele fez para favorecer Brás de Pina e Henrique 
Nicolau. Anuncia, também, um novo descobrimento no Cuiabá; que vai 
passar àquele sertão, onde se demorará cerca de cinco meses o meio; e 
que deu ordem para se venderem as farinhas que estavam ajustadas para a 
expedição de Montevideu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 387. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 387. 
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388-  1724, Julho, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
esperado pelo desembargador Rafael Pires Pardinho e pelo novo ouvidor de 
Paranaguá (Antônio Alvares Lanhas Peixoto), para poder passar ao sertão 
de Cuiabá. Como nem um nem outro chegou ainda e a monção para aquele 
sertão é só no mês de Abril ou princípios de Maio, esta a preparar-se para 
partir, onde se demorará cerca de seis meses, sendo a viagem muito 
arriscada devido à peste, à pouca segurança das embarcações e escassez 
de alimentos. Como está empenhado e o serviço dos negros é muito caro, 
pede ao soberano que lhe aumente a ajuda de custo de 4.000 cruzados, já 
concedida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 3, doc. 388. 
AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 388. 
 

389-  [ant. 1724, Julho, 19] 
REQUERIMENTO de Jorge Pedroso de Sousa provido no posto de coronel 
do Regimento de Infantaria da Ordenança, das vilas de Parati e Ubatuba, 
por ausência de Manuel Dias de Meneses, pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, pedindo a 
(D, João V) que lhe seja passada carta patente de confirmação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 389. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 389. 
 

390-  [ant. 1724, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do bacharel Vicente Leite Ripado a (D. João V), pedindo 
que lhe seja feita a mercê de receber, no cargo de juiz de fora da vila de ltu 
(Otu), um ordenado igual ao do juiz de fora da (vila de) Santos. Sobre este 
requerimento reuniram: um parecer do procurador da Fazenda e dois 
despachos do Conselho Ultramarino, um dos quais declarando que o 
requerente deve ser atendidoAnexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 390. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 390. 
 

391-  1724, Julho, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), solicitando a seu favor para o capitão (João Vicente 
Ferreira), que anda na carreira da Bahia e é parente do padre André 
Lourenço. Agradece que o despache logo que possa, porque logo que ele 
chegue ao porto de Santos vem de o mandar para a Bahia com cartas 
importantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 391. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 391. 
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392-  1724, Julho, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha) em que dá conta do falecimento da tia, senhora marquesa 
aia. Remete oitenta e uma libras de quintos das (minas do Cuiabá), 
enquanto que das Minas Gerais, passados sete anos, só mandaram 18 
libras. Porém, se a frota esperar até Outubro poderá mandar os quintos 
deste ano. Pede que remeta para o Conselho Ultramarino, para o seu irmão 
cônego e para o seu irmão vice-rei, os sacos com correspendência que 
contém alguma coisa importante. Diz, também, que se lhe não vier sucessor 
vai apresentar-se para a viagem ao sertão do Cuiabá, que deve demorar 
seis meses. Como esta viagem é perigosa e de muito gasto, terá de mandar 
pedir dinheiro emprestado ao (governador e capitão-general de Minas 
Gerais), D. Lourenço de Almeida. Solicita, ainda, que se lhe vierem algumas 
encomendas, lhas mande na sumaca de João Vicente que há-de partir para 
a Bahia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 392. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 392. 
 

393-  1724, Julho, 31, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (D. João V), em que dá conta da 
recessidade que há de estabelecer na vila de Pindamonhangaba, uma casa 
com quatro padres da Companhia (de Jesus), que seria útil até para as 
cinco vilas vizinhas, por remediar a falta de doutrina naqueles povos. Para a 
compra e levantamento da citado casa, corcorrerá todo o povo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 393. 
 

394-  1724, Agosto, 08 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, a (D. João V), sobre a nomeação de 
pessoas para o Governo da capitania de São Paulo, por três anos. Entre os 
concorrentes encontravam-se Luis Pereira de Sá Saldanha e D. Felipe de 
Alarcão Mascarenhas, os quais também tinham apresentado os seus papéis 
para o governo de Angola, motivo porque o Conselho entendia que não 
podiam apresentar-se, como opositores ao Governo de São Paulo. Parecia 
ao Conselho que se devia votar para o dito cargo, primeiro lugar, o 
brigadeiro Manuel Lobo da Silva, e, sucessivamente, o brigadeiro Felipe de 
Sousa de Carvalho, e Martim Afonso Mexia. Aos conselheiros Dr. Manuel 
Fernandes Varges e Antônio Rodrigues da Costa, parecia que como o dito 
Governo não devia ser novamente provido e nele se devia conservar 
Rodrigo César de Meneses, que tinha dado muito boa conta no exercicio do 
referido cargo.  
Anexo: 2  pareceres 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 394. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 394. 
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395-  1724, Agosto, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que diz ser verdade o que 
representou o guarda-mor das minas de ouro do sertão de Cuiabá, Pascoal 
Moreira Cabral Leme, sobre os descobrimentos que fez no ribeiro de 
Coxipó, e ser digno de confirmação no mesmo posto, Porém, para o cargo 
de capitão-mor e regente não o acha capaz, não só pela muita idade, como 
pela pouca actividade que tem para o poder desempenhar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 395. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 395. 
 

396-  1724, Agosto, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de não 
poder, mandar nesta monção, a erva congonha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 396. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 396. 
 

397-  1724, Agosto, 14, São Paulo 
CARTA do  (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, demonstrando não poder dar cumprimento à 
ordem de (D. João V) de 14 de Março (de 1724) sobre saber donde poderia 
tirar a quantia de seiscentos mil réis que concedeu de ajuda de custo ao 
Bacharei Antonio Alvares Lanhas Peixoto, nomeado para o lugar de ouvidor-
geral da vila de Paranaguá visto que o rendimento do ouro dos quintos já 
tinha sido remetido para o Rio de Janeiro. Dos rendimentos dos dízimos do 
povoado e das minas de Cuiabá, pagam-se os soldos e do secretário do 
Governo e dos oficiais da sala. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 397. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 397. 
 

398-  1724, Agosto, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania e São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), informando de que, para a 
diligência de se tirar, o cofre do navio pirata, naufragado na barra da vila de 
Paranaguá, se ofereceu Domingos Carvalho da Cunha, com seu filho e mais 
alguns sócios, da dita vila, pessoas práticas, aos quais concedeu licença 
para fazerem o serviço, o que só poderá ser feito nas marés altas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 398. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 398. 
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399-  1724, Agosto, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
mandado registar a provisão régia pela aval se ordena que os postos de 
alferes que vagarem na praça de Santos, não sejam providos pelos capitães 
de infantaria daquela praça, mas sim por consulta a el-rei por intermédio do 
Conselho Ultramarino. 
Anexo:  2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 399. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 399. 
 

400-  1724, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do (governdor e capitão-general de São Paulo),  Rodrigo César de 
Meneses, para (D. João V), na qual diz julgar ter sido tirada, pelo antigo 
ouvidor-geral da mesma capitania (Rafael Pires Pardinho (?)), residência ao 
capitão-mor da vila de Guaratinguetá, Dormingos Antunes Fialho, provido no 
dito cargo por patente do governador e capitão-general (de São Paulo e 
Minas), D. Brás Baltasar da Silveira. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 400. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 400. 
 

401-  1724, Agosto, 17, São Paulo.CARTA do (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em 
que dá conta de ter já mandado ordem ao provedor da fazenda real para 
que ponha editais sobre a arrematação do contrato das baleias, à qual se 
candidatava Manuel Ribeiro de Araujo. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 401. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 401. 
 

402-  1724, Agosto, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) em que dá conta do que lhe 
parece sobre a criação do novo lugar de ouvidor-geral da vila de Paranaguá 
, ao qual se anexarão as restantes vilas da costa do mar, para se aliviar o 
trabalho do ouvidor-geral da comarca de São Paulo (Manuel de Melo 
Godinho Manso). Dá também a sua opinião sobre o aumento que este 
último pediu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 402. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 402. 
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403-  1724, Agosto, 19 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) em que diz ter ordenado ao 
provedor da fazenda real da praça de Santos (Timoteo Correia de Góis), que 
mandasse registar nos livros do Almoxarifado, a ordem régia para que faça, 
anualmente, relação da receita e despeza. Deve incluir-se nesta última, a 
que se fizer com os oficiais e soldados da praça de Santos e a do 
pagamento dos soldos ao próprio governador, aos dois tenentes de mestre-
de-campo-general e ao ajudante de tenente. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 403. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 403. 
 

404-  1724, Agosto, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dizendo que mandou registar 
nos livros da Secretaria do Governo daquela capitania, a confirmação da 
sua ordem dada ao vedor-geral da vila de Santos. 
Anexo: certidão, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 404. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 404. 
 

405-  1724, Agosto, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-gerneral da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta da demora na entrega da 
correspondência que lhe é destinada, pois há mais de 34 dias que a frota 
chegou  àquele porto. 
Anexo: 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 405. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 405. 
 

406-  1724, Agosto, 21. 
CARTA  do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
mandado ordem ao capitão-mor e oficial, da Câmara da vila do Rio São 
Francisco, para suspenderem o bando em que proibia aos moradores da 
dita vila de descobrirem minas de ouro nas vizinhanças daquele rio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 406. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 406. 
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 1724, Agosto, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
mandado dar conhecimento, nos lugares públicos, do Alvará-de-lei, de 11 de 
Maio de 1723, pelo qual (D. João V) ordena que as pessoas a quem 
competir a cobrança das dividas à real fazenda a faça cada ano, mandando-
a carregar em receita na fazenda real. 
Anexo:  3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 406A. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 406A. 
 

407-  1724, Agosto, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitanaia de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), na qual diz não lhe ser 
possível informar a que distância ficam as vilas de São Sebastião e de 
Ubatuba, das serras ande se extrae ouro. Mandou suspender o bando que 
proibia esta extração e deu ordem aos oficiais das Câmaras daquelas vilas 
para o esclarecerem da conveniência que havia na citada extração do ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 407. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 407. 
 

408-  1724, Agosto, 23, Vila de Santos 
CARTA de Timóteo Correia de Góis, a (D. João V), dizendo que, por carta 
de 19 de Fevereiro de 1724, lhe ordenara que remetesse, por intermédio do 
provedor da Fazenda, do Rio de Janeiro, seiscentos mil réis que se tinham 
dado na Corte, por ajuda de custo, ao ouvidor geral da Vila de Paranaguá, 
bacharel Antônio Alvares Lanhas (Peixoto). Diz ainda que, pelas contas que 
dali se remetiam todos os anos ao Conselho Ultramarino, ele veria que não 
chegavam os rendiemntos da Fazenda Real, para cobrir as despesa; e, 
tirando-se os seiscentos mil réis, faltaria a verba para pagar as pessoas de 
seu Almoxarifado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 408. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 408. 
 

409-  1724, Agosto, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (D. João V), em que dá conta da pouca 
segurança da cadeia daquela cidade, que fica próxima do Convento de S. 
Francisco aonde os evadidos se refugiam. Propõe que se construa outra 
noutro local, com dinheiro da Fazenda Real e com o obtido da venda de 
terreno e casas da antiga cadeia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 409. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 409. 
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410-  [ant. 1724, Agosto, 28, Lisboa Ocidental] 
PARECERES do procurador da fazenda e do Conselho Ultramarino, sobre o 
ordenado que pede o ouvidor-geral (da comarca de São Paulo), Rafael Pires 
Pardinho, para ele e para seus oficiais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 410. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 410. 
 

411-  1724, Agosto, 26, Santos 
OFÍCIO do (governador da praça de Santos), Antõnio Gaioso Nogueirol, 
para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires 
de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), em que dá conta 
de lhe ter sido entregue a sua carta de 31 de Julho (de 1724), pelo mestre 
da sumaca que chegou àquela praça em 23 de mês corrente. O mesmo 
mestre entregou-lhe a via que já remeteu ao (governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Rodrigo César (de Meneses). Alude à morte da 
senhora marquesa aia, ao casamento do filho do citado governador do Rio 
de Janeiro com a filha Maria, de D. Cristovão da Gama; e ao de Ana 
Moscoso com João da Costa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 411. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 411. 
 

412-  1724, Agosto, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dizendo que, devido ao 
alargamento dos domínios daquela capitania, se tornava necessário provê-la 
de mais um “Mestre de Campo General” para o serviço de “expedição das 
ordens, continuas deligencias...” O mesmo governador propõe para esse 
cargo, o ajudante de tenente João Rodrigues do Vale e para o posto de 
“Mestre de Campo dos Auxiliares” Antonio Pires de Avila, alegando serem 
pessoas de mérito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 412. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 412. 
 

413-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dizendo que mandou afixar 
editais, naquela capitania, afim de tornar públicos os Decretos pelos quais 
D. João ordenava que os ministros e os oficiais dos tribunais não fossem 
“procuradores das partes...” 
Anexo: declaração, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 413. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 413. 
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414-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA o ouvidor-geral de São Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso, 
remetendo a (D. João V) uma certidão pela qual consta haver satisfeito a 
ordem régia sobre a reposição dos ordenados que recebera a mais, de 5 de 
Setembro, até 18 de Outubro de 1721, dia em que foi suspenso o seu 
antecessor (Rafael Pires Pardinho) a quem acusa. Depois de esclarecer as 
circunstâncias daquela suspensão, diz que se persuade que este caso não 
se resolveria a favor do dito antecessor, pois que tendo ido ele com o 
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses), esperá-lo a Santos, com bastante demora no Rio de Janeiro, não 
apareceu e só chegou a vila de Paranaguá) no dia 26 de Setembro, motivo 
pelo o qual foi suspenso. Finalmente pede ao Rei que lhe manda sucessor 
por se achar cansado e pobre. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 414. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 414. 
 

415-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
mandado publicar nos lugares públicos e registrar na Secretaria do governo 
da sua capitania, na Ouvidoria-Geral e no julgado de fóra da vila de Santos, 
o Alvará em forma da lei, pelo qual ordena el-rei que nenhum escrivão 
“escreva um feito sem lhe ser primeiro distribuido”. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 415. 
 

416-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), em que dá conta da remessa que vai 
fazer, para a Relação da Bahia, da petição do antigo capitão-mor na vila de 
Santos, Domingos Francisco Francisque, de seus filhos e sobrinhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 416. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 416. 
 

417-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses para (D. João V), dizendo que mandou registrar 
nos livros da Secretaria do Governo daquela capitania e nos da Ouvidoria 
Geral a provisão junta. 
Anexo: certidão, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 417. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 417. 
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418-  1724, Agosto, 29 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), em que diz achar conveniente esperar-se 
pelo regresso do ouvidor de Paranaguá, (Antônio Alvares de Lanhas 
Peixoto), e pela aprovação, por el-rei, da pauta dos salários enviada pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses, para depois se mandar a avaliação dos ofícios que há naquela 
capitania. Sem isto, não se poderão avaliar os da Ouvidoria por não se 
saber o que fica a cada comarca nem qual o aumento dos salários. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 418. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 418. 
 

419-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), o qual diz juntar o treslado da devassa 
feita aos dois irmãos João Leme da Silva e Lourenço Leme da Silva, dos 
quais morreu o primeiro quando era perseguido e, o segundo, preso e 
degolado por sentença da Relação da Bahia. Pretendiam os dois irmãos 
entregar o sertão do Cuiabá ao rei de Castela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 419. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 419. 
 

420-  1724, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do ouvídor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), em que dá conta dos alvarás que há 
naquela capitania sobre a administração dos índios e que não tem sido 
cumpridos. Segundo ele, a causa do estado a que chegou aquele problema 
deve-se a tirania com que os índios são tratados, devendo el-rei manda-los 
soltar e entregar as aldeias administradas por padres da Companhia (de 
Jesus). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 420. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 420. 
 

421-  1724, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V) sobre estar a emprestar-se dinheiro 
naquela capitania ao juros de 8%. O (antigo ouvidor-geral de São Paulo), 
desembargador Antônio Luis Peleja, que separou aquela comarca da do Rio 
de Janeiro, limitou, num capitulo de correição, em muitas vilas, aquele juro 
em 6,25% e ele próprio o fez observar em todas as terras. Porém, a Relação 
da Bahia, por apelação de um indivíduo da cidade de São Paulo autorizou-o 
a cobrar os 8%. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 421. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 421. 
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422-  1724, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta de ter recebido a correspondência que 
lhe era dirigida,  trazida pela lancha que demorou, do Rio de Janeiro ao 
porto de Santos, 22 dias. Queixa-se do pouco tempo que tem para 
responder, em virtude da frota partir para o Reino a 17 de Setembro e pede 
o seu adiamento por alguns dias, para poder ainda mandar algumas oitavas 
de ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 422. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 422. 
 

423-  1724, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), em que dá conta de os seus 
antecessores; não cumprirem a provisão régia de 29 de Outubro de 1714, 
sobre se tomarem contas ao provedor da fazenda real da praça de Santos, 
em virtude do alcance em que o achara o governador (e capitão-general do 
Rio de Janeiro), Francisco de Tãvora. Quando o supracitado governador 
mandou rever as contas, faltavam mais de cinco contos, mas depois de se 
executarem os bens do almoxarife Luís de Siqueira de Monclaro, ajustou-se 
toda aquela importância. 
Anexo:  traslado de reconhecimento de contas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 423. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 423. 
 

424-  1724, Agosto, 31 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) em que, depois de expor o 
zelo que tem posto naquele governo, procurando a paz da terra e o bem 
estar dos povos, diz remeter três arrobas de ouro de quintos das minas do 
Cuiabá. Com a arrematação dos dízimos do Cuiabá, aumentou o rendimento 
da Fazenda Real, que pode subir ainda com o descobrimento das de Goiás, 
por Bartolomeu Bueno (de Silva), e as de Paranapanema. Estabeleceu uma 
casa de fundição, para evitar o descaminho do ouro, e mandou 1ançar 
bandos para que não circulasse ouro em pó. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 424. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 424. 
. 
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425-  1724, Agosto, 31 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V) em que da conta da urgência que há-de 
criar, na cidade de São Paulo, o lugar de juiz de fora e órfãos. Há nela e em 
seu termo mais gente, que em muitas vilas da comarca. Poder-se-ia mandar 
para São Paulo o ministro que vem destinado à vila de Santos, até porque 
há dificuldade de encontar, naquela cidade, indivíduos capazes de 
desempenhar tal lugar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 425. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 425. 
 

426-  1724, Agosto, 31, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), informando-o de que, dados 
os perigos a que se sujeitam as pessoas que vão, pelas estradas, de muitas 
das vilas da capitania à cidade, tratar dos seus requerimentos, e alguns 
oficiais de guerra que vão receber ordens, resolveu permitir o uso de armas 
de defesa, ordenando que não se entre nas cidades “com os fechos nas 
armas", mas se proceda assim só nas estradas, quando for preciso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 426. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 426. 
 

427-  1724, Setembro, 01, Santos 
CARTA do juiz de fora da vila de Santos, Antônio dos Santos Soares, para 
(D. João V), em que dá conta que, de conformidade com a ordem de 29 de 
Abril de 1722, com três cópias de cartas do antigo juiz de fora da mesma vila 
Matias da Silva (e Freitas), para que, depois do antigo governador e 
(capitão-general da capitania de São Paulo), João de Costa Ferreita de 
Brito, passar ao Reino, continuasse com a devassa acerca dos descaminhos 
na fazenda do navio francês que foi apresado na praça de Santos. No 
entanto, e apesar das suas objeções, o ouvidor-geral da comarca de São 
Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso, levou a citada devassa que estava 
em poder do tabelião Antônio Pinto Leitão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 427. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 427. 
. 
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428-  1724, Setembro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de ter 
falecido o provedor da Casa do Registo, pelo que não se podia registar o 
ouro que vinha do sertão do Cuiabá. Por tal motivo, e para evitar o 
descaminho do ouro pela tropa, mandou esperá-lo fora da cidade por 
Sebastião Fernandes do Rego, acompanhado de dezasseis pessoas 
armadas. Dois homens denunciados por manifestarem ouro a menos, 
pagaram a dobrar os quintos da parte denunciada e obrigaram-se a repor a 
parte não manifestada quando El-Rei o ordenasse para exemplo. O ouvidor-
geral da comarca de São Paulo (Manuel de Melo Godinho Manso), pretendia 
que se desse a terça parte ao denunciante, que era seu meirinho de 
correição, ao que ele, governador, não deferiu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 428. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 428. 
 

429-  1724, Setembro, 02, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, em que dá conta da inconveniência de se proceder à 
avaliação dos ofícios da Ouvidoria da mesma comarca, em virtude da 
criação da de Paranaguá. Haverá assim prejuízo para a Fazenda, pelo 
aumento de ordenados. Diz mais que, naquela Ouvidoria, o único oficio com 
proprietário é o de escrivão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 429. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 429. 
 

430-  1724, Setembro, 4, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, para (D. João V), dizendo que a renda paga a D. Simão de Toledo 
Pisa, pelo aluguer das suas casas ao governador (e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses) é superior à que aquele 
paga pela ocupação das casas de José Ramos da Silva. A diferença deve 
ser paga por D. Simão e não pela referida Câmara. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 430. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 430. 
 

431-  1724, Setembro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta da remessa das vias de El-Rei e das 
suas. Envia, também, mais onze libras e meia de quintos (de ouro), os quais 
perfazem já perto de três arrobas. Procura saber, ainda, se a frota para o 
Reino demora, porque, então, poderá mandar mais ouro, por estarem a 
chegar as tropas do Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 431. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 431. 
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432-  1724, Setembro, 6, São Paulo 
CARTA do (governador da praça de Santos), Antonio Gaioso Nogueirol, 
para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), Aires 
de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha), em que dá conta 
de lhe ter sido entregue, pelo mestre da sumaca que ia para Santa Catarina, 
os dois maços de correspondência para o (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Rodrigo César de Meneses, a quem já os remeteu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 432. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 432. 
 

433-  1724, Setembro, 8, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol, para 
(D. João V), em que dá conta de estar já acabada a fortaleza da Bertioga, 
naquela praça, segundo a planta desenhada pelo brigadeiro João Massê. A 
referida obra foi feita de pedra e cal e arrematada por um conto cento e 
sessenta e cinco mil reis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 433. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 433. 
 

434-  1724, Setembro, 9 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), pedindo que o avise da demora da partida da frota para o 
(Reino) porque, como espera mais tropas das minas do Cuiabá, poderá, 
talvez. mandar mais algum ouro de quintos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 434. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 434. 
 

435-  1724, Setembro, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de Sào Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para o governador e capitão-general do Rio de 
Janeiro, Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha) , 
pedindo que prenda Ângelo Ferreira, que veio do Cuiabá. Poderá enviá-lo 
numa embacação para o porto de Santos, recomendando-o ao governador 
daquela praça. Avisa, ainda, do intento que levava Ângelo Ferreira de fugir 
para a Bahia, de onde é natural.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 435. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 435. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 154 / 1400 

436-  1724, Setembro, 12, São Paulo 
CARTA do (provedor da fazenda do Rio de Janeiro), Bartolomeu de 
Sequeira Cordovil, para (D. João V), em que dá conta de ter enviado ao 
provedor da fazenda da praça de Santos, Timóteo Correia de Góis, os livros 
de pasta e pergaminho que lhe eram destinados, e ao governo de São 
Paulo, os que lhe pertenciam. Diz, finalmente, que logo que receba o 
dinheiro correspondente, o mandará para o Reino em moeda de ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 436. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 436. 
 

437-  1724, Setembro, 16, Câmara da Vila de Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos, a (D. João V), 
em que expõem os inconvenientes de serem eleitos para o dito cargo, que 
só desempenham obrigados, pois pagam à sua custa as aposentadorias dos 
ouvidores e dos governadores, e são multados e obrigados a livramentos, 
por leves culpas dos ouvidores nas suas correições. Pedem que lhes sejam 
concedidos os mesmos privilégios que se derem aos que desempenham os 
mesmos postos na Câmara da cidade de São Paulo e que, particularmente, 
sejam dispensados de obrigações de assentar praça como soldados, porque 
o fazem, voluntariamente, quando é necessário. Aliás este privilégio é dado 
a todas as praças de armas do Reino. 
Anexo: 2 despachos, parecer, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 437. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 437. 
 

438-  1724, Setembro, 17 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol, para 
o (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Aires de 
Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), informando que lhe 
manda pelo mestre de uma sumaca que vai daquele porto, uma via para (D. 
João V) e pedindo-lhe que a remeta para o Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 438. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 438. 
 

439-  1724 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), dando conta de que a Câmara 
e os moradores da vila de Pindamonhangaba, pretendem uma casa onde 
possam assistir quatro padres da Companhia (de Jesus), pois só um é 
pouco para a administração da doutrina cristã naquela vila e em mais cinco 
que lhe fiem vizinhas. O foro concorrerá para a congrua do sustento dos 
padres e para a construção da respectiva casa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 439. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 439. 
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440-  1724 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre-de-campo e governador da praça de Santos. Vota, em 
primeiro lugar, em Manuel da Costa Fragoso, heroi da Guerra com Castela, 
e a seguir em João de Velasco e Molina. O conselheiro, Dr. José Gomes de 
Azevedo, indica, para o referido lugar, João de Velasco e Molina, por já ter 
sido capitão-mor do Pará, Maranhão e Espírito Santo, votando em segundo 
lugar em Manuel da Costa Fragoso.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 440. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 440. 
 

441-  1724 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta de o 
ouvidor-geral daquela comarca, Manuel de Melo Godinho Manso, ter 
mandado prender, na fortaleza da praça de Santos, o antigo escrivão da 
mesma Ouvidoria, Manuel de Miranda Freire, do tempo do Ouvidor Rafael 
Pires Pardinho. Atendendo ao préstimo e capacidade do preso, o 
governador pede o perdão ou a clemência de el-rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 441. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 441. 
 

442-  1724, Outubro, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que dá conta da falta de notícias que tem sobre a 
partida da frota para o Reino. Como estão a chegar as últimas tropas da 
sertão do Cuiabá com os quintos de ouro daquelas novas minas, gostaria de 
os mandar para o Reino ainda na presente frota. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 442. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 442. 
 

443-  1724, Outubro, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), a quem solicita a demora de 4 ou 5 dias na partida da 
frota para o Reino. Poderá ainda mandar ao Rio de Janeiro um oficial de 
guerra com quase duas arrobas de ouro de quintos das novas minas do 
Cuiabá para que vá para o reino com o que já está na mesma cidade. Caso 
a frota já tenha partido pede que mande um soldado ao encontro de citado 
oficial, para este voltar com o ouro para a cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 443. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 443. 
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444-  1724, Outubro, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V) em que dá conta de ter já 
procedido de conformidade com a ordem régia que manda enviar ao Rio de 
Janeiro, com a maior urgência, o ouro dos quintos das novas minas do 
Cuiabá. O ouro, trazido do sertão em Outubro pelas últimas tropas, foi 
levado para o Rio de Janeiro por um oficial de guerra. Segundo Rodrigo 
Cesar de Meneses, o ouro das minas do Cuiabá faz muita diferença do das 
Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 444. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 444. 
 

445-  1724, Outubro, 15, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino; no qual aconselha (D. João V) a louvar 
e agradecer ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, o cuidado com que sempre governou a dita 
capitania e a prudência e paciência empregada nos descobrimentos das 
minas do Cuiabá e Goiases. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 445. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 445. 
 

446-  1724, Outubro, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro) Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), informando que se está aprontando para a viagem (ao 
sertão das Minas de Cuiabá). Esta viagem é muito dispendiosa, e morosa, 
gastando-se só no caminho 7 meses. Necessita, para ela, de 
abastecimentos, de canoas e negros. Queixa-se do excesso de trabalho e 
falta de dinheiro, porque consigna parte do seu soldo a Manuel Mendes de 
Almeida a quem ficou a dever 10.000 cruzados, afim de satisfazer o avanço 
que lhe fizeram ao Rio de Janeiro, para se aviar. Pergunta-lhe se é certa a 
noticia, que João Costa Ferreira de Brito lhe deu, de se ir mudar para as 
Minas Gerais. O portador desta carta é António de Brito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 446. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 446. 
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447-  [ant. 1724, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Mateus de Matos Cardoso, morador na vila de 
Parnaíba capitania e comarca de São Paulo, a (D. João V), a quem pede, 
como testamenteiro do defunto Fernando Paes de Barros, provisão para 
poder vender uma chácara, no sitio denominado os Pinheiros, no termo da 
cidade de São Paulo. Segundo o testamento aquela chácara deveria ser 
para o primeiro clérigo que houvesse na descendencia de João Martins 
Claro e de sua mulher Inácia Pais. Como não há sequer a esperança de o 
haver, pede ao Rei que se venda a dita chácara e que o dinheiro obtido se 
ponha à razão de juros até se poder comprar, com ele, outra propriedade 
mais rendosa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 447. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 447. 
 

448-  1724, Novembro, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), de que é portador o padre André dos Santos Queirós, a 
quem tem encarregado de muitas missões importantes nos sertões. Vai este 
padre ao Rio de Janeiro fazer compra de escravos e de outras cousas, o 
levar ouro à Casa da Moeda. Como a sua presença é muito necessária em 
São Paulo, para acompanhar o seu governador na viagem às minas, solicita 
que seja depressa despachado, assim como João de Melo e Rego. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 448. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 448. 
 

449-  1724, Novembro, 13, Lisboa Ocidental 
PARECER do procurador da Fazenda elogiando a acção do (ouvidor-geral 
de São Paulo, Rafael Pires Pardinho) e dizendo não ser justo que, quando 
ele é encarregado de certas diligências, correrem as despesas por sua 
conta e “com prejuizo dos seus acrescentamentos". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 449. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 449. 
 

450-  1724, Novembro, 20, Vila de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Nogueirol, para (D. 
João V) informando que na fortaleza de Barra Grande daquela praça há 32 
peças, das quais 27 estavam com os reparos quebrados, e noutra fortaleza 
havia 5 também descavalgadas. De acôrdo com o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, mandaram 
fazer 30 reparos, dê que ficaram encarregados o provedor da Fazenda Real 
e um (carpinteiro), morador na ilha de Santa Catarina, donde velo a madeira, 
numa sumaca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 450. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 450. 
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451-  1724, Dezembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha) em que o informa da suspeita que tem de que a sua 
correspondência é violada, e da oferta que lhe fez Luís (Antônio) de Sá 
(Queiroga), de passar ao Cuiabá. Agradece-lhe a ajuda que lhe ofereceu 
para a sua viagem a estas minas e diz que lhe fazem falta, negros para as 
canoas. Propõe, ainda, que  poderia pagar a negros, a quem os quizesse 
guiar, pela primeira tropa que viesse do Cuiabá, depois de ela ter chegado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 451. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 451. 
 

452-  1724, Dezembro, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para (D. João V), pedindo que lhe seja 
concedida uma ajuda de custo, afim de poder satisfazer as despesas 
exigidas pela preparação da viagem às minas do Cuiabá. 
Anexo:  minuta de parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 452. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 452. 
 

453-  1724, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso, para (D. João V), com a informação sobre a representação 
do padre Inácio José, assistente na Corte, contra o padre-mestre frei 
Francisco Pais da Purificação, que já tem sido provincial dos religiosos de 
Nossa Senhora do Monte do Carmo. Estas acusações envolviam a ligação 
daquele padre-mestre com mulheres e com a usurpação de quintos. 
Termina o ouvidor a sua carta, dizendo que o suplicante devia ter sido 
instigado nas suas falsas queixas, por frei Custódio, descalço, na ocasião 
residente no Rio de Janeiro e agora na capitania de São Paulo, movido pela 
ambição de se introduzir no governo da religião, o qual só seria possivel 
com a saida do padre, mestre frei Francisco Pais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 453. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 453. 
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454-  1724, Dezembro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que informa da entrada naquela capitania de um 
estrangeiro, com uma provisão do desembargador do Paço, dizendo que 
está naturalizado. Como na Secretaria daquele governo há uma ordem 
régia, que manda se dê só cumprimento às provisões passadas pelo 
Conselho Ultramarino ou pela Secretaria de Estado, pede ao governador do 
Rio de Janeiro, que, caso o estrangeiro não esteja legalmente no Brasil, lhe 
embarace a partida para São Paulo. Sobre os negros de que precisa para as 
canoas na sua viagem ao sertão das minas do Cuiabá, oferece, o 
pagamento deles em oitavas por mil reis, pagos logo que volte gente do 
Cuiabá, depois da sua chegada. Em aditamento dá a informação que obteve 
de dois sertanistas um dos quais esteve preso na cidade de Santa Fé, e diz 
que a distância que a separa das novas “minas” é de mais de 200 léguas e 
que o gentio se opõe aos castelhanos e teme os paulistas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 454. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 454. 
 

455-  [ant. 1725, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco da Cunha Lopes, pedindo a (D. 
João V), que por ter sido provido no posto de ouvidor de São Paulo, lhe 
mande passar as mesmas ordens que levou o seu antecessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 455. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 455. 
 

456-  1725, Fevereiro, 8, São Paulo 
RECIBO passado pelo secretário do Governo da capitania de São Paulo, 
Gervásio Leite Rebelo, de 4 Cartas de (D. João V), enviadas para o 
governador e capitão-general da mesma capitania, Rodrigo César de 
Meneses, pelo governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho Matos e Noronha). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 456. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 456. 
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457-  [ant. 1725, Fevereiro, 9] 
RELAÇÃO das cartas enviadas pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Rodrigo Cesar de Meneses, na frota do Rio de 
Janeiro que chegou ao Reino, em 9 de Fevereiro de 1725. Tratam, entre 
outros assuntos de:  pessoas que há naquela capitania capazes de servir 
oficias da Fazenda e Justiça; da remessa que fez ao provedor da Fazenda 
do Rio de Janeiro da importância dos livros que lhe foram enviados; do 
aumento da quantidade de sal que os seus contratadores, metem todos os 
anos, na vila de Santos, e do aumento do respectivo rendimento, para que 
se possa pagar ao excesso, da guarnição que ha no presidio daquela vila; 
do aumento de ordenado que pede o ouvidor-geral da comarca de São 
Paulo (Manuel de Melo Godinho Manso (?)), com o qual não concorda por 
se haver criado o lugar de ouvidor da vila de Paranaguá; da arrematação 
dos contratos da Fazemcla Real; do requerimento dos oficiais da Câmara da 
vila de Parati para ficarem sujeitos à correição do ouvidor do Rio de Janeiro; 
da distância que vai das vilas da Ilha de São Sebastião e de Ubatuba, às 
serras em que os seus moradores descobriram ouro; do procedimento que 
se deve ter com os frades, filhos das províncias do Brasil; da representação 
dos moradores da vila de Pindamonhangaba, para haver nela uma casa 
onde possam assistir quatro padres da Companhia de Jesus; de ter 
mandado por editais naquela cidade e na vila de Santos, anunciado que a 
arrematação dos contratos se faz no Reino da edificação que ele aprova de 
um convento pelos moradores daquela cidade; do povoamento do Rio 
Grande por índios Minuanes; da remessa de três arrobas de ouro de quintos 
das novas minas do Cuiabá; da relação da receita e despesa a remeter 
anualmente, pelo provedor da Fazenda Real da praça de Santos; da 
incapacidade de Manuel Godinho de Lara para abrir o caminho para as 
novas minas do Cuiabá por ele prometido;  da lista da receita e despesa da 
Fazenda Real daquela capitania e da praça de Santos, em 1722; do 
aumento de imposto a pagar pelas mercadorias que forem da vila de Santos 
para aquela cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 457. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 457. 
 

458-  1725, Fevereiro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e cepitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha) dizendo nada saber que confirme o regresso do 
destinatário ao Reino, sem acabar o respectivo triênio, e comentando, “não 
só em Alfama; há quem tenha habilidade de adivinhar”. Diz, ainda, que 
consta, naquela capitania, não ter o governador de Minas Gerais, D. 
Lourenço de Almeida, recebido cartas de (D. João V), nem do Conselho 
Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 458. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 458. 
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459-  1725, Fevereiro, 17, Lisboa Ocidental 
ORDEM do Conselho Ultramarino aos ouvidores das comarcas de Minas 
Gerais e de São Paulo, para que as Câmaras remetam todos os anos, ao 
secretário do referido Conselho, as propinas que lhe são devidas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 459. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 459. 
 

460-  1725, Fevereiro, 21, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Corte Real para o 
(conselheiro do Conselho Ultramarino) João Teles da Silva, pelo qual (D. 
João V) ordena que se consulte no Conselho Ultramarino, o que parecer 
sobre o requerimento do juiz de fora da praça de Santos, bacharel Bernardo 
Rodrigues do Vale. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 460. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 460. 
 

461-  [ant. 1725, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco da Cunha a (D. João V), pedindo, 
como vai ocupar o lugar de (ouvidor geral (?)) de São Paulo, para onde 
embarcará brevemente, que nomeie sindicante ao ministro seu antecessor, 
para que ele, requerente, tome posse o mais breve possível. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 461. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 461. 
 

462-  1725, Fevereiro, 27, Santos 
CARTA do (governador  e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), solicitando que seja embaraçada a viagem do tenente de 
mestre-de campo-general, Luís (Antônio) de Sá Queiroga, às novas minas 
do Cuiabá para fazer um mapa geográfico, porque ele próprio levará em sua 
companhia pessoa para esse fim. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 462. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 462. 
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463-  463. 1725, Fevereiro, 26, Santos. 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para seu primo, o (governador e capitão-
general da capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha e Albuquerque 
(Coutinho Matos e Noronha), lamentando a falta de noticias e informando 
que se encontrava em Santos. Em virtude de o ter informado sobre a 
conveniência de lhe enviar uma “carta de oficío” a fim de evitar que às 
pessoas portadoras de ouro para a Casa da Moeda do Rio de Janeiro 
surjam dificuldades, pelo fato de não levarem cunho. Deve esclarecê-lo de 
que o Governo de São Paulo não interfere no de Minas Gerais, e que o ouro 
das minas do Culabá é fundido e embarcado com os cunhos pertencentes à 
Casa de Fundição de São Paulo. Refere-se a uma carta do marquês de 
Abrantes, (D. Rodrigo Annes de Sá Almeida e Meneses (?)), em que lhe 
participava a sua próxima viagem ao Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 463. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 463. 
 

464-  1725, Fevereiro, 27, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses, para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), em que informa que o ouro que vai daquela capitania 
proveniente das novas minas do Cuiabá, é sempre fundido e marcado 
depois de quintado. Contudo, não leva a esfera e armas, na forma da Lei de 
11 de Fevereiro de 1719, porque a fábrica de engenhos foi para as Minas 
Gerais. Espera, porém, que tanto o governador da capitania do Rio de 
Janeiro, como o provedor da Fazenda Real, não ponham embargo a sua 
entrada naquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 464. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 464. 
 

465-  [ant. 1725, Março, 2,] 
REQUERIMENTO de João Vaz Cardoso, a (D. João V), pedindo que lhe 
mande passar carta de confirmação, de meia légua de terra dada, em nome 
do Rei, por sesmaria do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: requerimento, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 465. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 465. 
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466-  1725, Março, 6, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que dá conta da 
dedicação com que o provedor e mais irmãos da Casa da Misericórdia de 
Santos, cumprem a sua obrigação. Apesar do pouco dinheiro que dispõem, 
fazem esmola e pretendem construir um hospital. É para esta construção 
que o governador de São Paulo pede auxílio. Chama a atenção do Rei para 
se reprimir a intromissão que fazem os vigários da vara e da matriz nos 
assuntos da citada Misericórdia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 466. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 466. 
 

467-  1725, Março, 7, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo Cesar de Meneses para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), referindo vários assuntos pessoais, perguntando quando 
parte a nau”porque por ela quer mandar o oiro dos quintos visto que na frota 
não pode ir; pedindo noticias das Minas Gerais, informando que  
encomendas que o (governador do Rio de Janeiro) lhe tinha mandado. 
Também pede protecção para José Marques que se encontrava na “nova 
colônia”, para onde tinha ido na “ocasião do socorro”, de Montevideu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 467. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 467. 
 

468-  1725, Março, 9, Santos 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), sobre assuntos particulares e a possível partida do 
governador do Rio de Janeiro para o Reino, e ainda sobre o oiro dos quintos 
que remeterá logo que for para São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 468. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 468. 
 

469-  [ant. 1725, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Caetano Soares Viana, pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria concedida pelo governador 
(e capitão general da capitania) de São Paulo, (Rodrigo César de Meneses), 
duma terra em quadra nas várzeas do Rio Tieté. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 469. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 469. 
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470-  [ant. 1725, Março, 14, Nossa Senhora da Candelária de Itú] 
REQUERIMENTO de José de Campos Bicudo, morador na vila de Nossa 
Senhora da Candelária (de Itú) a (D. João V), pedindo confirmação da 
sesmaria concedida pelo governador e capitão general (da capitania de São 
Paulo), Rodrigo César de Meneses, duma terra junto do rio "Guayari". 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 470. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 470. 
 

471-  1725, Março, 14, São Paulo 
CARTA  do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para o (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Coutinho 
Matos e Noronha), sobre assuntos particulares e sobre o (governador e 
capitão-gemeral da capitania) de Minas Gerais, e os excessos que dele se 
contam. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 471. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 471. 
 

472-  1725, Março, 16, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o aumento de ordenado que 
pediu o bacharel Bernardo Rodrigues do Vale, que fora provido no lugar de 
juiz de fora da praça de Santos, atendendo a vários gastos a que faz 
menção. Ao procurador da Fazenda e ao conselheiro (João Teles da Silva) 
pareceu que, devido à carestia da vida naquela praça, o requerente devia 
ser atendido 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 472. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 472. 
 

473-  [ant. 1725, Março, 20] 
REQUERIMENTO de João Martins Leme, pedindo a (D.João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria dada pelo governador e 
capitão general da capitania de São Paulo (Rodrigo César de Meneses), 
principiando a sua demarcação onde acabam as terras do concelho da vila 
(de Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais) de Curitiba, "fazendo a testa 
pelo Rio de Bariguehy asima". 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 473. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 473. 
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474-  1725, Março, 20, Vila de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), sobre as ajudas de custo que os dois 
tenentes de mestre de campo general e o ajudante de tenente, da cidade de 
São Paulo, requereram ao governador e capitão-general (da capitania de 
São Paulo), Rodrigo César de Mereses. Diz o mesmo provedor que, apesar 
de ter informado que a Fazenda Real não podia com semelhantes 
despesas, o mesmo governador o mandou dar certa quantia, com a 
obrigação de lhe ser descontada nos soldos, se o Rei não concordasse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 474. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 474. 
 

475-  [ant. 1725, Março, 22] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, bacharel 
Francisco da Cunha (Lopes), a (D. João V) pedindo que o novo ouvidor da 
vila de Paranaguá, que sabe vai partir da cidade do Porto, Antônio Alvares 
(Lanhas) Peixoto, faça a residência ao antecessor do requerente, Manuel de 
Melo Godinho Manso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 475. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 475. 
 

476-  [ant. 1725, Março, 23] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, Antônio dos Santos 
Soares a (D.  João V), pedindo que nomeie sindicante para lhe tirar 
residência do tempo que serviu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 476. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 476. 
 

477-  1725, Março, 24, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis para (D. João V), dizendo que este fizera mercê ao 
secretário do governo de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo, da quantia de 
quarenta mil reis para a compra de material para a Secretaria e para casas; 
como o dito Rebelo precisasse de uns covados de seda e fitas para os 
sacos das cartas do serviço real, duvidou o provedor dar-lhas, e, recorrendo 
o referido secretário ao governador, este mandou ordem ao provedor para 
lhe dar o que pedia, por conta da Fazenda Real, no total de vinte e cinco mil 
quatrocentos e oitenta réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 477. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 477. 
 

478-  [ant. 1725, Abril, 8] 
REQUERIMENTO de Manuel Barbosa Taborda, pedindo ao (ouvidor geral, 
desembargador e corregedor da cidade de São Paulo, Manuel de Melo 
Godinho Manso) que lhe mande dar correição para poder exercer o oficio de 
escrivão das varas na vila de Taubaté. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 478. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 478. 
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479-  [ant. 1725, Abril, 11] 
REQUERIMENTO do cirurgião da praça de Santos, Teodoro da Fonseca 
Pereira a (D. João V), pedindo que seja ele o único nomeado para as visitas 
das embarcações, como lhe pertence, não obstante a intromissão dos 
oficiais da Câmara que pretendem nomear outro cirurgião. 
Anexo:  instrumento de inquirição.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 479. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 479. 
 

480-  [1725, Abril, 11] 
REQUERIMENTO do sargento do Número da Companhia do capitão 
Francisco Fernandes Montanha, da guarnição da praça de Santos, João 
Francisco Maltês, a (D. João V), dizendo que serviu, durante dezoito anos, 
nos postos de soldado, cabo de esquadra, sargento supra e de número; que 
exerceu o seu serviço com muito cuidado, e zelo, e que, entre outras 
diligências de nota, tomou parte na de prender o maior régulo da comarca, 
Bartolomeu Fernandes de Faria, que andava assaltando as povoações; no 
aprisionamento dum navio francês que, na ilha dos Porcos, estava a fazer 
negócios; na restituição das farinhas à vila da Conceição, do porto de 
Piaçabuçu para onde tinham sido transportadas indevidamente. Consta 
ainda, que reconhecidos pelo governador os seus méritos, foi nomeado 
cabo dum destacamento de vinte e oito soldados para guarda do dito 
governador. Em vista destas referências, pede promoção a alferes, por estar 
vago esse posto, na mesma Companhia. 
Anexo: 2 cartas de nomeação, 9 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 480. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 480. 
 

481-  1725, Abril, 12, Campo da Serra do Mar 
REQUERIMENTO de Antônio Carvalho Marques, morador no “campo da 
Serra do Mar”, no distrito da vila de Guaratinguetá (Gorantinguetá) a (D. 
João V), pedindo confirmação da sesmaria concedida pelo governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, 
duma terra no sertão. 
Anexo:  carta de sesmaria  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 481. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 481. 
 

482-  [ant. 1725, Abril, 12] 
REQUERIMENTO de Belchior de Borba Pais, morador na freguesia de  
Cotia,  termo da cidade de São Paulo a (D. João V), pedindo confirmação da 
sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses, duma terra, em quadra, no rio 
“Sorocamery”, principiando a demarcação onde acaba a das terras de seu 
irmão Martim Pais de Linhares. 
Anexo: carta de sesmaria.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 482. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 482. 
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483-  1725, Abril, 18, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da praça de Santos), Timóteo Correia de 
Góis, para (D. João V), sobre as vantagens de se rematarem, como se fez, 
os contratos da Fazenda Real, na capitania, por não ser conveniente ficarem 
sem arrecadação até vir resolução da Corte e por outras razões, como seja 
o facto de haver “piques” entre os lançadores, na ocasião em que se 
rematam os ditos contratos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 483. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 483. 
 

484-  [ant. 1725, Abril, 20, Paranaguá] 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues Lara, morador na vila de 
Paranaguá (Pernaguá) a (D. João V), pedindo licença para partir para o 
Reino com um seu filho menor e a sua legitima materna em dinheiro, sem 
esperar pela informação do ouvidor geral de Paranaguá , por causa dos 
muitos achaques de que padece. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 484. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 484. 
 

485-  1725, Abril, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), informando-o do socorro que 
resolveu mandar ao capitão Bartolomeu Bueno da Silva, que há três anos 
tinha partido para o sertão de Goiás , a fazer o descobrimento do ouro, 
como “cabo de hua tropa”, tendo havido notícia de que a empresa era difícil, 
e de que ele dizia querer, ou descobrir o que buscava, ou “morrer na 
empresa". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 485. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 485. 
 

486-  [aAnt. 1725, Abril, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel Luis Ferraz, morador na cidade de São Paulo, 
a (D. João V), pedindo que lhe mande passar carta de confirmação da 
sesmaria concedida pelo governador e capitão general da capitatria de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses, duma terra nos arrabaldes da dita 
cidade, principiando na ponte de Taubatinguera, fazendo caminho por junto 
da estrada e deste caminho do sul iriam buscar o rio de Tamanduateí, 
ficando-lhe  servindo o mesmo rio de divisa às ditas terras, dando caminho 
para pontes, fontes, portos e pedreiras. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 486. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 486. 
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487-  [ant. 1725, Abril] 
REQUERIMENTO do ouvidor de Paranaguá (Pernaguá), bacharel Antônio 
Alvares Lanhas Peixoto a (D. João V), pedindo, depois de expor as razões 
que o impediram de embarcar imediatamente, que lhe seja levantada a 
ordem de prisão antes do seu embarque para São Paulo. 
Anexo:  3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 487. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 487. 
 

488-  1725, Maio, 8, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarmo acerca da necessidade de criar o 
lugar de juiz de fora na vila de Itú , de que deu conta o governador (e capitão 
general) da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, pelo que 
lhe foi ordenado que declarasse a população da vila e das suas freguesias, 
sendo de concluir, pelas razões que o governador deu e por se esperar 
aumento de população com as novas minas do Cuiabá, que se deve criar o 
dito lugar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 488. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 488. 
 

489-  [ant. 1725, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do tabelião da cidade de São Paulo, Brás Lopes Miranda, 
pedindo a (D. João V) que lhe mande passar provisão do dito ofício, por 
mais um ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 489. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 489. 
 

490-  490. [ant. 1725, Maio, 12] REQUERIMENTO de Torcato Teixeira de 
Carvalho, pedindo a (D. João V) que mande passar-lhe carta de confirmação 
da Patente de sargento-mor da fortaleza de Vera Cruz da barra de Itaperna 
da vila de Santos, cujo posto está vago por falecimento de Domingos da 
Silva Monteiro. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 490. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 490. 
 

491-  1725, Maio, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), expondo as vantagens que há 
em se arrematar, em São Paulo, os contratos da capitania, por haver nela 
pessoas com suficiente conhecimento das terras e do seu rendimento, o que 
não haveria no Reino, expondo também como isso concorre para o aumento 
da Fazenda Real. 
Anexo:  termo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 491. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 491. 
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492-  1725, Maio, 15, Santos 
CARTA do (mestre de campo e governador da praça de Santos), Antônio 
Gaioso Nogueirol para (D. João V), informando-o de que, de acôrdo com o 
governador (e capitão general da capitania) de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses, mandou fazer trinta peças para a fortaleza da Barra Grande, na 
praça de Santos, e dando conta das despesas que se fez nisso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 492. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 492. 
 

493-  1725, Maio, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), queixando-se do mau 
procedimento do ouvidor (geral) da comarca, Manuel de Melo Godinho 
Manso, que traz os moradores da capitania, desanimados pois, em virtude 
da sua posição elevada pretende fazer toda a espécie de abusos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 493. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 493. 
 

494-  1725, Julho, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca da nomeação de pessoas para 
uma Companhia de Infantaria, que se acha vaga na praça de Santos, por 
falecimento de Manuel Mendes Pereira. Propuseram-se os seguintes 
indivíduos: o ajudante do Número, Antônio Francisco; o alferes de Infantaria, 
Manuel Gomes; o alferes de mestre de campo, Inácio de Morais; o ajudante 
do Número, Antônio de Araujo; e o ajudante do Número, Antônio Carvalho 
de Lucena. Pareceu ao Conselho propor, em primeiro lugar, Antônio 
Francisco e, em segundo lugar, Manuel Gomes. O conselheiro Dr. Manuel 
Fernandes Varges, é de opinião que seja nomeado Inácio de Morais 
enquanto que os conselheiros, João de Sousa e João Teles da Silva, 
propõem, em primeiro lugar, Antônio Francisco e, em segundo lugar, 
Antônio Carvalho de Lucena. 
Anexo:  2 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 494. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 494. 
 

495-  1725, Julho, 28, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino acerca da resposta do governador e 
capitão general de São Paulo (Rodrigo César de Meneses), relativa às 
pessoas que há na capitania para a serventia dos oficios, dizendo que não 
há quem os sirva, por não poderem as pessoas sofrer o encargo de pagar 
as despesas à Fazendo Real, do seu rendimento, como se vê na comarca 
do Serro Frio e em muitas outras em Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 495. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 495. 
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496-  [ant. 1725, Agosto, 23] 
EQUERIMENTO do (ex-governador da praça de Santos), Luis Antônio de Sá 
Queiroga a (D. João V), pedindo que mande passar ordem ao juiz de fora da 
praça de Santos para lhe tirar residência do tempo que governou a mesma 
praça e para que, no caso de haver impedimento, lhe possa tirar a dita 
“diligência” o ouvidor geral de capitania de São Paulo, (Manuel de Melo 
Godinho Manso). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 496. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. . 
 

497-  1725, Setembro, 20, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a (D. 
João V), dizendo que é preciso eleger procuradores da Corte, mencionando 
os nomes das pessoas a quem remeteram a procuração que são os 
seguintes: Matias Ribeiro da Costa, Miguel de Macedo, Francisco Velho da 
Costa, capitão Manuel Borges de Figueiredo, capitão de Granadeiros 
Manuel José. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 497. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 497. 
 

498-  [ant. 1725, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Domingos de Freitas do Amaral a (D. João V), 
pedindo carta de confirmação das patentes de sargento-mor e mestre de 
campo de Itambé, concedidas pelo governador e capitão general (da 
capitania de São Paulo e Minas Gerais), o conde de Assumar (D. Pedro de 
Almeida e Portugal). 
Anexo2 cartas patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 498. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 498. 
 

499-  1725, Outubro, 2, Lisboa Ocidental 
CARTA de Luis Peres dos Santos, a (D. João V), dizendo que o governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, já 
lhe comunicara que os dízimos de Santos e seus anexos, estavam 
arrematados em vinte mil cruzados e 100 mil réis cada ano, e os dízimos 
das minas de Cuiabá em quinze. Que (D. João V) mandará pôr editais para 
se arrematarem os dízimos de Santos e, tendo-se posto em pregão, não 
tivera maior lanço que o de 19 mil cruzados. Os dízimos de Cuiabá não se 
tinham posto em pregão, por o governador dizer que esperava que 
aumentasse muito a arrematação futura, pela muita gente que se preparava 
para ir às minas. Agora devia ordenar-se ao dito governador, que mandasse 
por editais para se arrematarem os ditos contratos, no ano seguinte. 
Anexo: termo de Junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 499. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 499. 
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500-  [ant. 1725, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do guarda-mor Francisco Vicente Ferreira e de seu 
irmão, o capitão João Vicente Ferreira, moradores em Santos, a (D. João V), 
pedindo que lhes manda passar carta de confirmação da sesmaria dada 
pelo governador (e capitão general) da capitania (de São Paulo), Rodrigo 
César de Meneses na ilha de Santa Catarina, nos campos de “Arassituba, 
na barra do Sul”, da banda da terra firme, uma “légua e meia de testada que 
corre Nordeste e Sudeste e duas léguas de Sertão, correndo caminho de 
Oesnoroeste”. 
Anexo:  Carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 500. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 500. 
 

501-  1725, Outubro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), lembrando a necessidade e 
utilidade, para a Fazenda Real, de haver na cidade de São Paulo uma Casa 
da Moeda, o que não requereria muita despesa, transportando para aí a 
existente no Rio de Janeiro, que lá é desnecessária, contando, além disso, 
com o rendimento das novas minas do Cuiabá e de Goiás. 
Anexo: carta, duplicata da carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 501. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 501. 
 

502-   [ant. 1725, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Francisco Carvalho de Amaral, pedindo a (D. João V) 
que mande passar-lhe carta de confirmação do posto de capitão de 
Infantaria da Ordenança de uma Companhia do Regimento da vila de Parati. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 502. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 502. 
 

503-  1725, Outubro, 25, Santos 
CARTA do ouvidor geral da capitania de São Paulo,  Francisco da Cunha 
Lobo para (D. João V), informando que, conforme a ordem do Rei, tinha 
“tomado residência” ao bacharel Antônio dos Santos Soares, do tempo em 
que foi juiz de fora e órfãos da vila de Santos, e que, por todas as 
testemunhas da devassa que diz remeter, se verificou ser o dito bacharel 
pessoa de mérito e de carácter. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 503. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 503. 
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504-  1725, Outubro, 27 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a (D. 
João V), pedindo que conserve, como governador, Rodrigo César de 
Meneses, porque é a pessoa capaz de estabelecer, com prudência, as 
minas de Goiás e de Cuiabá  e que tem mostrado zelo a execução do 
serviço ao Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 504. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 504. 
 

505-  [ant. 1725, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO de Antônio Pinto Guedes, pedindo a (D. João V), 
confirmação da sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, duma terra, em quadra, 
entre o rio  Iapó e Tibagí. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 505. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 505. 
 

506-  [ant. 1725, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do (capitão) Bartolomeu Pais de Abreu a (D. João V), 
pedindo nova carta de confirmação da sesmaria concedida pelo governador, 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, 
duma terra nos campos gerais de Curitiba, com os rumos e confrontações 
declaradas na carta junta. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 506. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 506. 
 

507-  [1725] 
NOTA da remessa de ouro dos quintos das minas de Cuiabá, mandada pelo 
almoxarife da Fazenda Real, Simão Santos Pinto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 507. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 507. 
 

508-  1726, Janeiro, 24, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da praça de Santos), Timóteo Correia de 
Góis para (D. João V), sobre a conveniência que havia em separar o 
contrato do sal (de São Paulo), dos das mais capitanias, rematando-os 
isoladamente a quem se obrigasse a meter, nessa praça, todo o sal que 
fosse necessário para o consumo dos seus moradores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 508. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 508. 
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509-  1726, Janeiro, 25 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as propostas de Francisco 
Aranha Barreto e João Francisco Maltês, apresentadas pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Rodrigo César de Meneses), 
para o posto de alferes da guarnição da praça de Santos, vago por 
falecimento de Alexandre Aranha. O Conselho é de opinião que se nomeie, 
em primeiro lugar, João Francisco Maltês e, em segundo lugar, Francisco 
João. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 509. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 509. 
 

510-  1726, Janeiro, 30, Santos 
CARTA  do (provedor e contador da Fazenda Real da praça, de Santos), 
Timóteo Correia de Góis, para (D. João V), remetendo as relações do 
rendimento e despesa daquela Fazenda, nos anos de 1724 e 1725, pelas 
quais o Rei poderá ver que, o rendimento não cobre as despesas, pois faltou 
para o pagamento, do juiz de fora e para outras necessárias. 
Anexo: 2 relações 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 510. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 510. 
 

511-  1726, Janeiro, 25 
AVISO do (ministro do Conselho Ultramarino), Gonçalo Manuel Galvão de 
Lacerda, para o (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, no 
qual diz que por resolução de (D. João V), de 26 de Janeiro de 1726, sobre 
a consulta do Conselho Ultramarino, de 30 de Outubro de 1724, se ordena 
que sejam enviadas ao sindicante do ouvidor-geral da capitania de São 
Paulo (Manuel de Melo Godinho Manso), as queixas que  se fizeram do 
mesmo ouvidor. Porém, como se supõe que a residência do ouvidor já foi 
feita, fez-se este  aviso  para que o Rei diga se se devem mandar as 
queixas, caso já esteja sindicado o dito ouvidor. 
Anexo:  2 pareceres, 3 requerimentos, 2 representações, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 511. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 511. 
 

512-  1726, Janeiro, 30, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da praça de Santos), Timóteo Correia de 
Góis para (D. João V), remetendo as relações do rendimento e despesa da 
Fazenda Real nos anos de 1724 e 1725, e dizendo que o rendimento não 
bastou para cobrir as despesas, visto que faltou para o pagamento do juiz 
de fora e para outras despesas necessárias. 
Anexo:  2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 512. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 512. 
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513-  1726, Fevereiro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), dizendo remeter junto, as 
certidões pelas quais constam o rendimento e despesa da Fazenda Real 
naquela capitania, no ano de mil setecentos e vinte e cinco, e informando ter 
sido registada a ordem régia de remeter, todos os anos, a dita relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 513. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 513. 
 

514-  1726, Março, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral (de Paranaguá) Antônio Alvares Lanhas Peixoto, (a 
D. João V) em que diz ter suspendido e sindicado o capitão-mor da vila de 
Paranaguá, André Gonçalves Pinheiro, por terem já passado três anos por 
que fora nomeado. 
Anexo:  autos de residência,  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 4, doc. 514. 
AHU_CU_023-01, Cx. 4, D. 514. 
 

515-  [ant. 1726, Março, 20] 
REQUERIMENTO de Santos Martins, pedindo a (D. João V) que mande 
passar-lhe carta de confirmação da sesmaria de meia légua de comprido por 
uma de largo, no caminho que vai da vila de Moji (das Cruzes) para a de 
Santos, na paragem chamada Tijuco Preto. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 515. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 515. 
 

516-  [ant. 1726, Março, 28] 
CARTA do capitão de fortaleza de Nossa Senhora de Moteserrate, da vila 
de Santos, Miguel Antônio de Sobral, para (D. João V), na qual diz que, 
mandando o (governador) e capitão-general da (capitania) de São Paulo, 
Rodrigo Cesar de Meneses, o capitão-mor da vila de Curitiba, examinar o 
sertão da Serra Negra, se ofereceu para o acompanhar. Assim, andando 
pelos matos da dita vila, descobriu grande quantidade de árvores congonha, 
cujas folhas eram muito usadas pelos moradores das vilas de Curitiba, Rio 
de São Francisco, Nossa Senhora da Conceição e outras aldeias, que as 
mandavam buscar aos ditos matos por alto preço. Como pertenciam ao rei 
as terras onde se colhiam aquelas folhas, propunha-se fazer a sua 
exploração, achando que deste negócio resultariam lucros spara a Fazenda 
Real e para os ditos moradores, que as obteriam por um preço mais baixo. 
No entanto, somente para o que acaba de expor, depois da aprovação do 
governador, a quem enviava as condições deste negócio. Finalmente, 
suplica ao Rei que ordene ao governador do Rio de Janeiro (Luís Vahia 
Monteiro (?) ), que o transfira da fortaleza citada, para uma Companhia de 
Infantaria, na vila de Santos, onde era morador, e onde existia uma vaga, 
por morte de Manuel Mendes Pereira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 516. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 516. 
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517-  1726, Abril, 15, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), sobre a sua dúvida àcerca do pagamento 
da aposentadoria, a fazer ao ouvidor geral de Paranaguá , o bacharel 
Antônio Alvares Lanhas (Peixoto), porque no Alvará de 23 de Agosto de 
1724, o mesmo monarca determinara que se devia dar, a este, o mesmo 
que se deu ao ouvidor de São Paulo.  Porém, como Timóteo Correia de Góis 
diz que o ouvidor de São Paulo nunca a teve, eis porque ele tem dúvida em 
efectuar esse pagamento. 
Anexo: duplicata de carta, provisão, alvará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 517. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 517. 
 

518-  1726, Abril, 15, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), dando-lhe parte da incompetência do 
procurador da Coroa da vila de Santos, e propondo, para esse lugar, o juiz 
de fora da mesma vila, que, como homem de letras, poderá, com mais 
acerto, desempenhar essas funções. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 518. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. . 
 

519-  1726, Abril, 30, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral de Paranaguá, Antônio Alvares Lanhas Peixoto, a 
(D. João V), dizendo que requerera ao ouvidor-geral de São Paulo, 
Francisco da Cunha Lobo, que ordenasse ao escrivão que separasse no 
cartório, os Livros pertencentes à Ouvidoria de Paranaguá, já que ela fora 
separada da de São Paulo. Mas, como os papéis de justiça não tinham 
ainda chegado, o que causava embaraço e prejudicava a administração, 
pedia que ordenasse sobre isto, o que parecesse. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 519. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 519. 
 

520-  1726, Maio, 8, São Paulo 
CARTA do governador e capitão general da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses, para (D. João V). dizendo que o sargento-mor Luis 
Pedroso de Barros, renunciou à mercê do hábito de Cristo em favor do 
sobrinho, o mestre de campo Manuel Dias da Silva, que trabalhou com ele 
nas minas de Cuiabá. 
Anexo: Despachos, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 520. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 520. 
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521-  1726, Maio, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), propondo o ajudante de 
tenente, João Rodrigues do Vale, para o posto de governador da vila de 
Santos, pois tem sempre exercido o seu cargo com toda a competência, 
procurando cumprir o seu dever. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 521. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 521. 
 

522-  1726, Maio, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), informando-o de que tem 
examinado, cuidadosamente, a que pessoas se entregam os postos 
militares, exigindo que apresentem as suas patentes, procedendo conforme 
os seus merecimentos e necessidade que deles há. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 522. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 522. 
 

523-  1726, Maio, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da. capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João) (V), informando que o protesto 
feito pelo ouvidor Manuel de Melo Godinho Manso, acerca de mandar tirar 
as armas ao juiz de fora da praça de Santos, foi sem fundamento, pois não 
ignorava que o Rei ordenara que o dito juiz fosse auditor dos soldados; por 
isso não alterou cousa alguma sobre este particular. Sobre a queixa que lhe 
fez acerca dos provimentos, remete parte dos mesmos, passados por ele, 
para que se veja que os providos serviam mais tempo do que é permitido e 
lhes exigia, também, exorbitantes quantias. Portanto, verifica-se que o 
ouvidor não disse a verdade. 
Anexo:  carta, 2 traslados,  requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 523. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 523. 
 

524-  1726, Maio, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), dizendo que, quanto à 
remuneração do cargo de juiz de fora e órfãos de São Paulo, a acha 
bastante, dando-se-lhe o mesmo ordenado do juiz de fora de Santos; e que 
os vereadores se devem escolher entre as famílias de Pires e Camargos, a 
quem o Rei fez mercê. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 524. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 524. 
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525-  1726, Maio, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), informando-o de que não pode 
cumprir ordem que lhe foi dada na Provisão cuja cópia está à margem, 
porque o ouvidor geral nada lhe participou. Contudo, nota que o dito capitão 
não procedeu como devia, apresentando-lhe uma certidão que era segredo 
de justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 525. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 525. 
 

526-  1726, Maio, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), dando-lhe conta das oitavas 
em ouro das minas de Cuiabá, de Paranapanema (Paranampanema) e de 
Paranaguá (Pernagoa), pertencentes aos quintos reais que envia, e 
dizendo-lhe que na próxima viagem da frota a remessa será muito maior. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 526. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 526. 
 

527-  1726, Maio, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João) (V), informando que, na viagem 
ao sertão do Cuiabá, desprezará todos os riscos que ameaçam a sua vida, 
interessando-se apenas pelo aumento da Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 527. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 527. 
 

528-  1726, Maio, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D, João V), informando-o de que tinha 
feito, até antes de receber a carta cuja cópia vem à margem, a devida 
diligência para impedir o descaminho do ouro, ordenando até ao ouvidor 
geral, da capitania, que tirasse devassa de todas as pessoas que viessem 
das Minas Gerais. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 528. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 528. 
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529-  1726, Maio, 15, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses, a (D. João V), dizendo que ficava registrada naquela 
Secretaria e na Ouvidoria Geral a confirmação com que aprovara a 
permissão que ele tinha dado a alguns viandantes e mais pessoas, de 
poderem usar armas proibidas para se defenderem dos ladrões e dos 
escravos. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 529. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 529. 
 

530-  [ant. 1726, Maio, 16] 
REQUERIMENTO de Maximiano de Góis e Sequeira, e seu irmão Luis de 
Barros, a (D. João V), pedindo confirmação de uma terra de sesmaria, de 
três léguas de comprimento por uma de largura, entre os rios “Thitararé” e 
Jaguaricatú, que lhes foi concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 530. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 530. 
 

531-  1726, Maio, 16 
CARTA do ouvidor geral da vila de Paranaguá , Antônio Alvares Lanhas 
Peixoto para (D. João V), dizendo que acha desnecessária a criação dum 
novo lugar de tabelião, naquela vila, como o Rei tinha ordenado, por ser 
reduzida a população. 
Anexo: termo de autuação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 531. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 531. 
 

532-  1726, Maio, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V),  acerca da certidão que 
remete juntamente, na qual constarão o  rendimento e a despesa da 
Fazenda Real, daquela capitania, no ano de 1724. 
Anexo:  certidão, 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 532. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 532. 
 

533-  1726, Maio, 22, São Paulo 
CARTA do (goverador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), informando-o do procedimento 
do tenente de mestre de campo general, David Marques Pereira, que, tendo 
sido advertido da obrigação de satisfazer a importância devida a sua mulher, 
não só tem faltado a isso, cobrando os soldos por inteiro como se tem 
portado com demasiada temeridade e incorreção. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 533. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 533. 
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534-  1726, Maio, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V). informando-o de que, em 
cumprimento das suas ordens, suspendeu o estabelecimento do Contrato 
das Baleias até findar o do Rio de Janeiro, e que, além disso, procurará 
aumentar, com ele, o rendimento da Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 534. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 534. 
 

535-  1726, Maio, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dando conta da ajuda que deu 
ao visitador-geral que foi àquela capitania apaziguar os religiosos Capuchos 
que, aliás, se sujeitaram a tudo o que o dito visitador determinou. 
Anexo: provisão, despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 535. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 535. 
 

536-  1726, Maio, 25, Vila de Nossa Senhora da Candelária de Itú, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Nossa Senhora da 
Candelária, de Itú , a (D. João V), informando que era muito proveitoso 
haver, naquela vila, um convento de religiosas de Nossa Senhora do (monte 
do ) Carmo. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 536. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 536. 
 

537-  1726, Maio, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que diz remeter as cartas 
das Câmaras das vilas de São Sebastião e de Ubatuba, pelas quais consta 
ser, por enquanto, limitado o rendimento no descobrimento de ouro. 
Anexo:  2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 537. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 537. 
 

538-  1726, Maio, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), dando conta do atraso 
verificado na abertura do caminho para o Rio de Janeiro em virtude de 
alguns requerimentos feitos por moradores da vila de Parati. Como esta vila 
foi anexada à capitania, do Rio de Janeiro, já solicitou do respectivo 
governador (Aires de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e Noronha), 
as diligências necessárias para a conclusão da dita obra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 538. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 538. 
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539-  1727, Maio, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João (V), informando que se deve 
conservar o caminho que houve entre Santos e São Paulo, e o que se abriu 
de Santos para o Rio de Janeiro. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 539. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 539. 
 

540-  1725, Junho, 16, Rio de Janeiro 
CARTA do governador da capitania do Rio de Janeiro, Luis Vaia Monteiro, a 
(D. João V), dizendo que tinha passado várias ordens ao provedor da 
Fazenda Real, para que satisfizesse a consignação indicada, mas que lhe 
constava que não se tinha ainda dado satisfação, por falta de meios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 540. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 540. 
 

541-  1726, Junho, 19, Rio de Janeiro 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro, (D. Antônio de Guadalupe) para (D. 
João V), concordando haver conveniência na fundação do mosteiro de 
freiras na cidade de São Paulo, mas achando não ser aconselhável, visto 
não haver renda estável e segurança para a sua manutenção. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 541. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 541. 
 

542-  1726, Junho, 20 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando que se ouça a opinião 
do procurador da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 542. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 542. 
 

543-  1726, Junho, 25, Rio de Janeiro 
CARTA do (juiz da Alfândega do Rio de Janeiro), Manuel Correia Vasques, 
a (D. João V), dizendo que comunicara ao provedor da Fazenda Real, a sua 
ordem, para que a executasse, pois o dinheiro que era preciso remeter se 
achava carregado ao almoxarife. 
Anexo: provisão, despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 543. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 543. 
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544-  1726, Junho, 25, Lisboa Ocidental 
PARECER (Minuta do) do Conselho Ultramarino àcerca do injusto 
procedimento com que o ouvidor do Rio de Janeiro tirou residências ao 
ouvidor da capitania de São Paulo, Manuel de Melo Godinho Manso. O 
Conselho é de opinião que se inutilize a primeira devassa, e se encarregue 
de nova diligência, o desembargador Rafael Pires Pardinho, por ser pessoa 
idônea. Para evitar que o governador (e capitão-general) da capitania de 
São Paulo (Rodrigo César de Meneses), embarace esta diligência, deve 
proceder-se a ela quando o dito governador sair para as minas do Cuiabá ou 
de Goiás, porque poderia influenciar as testemunhas, em virtude de ser 
inimigo de ouvidor.  
Anexo:dDespacho, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 544. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 544. 
 

545-  1726, Junho, 25, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), informando sobre o requerimento do 
vigário da igreja matriz da vila de Santos, bacharel José Rodrigues França, 
em que pedia ao Rei lhe concedesse a mesma ordinária e fábrica que se dá 
aos mais vigários da capitania. O governador (e capitão-general da capitania 
de São Paulo), Rodrigo César de Meneses acha esse requerimento 
desnecessário, visto o requerente receber, além do ordenado, uma quantia 
anual de ordinária, e outra de fábrica, como os outros vigários da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 545. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 545. 
 

546-  1726, Junho, 26, Câmara da Vila de Nossa Senhora das Neves de 
Iguape 
RERESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Nessa Senhora das 
Neves de Iguape, a (D. João V), informando-o sobre os perigos a que estão 
expostas esta vila e a comarca, com a noticia das minas de ouro, por não 
terem fortalezas nem defensores; receia-se alguma invasão dos piratas, se 
o Rei não proibir que se tire gente da vila citada e da comarca. 
Anexo:  duplicado da  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 546. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 546. 
 

547-  1726, Junho, 26, Lisboa Ocidental 
CONSULTA  (mnuta da) do Conselho Ultramarino sobre a carta de 28 de 
Outubro de (1725) do ouvidor geral da capitania de São Paulo, Francisco da 
Cunha Lobo, na qual diz que, em virtude da carestia da vida, naquela 
capitania, é muito pequeno o seu ordenado, pelo que pede lhe seja 
aumentado, conforme se fez aos ouvidores das Minas Gerais. 
Anexo:  parecer, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 547. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 547. 
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548-  1726, Junho, 26, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 28 de Outubro de 
(1725), do ouvidor geral da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha 
Lobo, na qual expõe a “carestia, dos gêneros de fora, e mantimentos da 
terra”, o que torna insuficiente o ordenado, para suprir tantos gastos. Pede, 
por isso, a (D. João V), que aumente o ordenado pois, conforme carta do 
governador (e capitão-general) da mesma capitania, Rodrigo César de 
Meneses, o seu procedimento é digno de louvor. Parece ao Conselho que 
se deve fazer o mesmo que aos ouvidores das Minas Gerais. 
Anexo: carta, auto de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 548. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 548. 
 

549-  1726, Junho, 26, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, mandando que se ouça a opinião do 
procurador da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 549. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 549. 
 

550-  1726, Junho, 29, São Paulo 
CARTA  do (governador e capitão-general da capitania  de São Paulo) 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que se queixa do mestre 
de campo general Antônio Cardaso dos Santos que, sendo avisado para 
acompanhar o governador às minas do Cuiabá, recebeu as respectivas 
ajudas de custo e, quatro dias antes da partida, recusou-se a efetuar a 
viagem, alegando que estava indisposto. Porém, não foi mais que uma 
desculpa, pois andou passeando na cidade de (São Paulo), com armas 
proibidas, acompanhado de negras, provocando o desassossego dos 
moradores da dita cidade. Pedia dinheiro emprestado, e aqueles que lhe 
negavam eram ameaçados e injuriados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 550. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 550. 
 

551-  1726, Julho, 2 e 19, Lisboa Ocidental 
DOCUMENTOS em que estão exarados: DESPACHOS (três) do Conselho 
Ultramarino, o 2º dos quais manda que o juiz dos feitos da Fazenda, 
Francisco Nunes Cardeal, vendo a cópia da lei, informe com o seu parecer e 
PARECER do procurador da Fazenda e um parecer do Conselho 
Ultramarino que manda informar (D. João V), do que constar da devassa 
tirada ao ouvidor geral da Capitania de São Paulo, na praça de Santos, afim 
de ser enviada a um dos juizes dos feitos da Fazenda, para se proceder 
contra os culpados na forma da informação do Dr. Francisco Nunes Cardeal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 551. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. .551. 
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552-  [ant. 1726, Julho, 7, Vila de Santa Ana das Cruzes de Mogi] 
REQUERIMENTO de Maria Nunes de Sequeira, viuva de Pedro Martins da 
Silva, moradora na vila de Santa Ana das Cruzes de Moji, da capitania de 
São Paulo, a (D. João V), pedindo que mande averiguar a verdade acerca 
do procedimento incorreto que o ouvidor geral de São Paulo, Manuel de 
Melo Godinho Manso, teve para com ela quando lhe foi pedir que este lhe 
deferisse um requerimento. 
Anexo:  sumário de querela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 552. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 552. 
 

553-  [ant. 1726, Julho, 23] 
REQUERIMENTO de Luís Rodrigues Vilares e Antônio Lopes Tomar, 
moradores na cidade de São Paulo, pedindo a (D. João V), que lhes passe 
carta de confirmação da sesmaria de légua e meia de terra, no sertão de 
Curitiba, que lhe tinha sido concedida, em nome do Rei, pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (e das minas de Paranapanema 
e Cuiabá), Rodrigo César de Meneses. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 553. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 553. 
 

554-  1726, Outubro, 12, Lisboa Ocidental 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses para (D. João V), dizendo que se tinha 
informado de que as minas da vila de Paranaguá  davam pouco rendimento, 
e que tinha mandado guardar que pudesse pertencer aos quintos reais, 
achando que não havia lucros para se criar ali o lugar de provedor dos 
quintos. Informa, também, sobre as disposições tomadas e a tornar, mesmo 
no que respeita à entrada das embarcações no porto de Paranaguá . Diz, 
ainda, que remete duzentos e quatro oitavas do rendimento dos quintos das 
ditas minas, enviadas, à parte, conforme ordem do Rei. Sobre este 
documento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, dizendo que se 
escreva ao governador de São Paulo, aprovando o que tinha feito nesse 
particular, e que dê conta de tudo o que julgar necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 554. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 554. 
 

555-  1726, Outubro, 13, Santos 
CARTA do juiz de fora, da vila de Santos, Bernardo Rodrigues do Vale, para 
(D. João V), informando sobre as queixas dos Irmãos da Santa Casa de 
Misericórdia, da mesma vila, contra o vigário da vara, Gregório Lopes de 
Oliveira, por este se intrometer nos assuntos da dita Santa Casa, e pedindo-
lhe remédio para estas desordens. 
Anexo:  provisão, representação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 555. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 555. 
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556-  1726, Outubro, 8, São Paulo 
CARTA do vigário da matriz da vila de Santos, José Rodrigues França, para 
(D. João V), informando sobre a acusação que contra ele fizeram os Irmãos 
da Misericórdia que, segundo ele, não praticam obra alguma de caridade. 
Porém, se ele manda enterrar os seus paroquianos, na igreja da 
Misericórdia, é porque tem direito para isso, conforme os seus antecessores, 
o que pode provar pelas certidões que se seguem. 
Anexo: 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 556. 
 

557-  1726, Outubro, 16, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, na 
qual se queixa a (D. João V) do ouvidor geral da capitania, Francisco da 
Cunha Lobo, que tem fomentado discórdias em virtude de não ter 
acompanhado o governador as Minas de Cuiabá, conforme ordem do Rei. 
Cita também, a carta em que o dito ouvidor de São Paulo dá conta do 
procedimento do governador e capitão-general da mesma capitania, Rodrigo 
César de Meneses, pedindo ao Rei que lhe mande sucessor. Refere-se 
ainda a ordem de (D. João V), na qual mandava que fosse o ouvidor geral 
de Paranaguá (Pernaguá), às Minas de Cuiabá, do que se deu vista ao 
procurador da Coroa. Respondeu este que pela carta inclusa do ouvidor de 
São Paulo e das cópias por ele escritas ao governador daquela capitania, se 
mostra o seu grande desejo de passar às citadas minas, querendo deixar o 
seu lugar, procurando assim mais o seu interesse do que o da administração 
da justiça. Acha que se lhe deve enviar, como sucessor, ministro prudente 
que procure cumprir bem o seu dever. Ao Conselho parece o mesmo que ao 
procurador da Coroa. Ao Conselheiro Dr. Manuel Fernandes Varges parece 
o mesmo que ao Conselho acrescentando apenas que o ministro nomeado 
para sucessor deve ir logo nos primeiros navios. 
Anexo: provisão, 6 ofícios, 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 557. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 557. 
 

558-  [ant. 1726, Outubro, 28, Rio de Janeiro] 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da capitania do Rio de Janeiro), 
Bartolomeu de Sequeira Cordovil para (D. João V), informando-o de que 
remeteu ao provedor da Fazenda da praça de Santos (Timóteo Correia de 
Góis), quatro mil cruzados correspondentes à consignação de um ano, e os 
outros quatro que se devem doutro ano, mandá-los-á quando puder, visto 
que a Provedoria se acha muito empenhada, continuando com as remessas 
também quando for possível. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 558. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 558. 
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559-  [ant. 1726, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO de José de Campos Monteiro, pedindo a (D. João V) que 
mande passar-lhe carta de confirmação da sesmaria de uma légua de terra 
em quadra, conforme vai indicado na carta de sesmaria inclusa, que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 559. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 559. 
 

560-  1726, Novembro, 13, Lisboa Ocidental 
TERMOS DE ARREMATAÇÃO (cópias dos) do contrato dos dízimos de 
Santos, São Paulo e Minas de Cuiabá, feito a Agostinho Pinheiro, 
acompanhados das condições lançadas pelo arrematante e aprovadas pelo 
Conselho Ultramarino. 
Anexo: 2 termos de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 560. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 560. 
 

561-  [ant. 1726, Novembro, 13]  
CONDIÇÕES para a arrematação do contrato dos dízimos das capitanias de 
Santos, São Paulo e mais adjacentes. 
Anexo: parecer, despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 561. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 561. 
 

562-  [ant. 1726, Novembro, 14, Rio de Janeiro] 
REQUERIMENTO de Bernardo Alves da Silva, morador no Rio de Janeiro, 
pedindo a (D. João V) que lhe passe carta de confirmação da sesmaria de 
uma légua de terra, no rio da Cachoeira, que lhe tinha sido concedida, em 
nome do Rei, pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(e Minas de Paranapanema e Cuiabá), Rodrigo César de Meneses 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 562. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 562. 
 

563-  [ant. 1726, Novembro, 15, Lisboa Ocidental] 
REQUERIMENTO de Pedro Rodrigues Sanches, pedindo a (D. João V) que 
mande passar-lhe carta patente de confirmação do posto de coronel de 
Ordenanças das vilas de: São Vicente, Santos e Conceição, para que foi 
nomeado pelo governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 563. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 563. 
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564-  [ant. 1726, Novembro] 
REQUERIMENTO de José de Campos Bicudo pedindo a (D. João V) que 
mande passar-lhe carta de confirmação da sesmaria de uma légua de terra 
em quadra, defronte da barra do rio Tatuí, no rio Sorocaba, e que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 564. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 564. 
 

565-  [ant. 1726, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO de João de Almeida Lara, pedindo a (D. João V), que lhe 
passe carta de confirmação da sesmaria de légua e meia de terra de 
comprimento por uma de largura, na paragem de “Embetuba”, que lhe tinha 
sido concedida, em nome do Rei, pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (e das minas de Paranapanema e Cuiabá), Rodrigo 
César de Meneses. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 565. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 565. 
 

566-  [ant. 1726, Novembro, 19]  
CARTA a (D. João V) dizendo, entre outras coisas, que havia, dois anos que 
os moradores gozavam de tranquilidade, posto que ainda nos arredores de 
São João e Montevideu continuassem a ser oprimidos pelos vizinhos; que 
havia grande abundância de mantimentos e, não obstante ter entrado um 
“ramo de epidemia" que, desde Lima correra todo o país, só um soldado 
morrera por descuido; que os soldados continuavam a desertar, apesar de 
receberem bom tratamento, e sargentos, índios e casais, para a Laguna , 
desde que se divulgara que (D. João V) mandara povoar o Rio Grande na 
parte norte e abrir novo caminho; e, como o sargento-mor da Laguna, 
Francisco de Brito, agasalhava os desertores, certamente dentro de pouco 
tempo teria lá povo suficiente com prejuízo da “colonia”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 566. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 566. 
 

567-  [ant. 1726, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Ângelo Cardoso de Campos, pedindo a (D. João V) 
que mande passar-lhe carta de confirmação de sesmaria de uma légua e 
meia de terra em quadra, conforme consta da carta junta, que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Rodrigo César de Meneses). 
Anexos: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 567. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 567. 
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568-  1727, Novembro, 23, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, mandando que se escreva ao 
governador da Nova Colônia (do Sacramento), para que regule as despesas 
que se fazem com os animais, evitando tomar dinheiro a particulares, bem 
como passar letras para o Rio de Janeiro, onde se não podem pagar por 
causa dos seus exíguos rendimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 568. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 568. 
 

569-  [ant. 1726, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José de Góis  e Morais, pedindo a (D. 
João V) lhe passe carta de confirmação da sesmaria de légua e meia de 
terra em quadra, junto do rio Taquari-mirim, que lhe foi concedida em nome 
do referido monarca, pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 569. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 569. 
 

570-  [ant. 1726, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO de José Madeira Salvador, pedindo a (D. João V) que 
mande passar-lhe carta de confirmação de sesmaria de uma légua de terra 
em quadra, na freguesia de Cotia, que confronta com os Índios de São João. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc.570 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 570. 
 

571-  1726, Dezembro, 17, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando que informassem o 
juiz de fora de Santos, que (D. João V) proveu o intendente e suspendeu do 
cargo de ouvidor-geral de São Paulo, Paulo Francisco da Cunha Lobo, e 
que, enquanto não chegasse o novo ouvidor, nomeassem interinamente, 
Francisco Galvão da Fonseca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 571. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 571. 
 

572-  1726, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre a carta do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, àcerca dos 
inconvenientes provocados pela abertura de um caminho das Minas Gerais 
para as de Cuiabá e de Goiás. 
Anexo:  provisão,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 572. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 572. 
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573-  1726, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, não 
deve ter jurisdição para passar carta de patente de sargento-mor 
engenheiro, a Manuel de Barros, e mesmo que a tivesse, não lhe era 
permitido criar postos de novo. Por isso (D. João V) manda passar a referida 
carta patente com a designação de que nunca vencerá soldo. 
Anexo: carta, carta patente,  certidão,  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 573. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 573. 
 

574-  1727, Janeiro, 3, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, 
declarando ao (conselheiro) Antônio Rodrigues da Costa que (D. João V), 
ordena que se dê ao bacharel Francisco Galvão da Fonseca que vai ocupar 
o lugar de ouvidor da capitania de São Paulo, a mesma quantia de ajuda de 
custo que for dada ao seu antecessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 574. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 574. 
 

575-  1727, Janeiro, 4, Paço 
AVISO do (secretario de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, no qual 
declara ao (conselheiro), Antônio Rodrigues da Costa, que (D. João V) 
ordena que sejam dadas, aos dois tenentes de mestre de campo generais, 
que fossem para São Paulo, as mesmas ajudas de custo que tinham sido 
dadas aos seus antecessores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 575. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 575. 
 

576-  1727, Janeiro, 8, [São Paulo] 
REQUERIMENTO do bacharel Vicente Leite Ripado a (D. João V), pedindo 
que lhe seja dado, no povo cargo de juiz de fora da vila de Itú , os mesmos 
ordenado, aposentadoria e ajuda de custo que tinham sido pagos ao 
bacharel Antônio Alvares Lanhas (Peixoto), no cargo de ouvidor geral da vila 
de Paranaguá . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 576. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 576. 
 

577-  [post. 1727, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Auxiliares, da vila de São Francisco 
das Chagas, de Taubaté, Salvador Moreira de Castilho, a (D. João V), 
pedindo confirmação da carta patente por que foi provido no dito posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 577. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 577. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 189 / 1400 

578-  [ant. 1727, Janeiro, 12] 
 REQUERIMENTO de Pedro Rodrigues Sanches, em que pede a (D. João 
V) lhe faça mercê de escusa-lo  da obrigação com que o proveu no posto do 
coronel o governador e capitão general Rodrigo Cesar de Meneses ou lhe 
aceite a renuncia dele. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 578. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 578. 
 

579-  1727, Janeiro, Vila de Guaratinguetá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Vila de Santo Antônio de 
Guaratinguetá a (D. João V), pedindo que mande pagar a congrua da 
Fazenda Real como é costume nas mais vilas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 579. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 579. 
 

580-  1727, Fevereiro, 4, Secretária (Lisboa) 
CARTA de Miguel de Macedo Ribeiro para Bento de Abreu Bernardes, 
pedindo que o informe de quanto foi a ajuda de custo que se concedeu  ao 
governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses, quando foi tomar posse daquele Governo em 1721 ou 1722. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 580. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 580. 
 

581-  1727, Fevereiro, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Pedro de 
Macedo de Moura em que pede lhe seja passada carta de confirmação do 
posto de capitão de Artilharia da praça de Santos, para o qual foi nomeado 
pelo governador de São Paulo, Rodrigo César  de Meneses. Pareceu ao 
Conselho que devia ser passada a carta pedida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 581. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 581. 
 

582-  1727, Fevereiro, 12, Lisboa Ocidental 
AVISO do (Secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real ao 
(secretário do Conselho Ultramarino), André Lopes de Lavre, dizendo-lhe 
que, ainda que no decreto que nomeou governador (o capitão-general) da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, se declarasse 
que lhe fosse passada patente com o soldo que costumavam ter os 
governadores da dita capitania e se tinham outros emolumentos (D. João V) 
manda que se lhe declare isso na própria patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 582. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 582. 
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583-  1727, Fevereiro, 14, Convento de São Francisco da Cidade de São 
Paulo 
CARTA  do provincial dos capuchos, da província da Conceição do Rio de 
Janeiro, Frei Fernando de Santo Antônio para (D. João V), dizendo que um 
padre daquela Ordem, Frei João de São Domingos Leite, não querendo 
sujeitar-se ao regime dos conventos, conseguiu, ajudado por um prelado da 
Corte, convencer os crédulos, que tinha vindo de Jerusalém e se chamava 
João das Chagas. Recebia esmolas, dizendo que as mandaria para os 
lugares santos e com elas, o dito eclesiástico, levava uma vida de senhor 
absoluto, tendo negros ao seu serviço. O seu pouco escrúpulo foi ao ponto 
de comprar terras, que mandou cultivar, e casas a que chamou “Hospício 
para os frades esmolares de Jerusalém”. Além disto tudo, passou a  intitular-
se Vice Comissário Geral de Jerusalem.Termina o remetente, declarando 
que todos os prelados que, fugitivos, residiam no referido Hospício, 
deveriam recolher aos seus conventos e não ser permitida a fundação de 
mais estabelecimentos religiosos sem autorização régia. Finalmente, frei 
Fernando de Santo Antônio pede ao Rei que mande resolver e dê as suas 
ordens. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 583. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 583. 
 

584-  [ant. 1727, Março, 7] 
REQUERIMENTO de Francisco Jerônimo de Carvalho (morador em 
Curitiba), pedindo a (D. João V) que lhe passe carta de confirmação da 
sesmaria de uma légua de terra no rio “Monebetuba, onde faz barra no rio” 
de Tibaji (Tebagi), que lhe tinha sido concedida, em nome do Rei, pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo e das (minas de 
Paranapanema e Cuiabá), Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 584. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 584. 
 

585-  [ant. 1727, Março, 10] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria das Ordenanças das vilas de 
Taubaté (Tauboaté), Pindamonhangaba e Guaratinguetá, Alexandre Barreto 
de Lima a (D. João V), pedindo que lhe mande confirmar a carta patente, 
que junto remete à qual mostra estar ocupando esse posto, nesta data. 
Anexo:  2 cartas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 585. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 585. 
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586-  [post. 1727, Março, 20] 
FOLHA DE SERVIÇOS de Domingos Antunes Fialho, que serviu  na 
capitania de São Pauto desde 14 de Outubro de 1711 até 20 de Março de 
1727. Entre outros cargos desempenhou o de primeiro capitão-mor da vila 
de Guaratinguetá  por patente passada pelo governador (e capitão general 
da capitania de São Paulo), Rodrigo Cesar de Meneses; o de juiz ordinário 
do governador de São Paulo e Minas (Gerais) Antônio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho; o de provedor dos quintos reais por ordem do dito 
Governador e sindicante Antonio da Cunha Souto-Maior; o de capitão dos 
forasteiros  no combate contra os Franceses quando estes invadiram a vila 
de Parati. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 586. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 586. 
 

587-  [ant. 1727, Abril, 5] 
REQUERIMENTO do contratador do sal da capitania (sic) de Santos, João 
Alvares, a (D. João V), pedindo que lhe mande passar Provisão para os 
provedores da Fazenda e da Câmara, o ajudem na obtenção do que lhe é 
necessário para guardar o sal até vendê-lo e que o autorize a vender, o dito 
sal, a 19 reis cada alqueire. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 587. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 587. 
 

588-  [ant. 1727, Março, 29] 
REQUERIMENTO de João  Alvares e seus sócios, contratadores do sal da 
capitania (sic), de Santos, a (D. João V), expondo que os contratadores do 
sal dos demais portos da América queriam que os navios, fretados peles 
requerentes, lhes transportassem o seu sal, intimando os mestres dos 
referidos navios a não negociarem com eles, como acontecera com o navio 
fretado a José Valentim Viegas e Emilio da Silva Pereira. Porém, a 1ª 
condição do contrato determinara que os mesmos contratadores estavam 
isentos de levarem sal para os outros portos da América. Para evitar, 
também, possíveis questões com a Fazendo Real, pedem que, visto as 
condições do seu contrato não estarem ainda bem estabelecidas, se declare 
que o imposto sobre o sal seja apenas pago em relação à quantidade 
vendida e não à carregada. 
Anexo: declarações, 2 relações de condições, 2 termos de arrematação, 
certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 588. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 588. 
 

589-  [ant. 1727, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente, Antônio da Silveira a (D. João V), 
pedindo que lhe dê ajuda de custo por se ter deslocado da Bahia, onde 
prestava serviço como alferes para São Paulo. 
Anexo:  2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 589. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 589. 
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590-  [ant. 1727, Abril, 26] 
REQUERIMENTO do contratador do sal da vila de Santos João Álvares, a 
(D. João V), pedindo que seja passada provisão ao procurador da Fazenda 
na qual ordena que intervenha a favor do requerente e contra o 
administrador do Contrato do sal do Brasil, Manuel Bernardes, que se opôs 
à venda do sal, pelo preço que o dito contratador queria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 590. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 590. 
 

591-  1727, Março, 20, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a escolha dum secretário do 
governo de São Paulo. Apresentaram-se os seguintes candidatos: José da 
Silva Távora, José Duarte Cardoso, Antônio Vieira da Silva o Félix de Araujo 
Sousa. Pareceu, àquele Conselho, votar a favor dos referidos candidatos 
pela seguinte ordem: José da Silva Távora, José Duarte Cardoso, Félix de 
Araujo (Sousa). O conselheiro João Pedro de Lemos votou por esta ordem: 
José da Silva Távora, José Duarte Cardoso, Antônio Vieira (da Silva). O 
conselheiro Manuel Fernandes Varges; votou pela seguinte ordem: José da 
Silva Távora, Félix de Araujo (Sousa), José Duarte Cardoso. O conselheiro 
José Gomes de Azevedo votou pela ordem seguinte: José Duarte Cardoso, 
José da  Silva Távora, Félix de Araújo (Sousa). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 5, doc. 591. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 591. 
 

592-  1727, Maio, 6, Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol, para 
(D. João V), comunicando que, naquela praça, o serviço dum “ajudante-
supra” está a ser desempenhado por um sargento com patente concedida 
pelo governador e capitão general da capitania (de São Paulo), Rodrigo 
César de Meneses. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 592. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 592. 
 

593-  [ant. 1727, Maio, 25, Santos] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel Antônio dos 
Santos Soares, a (D. João V), em que pede se dêm as ordens necessárias 
para que o bacharel Bernardo Rodrigues do Vale faça uma sindicância a 
respeito do requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 593. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 593. 
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594-  1727, Maio, 30, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte-Real, no qual 
declara ao (secretário de Conselho Ultramarino), André Lopes, que (D. João 
V) ordenou que fosse reformada a consulta sobre o governo da praça de 
Santos. 
 AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 594. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 594. 
 

595-  1727, Maio, 31, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real, 
declarando ao (secretário do Conselho Ultramarino), André Lopes de Lavre, 
que (D. João V) ordenou que se reformasse a consulta feita pelo Conselho 
Ultramarino, a pedido de José Lino Fragoso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 595. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 595. 
 

596-  1727, Julho, 6, Vila e Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Gois, para (D. João V), informando sobre o breu e alcatrão 
necessários para a conservação das carretas de Artilharia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 596. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 596. 
 

597-  1727, Julho, 7, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando das vista ao procurador da 
Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 597. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 597. 
 

598-  1727, Julho, 8, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis para (D. João V), informando que remete junto as relações 
do rendimento e despesa da Fazenda Real da capitania de São Paulo, no 
ano de 1726, e dizendo que o rendimento não chegou para cobrir as 
despesas, referindo-se a algumas delas que se não pagaram, como as 
ajudas de custo, devidas ao governador e capitão general da capitania de 
São Paulo e a despesa do seu transporte para Cuiabá. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 598. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 598. 
 

599-  [ant. 1727, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do padre Felipe de Campos, pedindo a (D. João V), carta 
de confirmação da sesmaria de uma légua de terra, no sítio de Araritaguaba. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 599. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 599. 
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600-  1727, Agosto, 12, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que, em vista do zelo, 
actividade e desinteresse com que Rafael Pires Pardinho serviu no lugar de 
ouvidor da Comarca de São Paulo, acha que (D. João V) deve atender ao 
que ele pede, isto é, que lhe dê sem concurso, um lugar na Casa das 
Suplicações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 600. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 600. 
 

601-  1727, Julho, 16, [São Paulo] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V), 
pedindo que lhes dê as suas ordens, sobre o seguinte: era costume, em 
épocas anteriores, distribuirem cera, nas festas reais, aos sacerdotes, 
oficiais e alguns nobres. Porém, na época presente, não podem proceder da 
mesma maneira para não fazerem maiores despesas. Pedem, pois, a 
Resolução régia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 601. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 601. 
 

602-  [ant. 1727, Julho, 18, Vila de Nossa Senhora de Candelária]. 
REQUERIMENTO de Ângelo Cardoso de Campos, pedindo a (D. João V), 
carta de confirmação da sesmaria de uma légua de terra em quadra, situada 
entre a vila de Nossa Senhora da Candelária de Itú  e Araritaguaba , que lhe 
foi concedida pelo governador (e capitão-general da capitania) de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 602. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 602. 
 

603-  1727, Julho, 20, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol, para 
(D. João V), na qual diz que o governador (e capitão-general da capitania) 
de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, achava que havia pouco 
escrúpulo, em se darem baixas aos soldados e trocarem-see outros, 
ordenando, por isso, ao vedor geral, que não aceitasse nem consentisse em 
semelhantes baixas e trocas. Diz que o presídio tem três Companhias e 
estas insuficientes para guarnecer três, fortalezas, portanto, não convém 
levar, dai, soldados. 
Anexo:requerimento,  6 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 603. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 603. 
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604-  1727, Julho, 20, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Aantônio Gaioso Nogueirol, para 
(D. João V), dizendo que dera ajuda de braço secular ao padre Francisco 
Fernando de Santo Antônio,  Provincial da Província dos Capuchos do Rio 
de Janeiro para que fosse reconhecido dos Conventos desta Capitania. Os 
conventos, da dita província da vila de São Sebastião e da vila da 
Conceição renderam-se pacificamente mas o da vila de Taubaté  rebelou-se 
contra as ordens do governador de São Paulo, Rodrigo César (de Meneses), 
que os tinha transmitido ao seu substituto (o coronel Domingos Rodrigues 
da Fonseca Leme), durante a sua ausência. Por este motivo, o Ajudante que 
comandava as tropas deu ordem para pegarem em armas mas nem assim 
conseguiram dominar os rebeldes pelo que o Ajudante se viu obrigado a 
recolher-se à província acima indicada. 
Anexo:  4 requerimentos, informação,  8 certidões,  declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 604. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 604. 
 

605-  1727, Agosto, 5, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Vila de Santos a (D. João V), 
na qual expõem que lhes foi apresentada, por parte do contratador do sal, 
uma ordem do Conselho Ultramarino para prepararem os armazens onde 
devia ficar o sal que tinha sido transportado para a praça de (Santos) e 
indicando o preço de venda do dito sal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 606. 
 

606-  1727, Agosto, 6, Lisboa Ocidental 
ALVARÁ (cópia do) de D. João (V) ao secretário do Governo de São Paulo, 
Gervásio Leite Rebelo, ordenando que remeta uma lista, certificando se 
receberam e foram entregues todas as cartas enviadas nos sacos das vias. 
Anexo: 2 alvarás, provisão, regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 606. 
 

607-  1727, Agosto, 7, Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. 
CARTA de André Gonçalves Pinheiro, a (D. João V), agradecendo ter sido 
ordenado ao capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses, que voltasse a prover no posto de capitão-mor da vila de Nossa 
Senhora do Rosário de Paranaguá, o dito signatário da carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 607. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 607. 
. 
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608-  1727, Agosto, 7, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo ao governador e 
(capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, dando noticia de que, no posto de Cubatão, estariam os índios 
necessários para transportarem o dito governador e sua família até àquela 
cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 608. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 608. 
 

609-  1727, Agosto, 12, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que, em vista do zelo, 
atividade e desinteresse com que Rafael Pires Pardinho serviu no lugar de 
ouvidor da Comarca de São Paulo, acha que (D. João V) deve atender ao 
que ele pede, isto é, que lhe dê, sem concurso, um lugar na Casa das 
Suplicações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 609. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 609. 
 

610-  [ant. 1727, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO do bacharel Vicente Leite Ripado a (D. João V), pedindo 
que lhe mande passar uma Provisão, ordenando que lhe paguem o 
vencimento de juiz de fora da vila de Itú, desde o dia do seu embarque para 
a dita vila.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 610. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 610. 
 

611-  1727, Agosto, 22, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, declinando que seja pedida, ao 
provedor da Fazenda de Santos, uma informação sobre os lucros e 
despesas que a capitania de São Vicente dava ao marquês de Cascais, (D. 
Manuel José de Castro Noronha Ataíde e Sousa). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 611. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 611. 
 

612-  [ant. 1727, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do corregedor da comarca (de São Paulo (?) ), José 
Jacome de Azevedo a (D. João V), pedindo que lhe sejam dadas duzentas 
braças de terra na paragem chamada Cotia, no caminho de Itú , para ai abrir 
uma estalagem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 612. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 612. 
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613-  1727, Outubro, 6, São Paulo 
CARTA DO (governador  e capitão general da capitania de São Paulo 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel), para (D. Joâo V), pedindo 
esclarecimentos sobre o pagamento dos soldos dos tenentes do mestre de 
campo general, da praça de Santos, Manuel Borges de Figueiredo e David 
Marques Pereira e comunicando que achava justo, que os vencimentos, dos 
ditos tenentes, fossem igualados aos dos oficiais das Minas Gerais que 
tinham os mesmos postos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 613. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 613. 
 

614-  1727, Novembro, 8 
CARTA DO (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Pimentel para (D. João V), dizendo que o governador da 
praça de Santos, Antônio Goiso Nogueirol, não queria submeter-se às 
ordens dos governadores daquela capitania por não os considerar seus 
superiores. Contra o que foi determinado, numa Provisão Régia, sôbre a 
troca de soldados, dumas para outras Companhias, poder ser feita só pelos 
generais, o dito governador de Santos, resolveu dar baixa a um soldado, na 
Companhia chefiada pelo capitão seu protegido, Francisco Fernandes 
Montanha, mandando prender o capitão André Cordeiro de Matos por ter 
requerido o soldado. Além disso, dá licença, por mais tempo do que o 
permitido aos soldados e oficiais. O remetente termina a carta pedindo a D. 
João V que decida  e  transmita as suas resoluções. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 614. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 614. 
 

615-  1727, Novembro, 11, São Paulo 
CARTA DO (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que a festa 
das Onze Mil Virgens, celebrada desde há muito, tem como  principais 
entusiastas os estudantes, que se costumam mascarar. Para essa festa, 
sempre se pediu licença aos governadores, nas cidades, e aos capitães-
mores, nas vilas, sem nunca os ouvidores se intrometerem. Chegada a 
festividade, diz que os estudantes lhe foram pedir licença, porém, no 
primeiro dia que saíram mascarados, o ouvidor Francisco Galvão da 
Fonseca, disse que era a êle que deviam pedir autorização para se 
mascararem, pois ao governador apenas pertencia autorizar o uso de 
tambores e tudo que fôsse do domínio militar. Acha, portanto, que o ouvidor 
pretende alterar as leis, pelo que pede providências ao Rei. 
Anexo: acrta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 615. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 615. 
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616-  1727, Novembro, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, queixando-se a (D. Joâo V) dos 
excessos praticados pelo ouvidor Francisco Galvão da Fonseca, quanto aos 
provimentos dos oficiais de justiça e serventuários, os  quaisintenta passar 
sem  resolução de (D. João V). Não pode conceber que êste ministro 
pratique tal atentado, mas no caso de o executar, saberá êle, governador, 
defender a posse, costume e Regimento real que determina ser ao 
Governador que compete dar todos os provimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 616. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 616. 
 

617-  1727, Novembro, 14, São Paulo 
CARTA do (governador da capitania de São Paulo), Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel para (D. João V), comunicando as dificuldades que tem o 
regedor da Bahia, no desempenho do seu cargo, pelo que acha necessário 
seja passada provisão, ao dito regedor, a conceder-lhe as regalias dos 
demais regedores. Diz, também, que seria justo conceder à Irmandade da 
Misericórdia os mesmos privilégios que goza a Irmandade da Casa de 
Misericórdia da Corte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 617. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 617. 
. 

618-  1727, Novembro, 15, Vila de Itú 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Itu d (D. João V), 
pedindo, em nome dos moradores da dita vila, autorização para fundarem 
um convento de carmelitas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 618. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 618. 
 

619-  1727, Novembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo). 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que o seu 
antecessor, Rodrigo César de Meneses, expusera ao Rei os perigos que 
correm os viandantes, através das estradas da capitania, infestadas por 
feras e criminosos. Em virtude disso, achava que seria muito conveniente 
que êles pudessem levar armas de defesa.. Por provisão de 13 de Agosto 
de 1725, (D. João V) aprovava a sugestão, permitindo, assim, que os 
viandantes fôssem portadores de armas. Porém, nele se vê que esta 
faculdade de dar licenças e concedida apenas aos governadores; mas, 
como o ouvidor Francisco Galvão da Fonseca, também quer êsse privilégio, 
o governador pede ao Rei se digne informar se êle poderá, de fato, 
conceder essas licenças. 
Anexo: provisão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 620. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 620. 
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620-  1727, Novembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que as ordens 
dadas ao ouvidor de (São Paulo), sôbre as terras concedidas por carta de 
sesmaria, não foram transmitidas aos governadores. Por isso, sucedeu que 
o governador. D. Brás Baltazar da Silveira, concedeu terras, ao mestre de 
campo Antônio Pires de Ávila, na paragem chamada Casaquera. Mais tarde, 
quando tomou posse do govêrno, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, como 
desconhecia quais as terras que se já estavam povoadas, passou  carta de 
sesmaria ao coronel Alexandre Barreto de Lima, das terras pertencentes ao 
dito mestre de campo. Daí resultou uma contenda entre o mesmo mestre de 
campo e dito coronel. Para evitar futuras discórdias e pôr têrmo à que havia 
entre aqueles dois contendores, o governador, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, pede a (D. João V) que lhe faça mercê de passar confirmação aos 
possuidores de terras e ordena aos vereadores da Câmara que façam as 
medidas necessárias dessas terras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 621. 
 

621-  [post. 1728, Junho, 19] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que o 
ouvidor Francisco da Cunha Lobo, porque as minas de Paranapanema não 
tinham superintendente, proveu neste cargo, Antônio de Camargo Ortis. O 
novo ouvidor, Francisco Galvão da Fonseca, ao chegar a São Paulo, proveu 
de novo, Antônio Camargo Ortis que tinha as qualidades necessárias para 
exercer essa ocupação, mas que, por ser muito colérico, provocou certo 
desagrado. Por isso o governador, ao receber uma carta dêle, pedindo 
demissão, ficou satisfeito com a idéia. Antônio da Cunha Abreu, provedor 
dos quintos das minas de Paranapanema, ao partir das ditas minas, foi-se 
despedir do ouvidor, que lhe disse não pertencer ao governador nomeá-lo, 
visto que êle, ouvidor, é que era o superintendente. O capitão-general expõe  
não ter ligado importância ao reparo do ouvidor, e ter passado a provisão; e 
informa, ainda, ter recebido uma representação dos moradores de 
Paranapanema, que não concordavam com a nova forma de pagar os 
quintos, nas ditas minas. 
Anexo:  carta,  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 621. 
 

622-  1727, Dezembro, 1, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do provedor da Casa de Fundição de São Paulo, 
Sebastião Fernandes do Rego para (D. João V), pedindo instruções sobre: o 
preço que deve levar pela fundição do ouro, o salário dos escravos “que 
tocam os foles” e o preço das “escórias que ficam nos cadinhos”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 622. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 622. 
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623-  [ant. 1727, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO de Felipe Cardoso, pedindo a (D. João V), carta de 
confirmação da sesmaria que lhe foi concedida pelo governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, (Rodrigo César de Meneses). 
Anexo: 2 cartas de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 623. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 623. 
 

624-  [ant. 1727, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça de Santos, Manuel Gonçalves 
de Aguiar, e de João de Sousa, a (D. João V), pedindo-lhe confirmação da 
carta de sesmaria de uma légua de terra, que lhe foi concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Rodrigo César de 
Meneses). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 624. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 624. 
 

625-  [ant. 1727, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO de Diogo de Toledo Lara, pedindo a (D. João V), que lhe 
passe carta de confirmação da sesmaria de terras, que lhe tinha sido 
concedida, em nome do Rei, pelo governador (e capitão-general da 
capitania de) São Paulo, (das minas de Paranapanema e do Cuiabá, 
Rodrigo César de Meneses). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 625. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 625. 
 

626-  1727, Dezembro, 21, Vila Rica 
INSTRUÇÃO (Cópia da) mandada por Eugênio Freire de Andrade para a 
Casa da Fundição de São Paulo em cumprimento duma ordem de (D. João 
V) sôbre o trabalho de cada operário e as despesas feitas com o material 
empregado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 626. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 626. 
 

627-  [ant. 1729, Janeiro, 2] 
RQUERIMENTO de Manuel Mendes de Almeida e de Manuel Gomes de Sá 
a (D. João V), pedindo que lhes mande passar uma carta de confirmação 
das terras “na paragem chamada Cancaya” que lhes concedeu de sesmaria, 
o governador da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 627. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 627. 
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628-  [ant. 1728, Janeiro, 4] 
PARECER do procurador da Coroa, segundo o qual, em virtude de na 
Capitania (de São Paulo) haver apenas o presídio da vila de Santos, nele 
deve servir de auditor particular, o juiz de fora, conforme o capítulo 24 do 
Regimento do Conselho de Guerra, e o capítulo 44 do Regimento dos 
governadores das armas. Deve declarar-se que o ouvidor (Manuel de Melo 
Godinho Manso), não é auditor Geral, pelo que, indo   à vila de Santos, não 
deve exigir guarda. O restante proposto pelo governador, não deve ser 
deferido, nem deve alterar o que está disposto. 
Anexo: 5 cartas, 2 provisões, 2 cópias de parágrafo de regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 5, doc. 628. 
AHU_CU_023-01, Cx. 5, D. 628. 
 

629-  [ant. 1728, Fevereiro, 02] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues Penteado e de Mateus de Matos, 
(moradores na vila de Parnaíba), a (D. João V), pedindo carta de 
confirmação da sesmaria que lhes foi concedida pelo governador (e capitão-
general) da capitania de São paulo, Rodrigo César de Meneses, em nome 
do Rei. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 629. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 629. 
 

630-  1728, Fevereiro, 2, Vila Real 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Meneses, para (D. João V), em que informa achar justo o 
requerimento do sargento-mor Torcato Teixeira de Carvalho. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 630. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 630. 
 

631-  [ca. 1728, Fevereiro, 18.] 
REQUERIMENTO dos moradores da vila de Laguna e da ilha de Santa 
Catarina, comarca de Paranaguá  a (D. João V), pedindo que mande 
confirmar o “capítulo de correisão” deixado, na dita ilha, pelo 
“desembargador ouvido geral”. Pedem, também, autorização para o campo 
de Arasatuba ficar em pastos comuns, em embargo da sesmaria concedida 
a “Fulano Vicente”. 
Anexo:  bilhete, carta, capítulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 631. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 631. 
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632-  [ant. 1728, Fevereiro, 24] 
REQUERIMENTO do fiador de Gervásio Leite Rebelo, Domingos da Silva 
Leite a (D. João V), pedindo que mande passar uma  provisão, ordenando 
ao ouvidor da capitania de São Paulo, que passe um atestado do que rende, 
ao dito Gervásio Leite Rebelo, o ofício de secretário de Estado do govêrno 
de São Paulo para êle, como fiador, pagar os novos direitos. Pede, também, 
que o desobrigue da sua fiança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 632. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 632. 
 

633-  1728, Março, 7, Vila Real de Bom Jesus do Cuiabá 
CARTA do secretário do Govêrno de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo, 
para (D. João V), comunicando que cumpriu as ordens recebidas na 
provisão cuja cópia vem à margem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 633. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 633. 
 

634-  [ant. 1728, Março, 15] 
REQUERIMENTO de Sebastião Rodrigues de Bragança, pedindo a (D. João 
V), a confirmação da carta patente de capitão-mor da ilha de Santa Catarina, 
que lhe foi concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Rodrigo César de Meneses). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 634. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 634. 
 

635-  1728, Março, 28 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Vila Real do (Senhor) Bom 
Jesus do Cuiabá a (D. João V), pedindo: 1º que D. João V autorize, aos 
herdeiros e cerdores, daquela vila, que recebam as suas heranças e o 
pagamento das dividas, na capitania de São Paulo e não em Lisboa; 2º que 
diminua, aos habitantes daquela região, os impostos pagos pelas fazendas 
e escravos; 3º que conceda a mercê de não ser quintado, na Casa da 
Fundição de São Paulo, o ouro extraído das minas de Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 635. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 635. 
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636-  1728, Junho, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) sôbre uma carta de 15 de Novembro 
de 1727 do governador e capitão general da capitania de São Paulo 
(Antônio da Silva Caldeira Pimentel) em que êste dá contas das dúvidas 
suscitadas pelo ouvidor geral daquela capitania, Francisco Galvão da 
Fonseca, a respeito do lugar que devia ocupar nas igrejas e nas procissões 
e do tratamento do dito governador para com êle nas cartas e despachos. 
Pareceu, àquele Conselho, que o referido ouvidor deveria ser advertido, 
pelos oficiais da Câmara, da mesma capitania, que ocupasse o lugar que 
ocuparam os seus antecessores e tivesse o mesmo tratamento que êles 
tiveram. 
Anexo: carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 636. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 636. 
 

637-  1727, Outubro, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da (comarca de) São Paulo, Francisco Galvão da 
Fonseca para (D. João V), na qual participa que “no parágrafo 18 do 
Regimento dos governadores do Rio de Janeiro de que usão os 
governadores desta capitania de São Paulo” o direito de nomearem os 
oficiais de justiça das respectivas capitanias. Porém, não tinha sido anulada 
a ordem que dava aos ouvidores gerais, o mesmo direito. O remetente pede 
pois, a D. João que dê uma ordem definitiva sôbre aquele assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 637. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 637. 
 

638-  1728, Julho, 7, Vila Real (do Senhor Bom Jesus do Cuiabá) 
CARTA do ouvidor de Paranaguá ,Antônio Álvares Lanhas Peixoto, que ali 
chegou a 16 de Novembro de 1726, participando, circunstanciadamente a 
(D. João V) os excessos e violências praticadas pelo vigário da Vila Real 
das Minas de Cuiabá, Lourenço de Toledo Papuas (?). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 638. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 638. 
 

639-  1728, Julho, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, expondo a D. João (V) os motivos por 
que não partiram para o Reino os tenentes-generais: Antônio Cardoso dos 
Santos que está preso, David Marques Pereira que já partiu e o ex-ouvidor 
geral Francisco da Cunha Lobo, que casou em Santos, com uma sobrinha 
do padre Bartolomeu Lourenço. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 639. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 639. 
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640-  1728, Julho, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Cidade de São Paulo a (D. 
João V) pela qual pediu perdão, em nome do povo daquela cidade, de terem 
contribuido somente com sessenta mil cruzados por seis anos, para os 
dotes dos príncipes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 640. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 640. 
 

641-  1728, Julho, 16, São Paulo 
REPRESENTTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a (D. 
João V) na qual demonstram o seu contentamento por terem sido bem 
recebidos pelo governador daquela capitania, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel e pelo ouvidor geral desembargador Francisco Galvão da Fonseca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 641. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 641. 
 

642-  1728, Julho, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que remete a 
relação do ouro vindo das minas da capitania, notando a irregularidade com 
que vem o ouro de Cuiabá, sem trazer guia, como está estabelecido, 
referindo-se à que trouxe o padre André dos Santos (Queiroz), “que mais 
parece certidão para se lhe remunerar a condução do que conhecimento em 
forma para a entrega, com se vê da cópia inclusa”, e referindo-se, também, 
à abertura do caminho para o Rio de Janeiro, concluída no seu distrito e que 
se deve acabar para evitar os inconvenientes das viagens por mar, no 
transporte do ouro. 
Anexo:certidão, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 642. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 642. 
 

643-  [ca. 1728, Julho, 16.] 
RELAÇÂO das cartas do governador (e capitão-general), da capitania de 
São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), sôbre as 
contendas das Câmaras da vila de Sorocaba com os religiosos da Ordem de 
São Bento a respeito das terras; sôbre o ouro remetido de Cuiabá a 
Paranapanema; sôbre a representação dos sargentos-mores da praça de 
Santos; sôbre a contribuição das Câmaras para os esponsórios reais e 
sôbre os tenentes generais, David Marques, Antônio Cardoso e o ouvidor-
geral Francisco da Cunha Lobo. 
Anexo: 3 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 643. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 643. 
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644-  1728, Julho, 13, Lisboa Ocidental 
CARTA do (corretor da Fazenda), Luís Peres dos Santos, para (D. João V) 
informando que os habitantes da capitania de São Paulo estavam 
descontentes com o preço do sal, e que o acusavam de ter contribuído para 
aquele preço exorbitante. O dito corretor expõe as várias razões da sua 
inculpabilidade no referido assunto, dizendo até que, em sua opinião, a 
vinda do sal deveria ser livre para evitar desentendimentos. Pede, pois a D. 
João V que decida sôbre o processo de fazer o contrato do sal, dali para o 
futuro. 
Anexo: 5 representações, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 644. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 644. 
 

645-  1728, Julho, 17, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor e contador da Real Fazenda de Santos), Timóteo 
Correia de Góis para (D. João V), dizendo que remeteu ao provedor da 
Fazenda do Rio de Janeiro, “um conto seiscentos e vinte e três mil 
quatrocentos e oitenta e sete reis em moedas de ouro para se remetter ao 
Conselho Ultramarino e pellas addiçoens da lista inclusa (1) se verá de que 
procedem”.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 645. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 645. 
 

646-  1728, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da capitania de São Paulo, desembargador), 
Francisco Galvão da Fonseca para (D. João V), dizendo que, em 
cumprimento duma ordem do Rei, foi feita uma cadeia, naquela capitania, 
com os “rendimentos aplicados para as obras desta Cidade que 
administravam os oficias da Câmara”. Acontece, porém, que talvez por falta 
de meios ou de materiais, a cadeia ficou com pouca segurança e pequena. 
Por isso e devido ao elevado número de delinqüentes que ali existem, o 
remetente acha necessário mandar-se fazer uma cadeia maior e com mais 
segurança. 
Anexo:carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 646. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 646. 
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647-  1728, Agosto, 2, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca de São Paulo, desembargador 
Francisco Galvão da Fonseca, para (D. João V), dizendo que, após uma 
leitura atenta dos livros das confrarias e irmandades daquela cidade e das 
vilas de Parnaíba, Itu e Sorocaba, verificou que nenhum seu antecessor 
tinha obrigado os eclesiásticos, dessas confrarias e irmandades ao 
cumprimento das ordens régias. Disso resultou que os mesmos 
eclesiásticos tomaram certas liberdades quanto ao pagamento dos salários 
dos visitadores e restantes despesas. Por não concordar com êsses 
exageros, o remetente pede a D. João V que dê uma resolução. 
Anexo: provisão, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 647. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 647. 
 

648-  1728, Setembro, 29, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V), 
eleogiando o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, por ter mantido sempre a capitania em sossêgo 
e tranquilidade. Informam que, depois de o novo governador, Antônio da 
Silva Caldeira Pimentel, ter tomado posse do lugar, a capitania se encontra 
na maior inquietação, caminhando para uma “perniciosa ruína”. Em 
conseqüência disto, pedem ao Rei que lhes torne a dar, como governador, 
Rodrigo César de Meneses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 648. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 648. 
 

649-  1728, Outubro, 22, Vila e praça de Santos 
CERTIDÃO do provedor e contador da Fazenda Real das capitanias de São 
Paulo, São Vicente e Conceição, e nelas juiz de Alfândega, Timóteo Correia 
de Góis, atestando  que o governador (e capitão-general da capitania de 
São Paulo), Rodrigo César de Meneses, ao tomar posse do cargo, trouxe 
ordem de (D. João V), para que êle e seus oficiais fôssem pagos pelos 
rendimentos da Fazenda Real das Minas Gerais. Em virtude dessa ordem, 
remeteu-se a importância dos soldos vencidos desde 2 de Abril de 1721 até 
1 de Fevereiro de 1723. Porém, como das minas do Cuiabá começaram a 
vir rendimentos, os soldos deixaram de ser pagos pela Fazenda Real das 
Minas Gerais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 650. 
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650-  1728, Outubro, 26, Vila de Santa Ana de Parnaíba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santa Ana de Parnaíba, 
informando (D. João V) sôbre o conceito em que tinham o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, o 
qual durante os sete anos de seu govêrno demonstrou a maior competência, 
lhaneza de caráter, exatidão e elevação moral. Estabeleceu as minas de 
Cuiabá, animou os descobrimentos de Paranapanema e a “entrada”, para 
Goiás mostrando o maior desinterêsse e honestidade. Demostravam 
ressentimento para com o novo governador, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, pelo despotismo com que os trata, obrigando-se a contribuir para 
os chapéus da Princesa, além das suas possibilidades. Mostram-se 
ofendidos com a perseguição que lhes movia, inferiorizando-se perante os 
visitantes e aos do Reino. Afirmaram a sua lealdade e desejo de servir o 
Rei, em qualquer serviço e, para as conquistas foram os pioneiros das 
Minas Gerais, Cuiabá, Paranapanema e Goiás. O governador Rodrigo César 
de Meneses, que se encontrava em Cuiabá, por ordem do Rei, podia 
confirmar aquelas declarações. Porém a união das minas de Goiás ao 
Cuiabá, e a recondução de Rodrigo César de Meneses ao govêrno da 
capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 650. 
 

651-  1728, Outubro, 26, Vila de Santa Ana de Parnaíba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santana de Parnaíba, 
a (D. João V), elogiando o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo,  Rodrigo César de Meneses, dizendo que durante os sete anos que 
governou sempre cumpriu as suas obrigações, conservou a capitania em 
paz e sossêgo, e muito amigo da pobreza, sempre favoreceu os 
necessitados. Acêrca do seu  sucessor Antônio da Silva Caldeira Pimentel, 
queixam-se do seu mau procedimento e e  pedem ao Rei que os livre do seu 
jugo, mandando de novo, para governador da capitania Rodrigo César de 
Meneses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 651. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 651. 
 

652-  1728, Novembro, 6, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Cidade de São Paulo a (D. 
João V),. pedindo os privilégios que foram concedidos aos cidadãos do Rio 
de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 652. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 652. 
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653-  1728, Novembro, 24, Itú 
RELAÇÃO das quantias oferecidas pelos moradores do bairro de 
Araritaguaba, no leilão dos “chapéus” da Rainha (D. Mariana d’Austria). 
Estas quantias foram cobradas, pelo capitão José Cardoso Pimentel, 
constando do mesmo documento as relações das quantias mandadas por 
outras vilas e bairros.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 653. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 653. 
 

654-  1728, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o conteúdo da carta do 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, a respeito do donativo com que contribuíram os 
moradores das vilas da dita capitania, para os casamentos do Infante do 
Brasil e da Infanta D. Maria com o príncipe das Astúrias. Pareceu, àquele 
Conselho, que o dito governador merecia um louvor pelo meios de que 
serviu na aquisição de tal donativo. Pareceu-lhe, também, que os 
descobridores da vila de Paranapanema deveriam ser louvados pelo mesmo 
governador, para estimulá-los a novos descobrimentos. 
Anexo, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 654. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 654. 
 

655-  [ant. 1728, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO de Antônio da Costa Chaves, morador da vila de Taubaté 
(ta Buate), a (D. João V), pedindo uma carta de confirmação de sesmaria 
que lhe foi concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo e Mina de Paranapanema e Cuiabá, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, duma légua de terra, na paragem chamada “Tacuruça”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 655. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 655. 
 

656-  1728, Dezembro, 30, São Paulo 
CARTA do capelão Inácio Correia a (D. João V) dizendo que não podia 
deixar de acompanhar as humildes súplicas que os cidadãos de São Paulo 
ofereciam, agradecendo-lhe o favor feito, na vida de seu general “com se 
exporem tôdas as horas a mil perigos de suas vidas, nos descobrimentos de 
novas minas de ouro, diamantes e outras pedras preciosas”. Por isso, 
pediam que os não castigasse com à desonra de lhes tirar o seu general, 
que sempre servira com zêlo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 656. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 656. 
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657-  [ca. 1728, São Paulo] 
RELAÇÃO das cartas do governador (e capitão-general da capitania) de 
São Paulo, (Antônio da Silva Caldeira Pimentel), remetidas pela frota de 
Pernambuco, no ano de 1728. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 657. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 657. 
 

658-  [ant. 1729, Janeiro, 8,.] 
REQUERIMENTO de Domingos Gomes da Costa a (D. João V), pedindo 
que ordene ao governador do Rio de Janeiro, para mandar dois navios à Ilha 
de São Lourenço a fim de transportarem escravos em número suficiente 
para trabalharem numa  fábrica e“armação de pesca” de baleias que seria 
montada à custa do requerente nas costas da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 658. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 658. 
 

659-  1729, Janeiro, 27, Lisboa Ocidental 
REQUERIMENTO de Silvestre da Silva Carneiro a (D. João V), pedindo que 
lhe mande passar a confirmação da meia légua de terra, perto de Caucaia , 
que lhe deu sesmaria, o governador da capitania de São Paulo, Antônio da 
Silva Caldeira Pimentel. Recaíram, sôbre êste requerimento, um parecer do 
procurador da Fazenda, um parecer do procurador da Coroa e três 
despachos do Conselho Ultramarino um dos quais ordenando que seja 
passada a requerida Confirmação. 
Anexo: bilhete, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 659. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 659. 
 

660-  [ant. 1729, Março, 18.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça de Santos, Manuel Gonçalves 
de Aguiar, pedindo a (D. João V), a confirmação de uma carta de sesmaria 
de légua e meia de terra em quadra, situada nos campos de Curitiba, na 
paragem chamada das Furnas, que principia num ribeiro junto do curral de 
José Martins, e segue ao longo da estrada que vai de São Paulo para a dita 
vila de Curitiba. Esta carta foi-lhe dada pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio da Silva Caldeira Pimentel). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 660. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 660. 
 

661-  [ant. 1729, Março, 19.] 
REQUERIMENTO de Domingos Gomes da Costa a (D. João V), pedindo 
que lhe mande passar, por mais três dias, a ordem da concessão da fábrica 
“da pesca das baleias nas costas de Santos e de São Paulo” que lhe foi já 
dada por duas vias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 661. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 661. 
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662-  [ant. 1729, Março, 22] 
REQUERIMENTO de José Ferreira de Sá a (D. João V), pedindo que lhe 
mandasse passar provisão para êle poder continuar, por mais três anos, na 
serventia dos ofícios de escrivão da Câmara, Almotaçaria, Orfãos, 
Execuções e de Tabelião. 
Anexo: certidão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 662. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 662. 
 

663-  663. [ant. 1729, Março, 23] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Itu  a (D. João V), pedindo que 
lhe mande passar uma provisão para que os juizes de fora, daquela vila, 
sejam “juizes do tombo das sesmarias que se houverem de demarcar, por 
se achar distante o Ouvidor a quem pertencem e não terem tempo nos dias 
das  correições. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 663. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 663. 
 

664-  1729, Março, 29, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V) fazendo saber ao ouvidor-gereal da 
capitania de São Paulo, Francisco Galvão da Fonseca, que, por intermédio 
do provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, lhe hão-de ser enviado os  
caixões  em que se encontrava chumbo em vez de ouro dos quintos das 
(Minas) do Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 664. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 664. 
 

665-  1729, Março, 29, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Corte Real para 
André Rodrigues da Costa, no qual declara que remetera ao Conselho 
(Ultramarino), para este mandar para o Rio de Janeiro e dali serem 
remetidas ao ouvidor de São Paulo as caixas que transportaram o chumbo, 
em lugar do ouro, da (vila Real do Senhor Bom Jesus de) Cuiabá AHU-São 
Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 665. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 665. 
 

666-  [ant. 1729, Março, 30] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da fortaleza de Nossa Senhora de 
Monserrate, Leonardo de Macedo e Moura, a (D. João V), pedindo que lhe 
mande passar patente de confirmação do dito posto, o qual lhe foi conferido 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio da 
Silva Caldeira Pimentel). Anexocarta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 666. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 666. 
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667-  1729, Março, 31, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (Cópia da) de (D. João V) pela qual determinava os lugares que 
devem ocupar no tribunal, da cidade de São Paulo, os diferentes oficiais de 
justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 667. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 667. 
 

668-  [ant. 1729, Abril, 11]  
REQUERIMENTO do mestre de campo de um terço pago da cidade da 
Bahia, João dos Santos Ala, pedindo a (D. João V) que o dispense de ir à 
Côrte prestar homenagem e lhe conceda autorização parta tomar posse do 
cargo de governador da praça de Santos, por intermédio do vice-rei (e 
capitão-general do Estado do Brasil), (Vasco Fernandes César de 
Meneses). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 668. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 668. 
 

669-  1729, Junho, 5, Bahia 
CERTIDÃO referente ao ex-governador e capítão-general da capitania de 
São Paulo, Rodrigo César de Meneses, assinada pelo provincial da 
província do Brasil, padre gaspar de Faria, da Companhia de Jesus, 
atestando os bons serviços do ex-governador da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, que era estimado por toda a capitania, em 
virtude das suas boas qualidades. 
Anexo: 7 certidões assinadas por outras autoridades com o mesmo teor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 669. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 669. 
 

670-  1729, Junho, 30, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor e contador geral da Fazenda Real de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), informando que o governador (e capitão-
general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, tem 
pago os quatro mil cruzados que o Conselho (Ultramarino) lhe emprestou 
por conta dos vencimentos futuros, o qual dinheiro não envia por o não ter 
no momento para as despesas necessárias. Como o Conselho deve receber 
de Francisca dos Santos, viúva de Agostinho Pinheiro, catorze mil e 
quinhentos cruzados, do primeiro quartel dos dízimos de Cuiabá, por não os 
ter afiançado na Provedoria, sugere que se descontem dêste dinheiro os 
quatro mil cruzados pagos pelo governador e ainda um conto quatrocentos e 
sessenta e seis mil e quatrocentos reis que a Provedoria deve da propina da 
obra pia dos contratos. 
Anexo:   carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 670. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 670. 
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671-  1729, Julho, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que a chegar à 
praça de Santos, verificou não haverem medicamentos. Soube depois que 
os já tinham requerido ao governador do Rio de Janeiro, (Luís Vahia 
Monteiro) e que êste não os tinha mandado por duvidar que lhos pagassem. 
O dito governador de São Paulo lembrou, ao mesmo governador do Rio de 
Janeiro, as ordens que o Rei tinha dado, tornando obrigatório o auxílio do 
govêrno do Rio de Janeiro às restantes capitanias do Estado do Brasil. 
Depois disto foram remetidos à praça de Santos os medicamentos pedidos. 
O remetente termina a carta pedindo ao Rei que resolva sôbre o assunto 
para que não se repita aquêle aborrecimento. 
Anexo:  4 cartas, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 671. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 671. 
 

672-  1729, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que achava 
conveniente que o ouro trazido das Minas (Gerais) viesse em pó e pagar um 
imposto quem o comprasse. Sendo assim, o ouro seria trabalhado por 
peritos e não pelos ourives das Minas (Gerais) que faziam objetos sem arte 
e grosseiros como colheres e facas, etc. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 672. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 672. 
 

673-  1729, Julho, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que o 
almocreve, Gabriel de Carvalho, induzia os soldados da praça de Santos, a 
desertarem. Estes eram conduzidos pelo dito almocreve parao convento do 
Carmo e depois transportados “até outra parte”, numa canoa, durante a 
noite. Pede, o referido governador, ao Rei, que indique o castigo a impor ao 
mesmo almocreve visto no “regimento militar” constar somente os castigos 
para militares e não para os civis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 673. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 673. 
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674-  1729, Julho, 19, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, na qual dá conta da oferta de dez mil 
cruzados, feita pela Câmara da vila de Santos, para as despesas do 
esponsais régios. Todas as outras vilas Guaratinguetá, Paranaguá, Laguna, 
São Sebastião, contribuiram, mas com menor quantia, e, até as vilas mais 
pobres. São Vicente, Conceição, Iguape, Cananéia e Rio de São Francisco, 
não deixaram de provar a sua amizade à família real, oferecendo os seus 
modestos donativos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 674. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 674. 
 

675-  1729, Julho, 20, São Paulo 
 CARTA do (secretário do govêrno da capitania de São Paulo), Gervásio 
Leite Rebelo para (D. João V), dizendo que tinha cumprido a Ordem Régia, 
dando, ao governador da (capitania de São Paulo), Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, todos os regimentos, traslados de cartas e ordens que 
tinham sido enviados aquele govêrno. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 675. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 675. 
 

676-  1729, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do vigário da igreja matriz de São Paulo, Bento Curvelo Maciel 

para (D. João V) , dizendo que os seus antecessores cobravam a 
espórtula das missas cantadas nas festas reais. Mais tarde, os oficiais 

da Câmara ordenaram que as missas deviam ser ditas de graça.  O 
ministro Francisco alvão da Fonseca ordenou que não pagassem nada. 

Pôr causa disso, o vigário da vara da Comarca de Sãso Paulo não 
autorizou a procissão do Corpo de Deus. O vigário pede agora ao Rei 

uma resolução sobre o pagamento ou não das misszs cantadas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 676. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 676. 
 

677-  1729, Julho, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D.João V), dizendo que mandará 
para o Rio de Janeiro Frei João de São Domingos cumprindo a ordem do 
Rei que lhe foi transmitida, em Santos, pelo guardião do convento de Santo 
Antônio. O dito governador refere-se também ao mau procedimento do 
mesmo Frei João de São Domingos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 677. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 677. 
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678-  1729, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel para (D. João V), dizendo que se reuniu 
com os membros da Cãmara da vila (de Santa Ana das Cruzes de Moji para 
deliberarem sôbre o donativo com que aquela vila poderia contribuir, 
segundo as ordens de D. João. Durante esta reunião apareceu o vigário da 
igreja matriz da dita vila, Gervásio de Abrunhosa, que disse discordar.Foi a 
tal excesso que o referido governador viu-se na necessidade de o mandar 
retirar. Diz que fora preso Baptista de Sousa Franco, por ter tentado 
assassinar o coronel do seu Regimento. O  vigário não só conseguiu que o 
ouvidor Francisco Galvão da Fonseca ordenasse que o prêso fôsse 
transferido para a cidade (de São Paulo) e  depois fôsse pôsto em liberdade,  
mas também que o dito ouvidor nomeasse meirinho.Tomando conhecimento 
daquela injustiça, mandou prender outra vez o dito Sousa Franco e que o 
referido vigário o mandou de novo soltar. Finalmente, diz que os moradores 
da dita vila, lhe apresentaram queixa contra o referido sacerdote. Por isso  
tudo  pede ao Rei  a substituição daquele eclesiástico. 
Anexo: certidão, 2 cartas, 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 678. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 678. 
 

679-  [ant. 1729, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do tenente de mestre de campo general da capitania de 
São Paulo, Manuel Borges de Figueiredo a (D. João V), pedindo licença por 
um ano para, ‘debaixo de prisão sôbre omenagem” a que o condenara o 
governador do Rio de Janeiro (Luís Vahia Monteiro), vir tratar-se a (Lisboa) 
sem vencimento. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 679. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 679. 
 

680-  1729, Julho, 23, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol para 
(D. João V), dizendo que entregara ao juiz de fora daquela praça (Bernardo 
Rodrigues do Vale), a carta que o Rei lhe mandara entregar. 
Anexo: recibo 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 680. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 680. 
 

681-  1729, Julho, 26, Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos Irmãos da Santa Casa da Misericórdia da cidade de 
São Paulo a (D. João V), pedindo auxílio monetário para a restauração da 
dita casa de beneficência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 681. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 681. 
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682-  1729, Julho, 28, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da capitania de São Paulo, desembargador 
Francisco Galvão da Fonseca, para (D. João V), dizendo que a Câmara, 
daquela cidade, fazia grandes despesas com as “festas reais de Corpo de 
Nosso Senhor e São Sebastiam” não podendo, por isso, dispor de dinheiro 
para as obras públicas. O remetente pede, pois ao Rei, que dê providências. 
Anexo: provisão, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 682. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 682. 
 

683-  1729, Julho, 31, São Paulo 
CARTA do desembargador  e ouvidor-geral da capitania de São Paulo, 
Francisco Galvão da Fonsaeca para (D. João V), dizendo que os tenentes 
de mestre-de-campo, general David Marques e Antônio Cardoso dos 
Santos, tinham recebido ordem para saírem daquela capitania no prazo de 
três meses mas o governador (Domingos Rodrigues da Fonseca Leme) 
estava sendo negligente pelo o que o dito desembargador pede ao Rei que 
mande a sua resolução.. O mesmo desembargador queixa-se de não ter 
recebido as ordens, que soube terem-lhe sido envidas pelo Rei, de tirar 
residência de Rodrigo César de Meneses e do governador da praça de 
Santos, Antônio Gaioso Nogueirol pelo que pede, também, uma resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 683. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 683. 
 

684-  1729, Agosto, 2, Rio de Janeiro 
CARTA do governador do Rio de Janeiro, Luís Vahia Monteiro, para (D. 
João V), dizendo que o desembargador Roberto Car Ribeiro lhe fez uma 
representação pedindo ajudas de custo para o seu escrivão e meirinho 
quando se deslocassem a São Paulo a fim de investigarem sôbre os 
procedimentos do ouvidor geral de São Paulo, Francisco Galvão da 
Fonseca, e do tenente de mestre de campo general, Manuel Borges de 
Figueiredo. Estas ajudas de custo foram concedidas pelo dito governador. 
Anexo:cópia da carta, 2 cartas, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 684. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 684. 
 

685-  1729, Setembro, 6, Lisboa Ocidental 
ALVARÁ (cópia do) de (D. João V) pelo qual ordena ao (governador e 
capitão general da capitania de São Paulo), Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, que se informe da razão que levou os prelados do convento de 
Nossa Senhora do Carmona vila de Itu (Outu), a estabelecerem-se ali, visto 
que naquela vila já havia um convento de religiosos mendicantes, o de 
Nossa Senhora da Conceição, aos quais D. Pedro (II) prometera não 
consentir fundar-se na mesma vila outro estabelecimento religioso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 685. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 685. 
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686-  1729, Setembro, 27, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) sôbre o pedido do ouvidor geral da 
capitania de São Paulo, Francisco Galvão da Fonseca, para ser construída 
uma prisão naquela capitania. Pareceu ao Conselho (Ultramarino) que era 
conveniente haver em são Paulo uma prisão segura e que o Rei deveria 
contribuir com algum dinheiro para a sua construção. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 686. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 686. 
 

687-  1729, Outubro, 5, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Côrte Real no qual 
declara ao (Conselheiro do Conselho Ultramarino), Antônio Rodrigues da 
Costa, que (D. João V) ordena, àquele Conselho, que consulte o que 
parecer sôbre o requerimento de Domingos Gomes da Costa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 687. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 687. 
 

688-  1729, Outubro, 6, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, ordenando que seja comunicado ao 
governador da capitania de São Paulo (Antônio da Silva Caldeira Pimentel), 
que não consinta que os capitães-mores das vilas e províncias, da dita 
capitania, permaneçam mais de três anos naqueles postos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 688. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 688. 
 

689-  [ant. 1729, Outubro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel Francisco dos Santos Soledade, 
a (D. João V) no qual pede o seguinte: 1º que lhe seja concedida sesmaria 
das terras que êle sózinho descobrir e conquistar no Brasil, concessão que 
tinha sido feita àqueles que fizeram conquistas à custa da Fazenda Real.; 2º 
plena liberdade para os gentios que êle tinha convertido ao cristianismo; 3º 
que lhe seja concedida a administração e superintendência da cobrança dos 
quintos em tôdas e quaisquer minas que êle descobrir e o direito de enviar 
êsses quintos às casas da Moeda a que pertencerem e que a fundição dêles 
seja feita pelos gentios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 689. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 689. 
 

690-  1729, Outubro, 20, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho (Ultramarino) sôbre propostas feitass por Manuel 
Francisco dos Santos Soledade a (D. João V) para a exploração de minas 
de oiro. Ao conselheiro Dr. José de Carvalho e Abreu parece não haver 
inconveniente em facilitar a exploração das referidas minas e aceitar a 
proposta de Manuel Soledade quanto à concessão de 20 léguas das terras 
que ele descobrir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 690. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 690. 
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691-  [ant. 1729, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Santo Espírito, D. Charles Tresse 
Cheville de Valeraut a (D. João V), pedindo que lhe concedesse a 
prorrogação, por mais seis meses, do seu alvará de fiança, perante ao juiz 
dos feitos da Coroa e Fazenda, o desembargador Francisco Nunes Cardeal, 
para êle se poder livrar da culpa que lhe resultara da devassa tirada contra 
êle, na vila de Paranaguá. 
Anexo: bilhete, informação, 4 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 691. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 691. 
 

692-  1729, Dezembro, 5, Paço 
AVISO do (secretário do Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Diogo de Mendonça Côrte Real, para Antônio Rodrigues da 
Costa, remetendo por ordem de (D. João V) ao Conselho Ultramarino, a 
representação do ouvidor, das minas de Cuiabá, bacharel José de Burgos 
Vilalobos, para dar o seu parecer. 
Anexo: 2 cartas, 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 692. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 692. 
 

693-  [ant. 1729, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís Henriques Freitas a (D. João V) pedindo 
que lhe conceda por mais tempo a serventia do ofício de escrivão da 
Ouvidoria de Paranaguá em virtude de ter já acabado o prazo do seu 
provimento e êle ter sempre prestado bons serviços, pondo em risco a 
própria vida como acontecera na ocasião da prisão do capitão-mor 
Domingos Francisco Francisques. 
Anexo: 3 certidões, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 693. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 693. 
 

694-  [ant. 1729, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO de Luís Pinto de Sousa a (D. João V), pedindo que lhe 
mande passar a confirmação da carta patente passada pelo governador de 
São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, nomeando-o coronel de 
Auxiliares do novo Regimento da Vila de Taubaté e Pindamonhangaba 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 694. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 694. 
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695-  [ant. 1729, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO de Domingos Antunes Fialho a (D. João V), pedindo que 
lhe mande confirmar a carta patente passada  pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo das minas de Paranapanema 
(Paranampanema), do Cuiabá e de Goiás, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, provendo-o no pôsto de coronel Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 695. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 695. 
 

696-  [ant. 1729, Dezembro, 28] 
REQUERIMENTO de Bernardo José de Figueiró a (D. João V), pedindo a 
confirmaão da carta patente, mandada passar pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo e Minas, de Paranapanema, de Cuiabá e 
de Goiás, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, pela qual o nomeia capitão 
duma companhia de Auxiliares da vila de Taubaté, do Regimento de que é 
coronel Luís Pinto de Sousa. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 696. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 696. 
 

697-  [1729] 
FOLHA DE SERVIÇOS (incompleta) de David Marques Pereira, na qual 
consta que fez serviço na Repartição da Junta do Comércio Geral e na 
capitania de São Paulo como soldado, cabo de esquadra, furriel-mor, 
tenente das naus de comboio e tenente de mestre-de-campo-general, da 
dita capitania desde 1705 até 1727. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 697. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 697. 
 

698-  [1729] 
PARECER do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento do ex-ouvidor 
geral da capitania de São Paulo, desembargador Manuel de Melo Godinho 
Manso, declarando estar concorde com o parecer do procurador da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 698. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 698. 
 

699-  [ant. 1730, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Luiz Pedroso de Barros, da capitania de 
São Paulo, a (D. João V), expondo que o ex-governador e capitão-general 
da referida capitania, Rodrigo César de Meneses lhe concedera o hábito de 
Cristo com cinquenta mil réis de tença nas rendas das minas do Cuiabá. 
Com esta mercê ainda lhe não foi dada, e o seu sobrinho, o mestre de 
campo Manuel Dias da Silva, o ajudou no descobrimento da abertura do 
caminho para as referidas minas, pede que seu sobrinho, cujos serviços não 
foram ainda recompensados, goze da mesma mercê. 
Anexo:   parecer, certidão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 699. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 699. 
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700-  1730, Janeiro, 17, Lisboa 
CARTA do Eusébio Peres da Silva, par (D. João V), informando que no 
Conselho (Ultramarino) foram afixados editais para arrematação do contrato 
do direito das Minas de Paranapanema, para o que não houve arrematante, 
e como o contrato efetuado na praça de Santos, expirava em 31 de 
Dezembro de 1729, aquêle monarca ordenou ao provedor do Fazenda da 
capitania de São Paulo. (Timóteo Correia de Góis), que o arrematasse por 
um ano, e mandasse pôr editais, para naquele ano ter arrematado, no 
Reino. O referido informou ter mandado afixar editais, mas acrescenta não 
ter havido arrematantes; em virtude de desvalorização da “pinta” do ouro 
daquelas minas. Assim, considera necessário ordenar ao referido provedor, 
que apregoe o dito contrato naquela capitania, procedendo à sua 
arrematação pelo maior lanço. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 700. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 700. 
 

701-  [ant. 1730, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de Maria Pais, moradora na vila de Sorocaba, da 
capitania de São Paulo, a (D. João V), pedindo carta de confirmação de 
terras de sesmaria, no distrito de Sorocaba que lhe foram concedidas pelo 
governador (e capitão-general) da capitania, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, e que seu falecido marido havia comprado a João Machado 
Castanho Nório. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 701. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 701. 
 

702-  [ant. 1730, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel de Oliveira, da guarda do governador 
(e capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, pedindo a (D. João V) que mande passar-lhe provisão para servir, 
durante um ano, o ofício de escrivão do superintendente das minas de Goiás 
(Goiazes). Sôbre êste requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, deferindo-o. Anexo:, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 702. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 702. 
 

703-  [ant. 1730, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da guarnição da praça de 
Santos, André Cursino de Matos, a (D. João V), pedindo licença para se 
ausentar, por três anos, ãàs minas do Cuiabá. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 703. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 703. 
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704-  [ant. 1730, Janeiro, 30, São Paulo] 
REQUERIMENTO do promotor e procurador geral dos cativos e das 
fazendas de defuntos e ausentes, pedindo a (Dom João V) que dê ordem 
para se restituir ao tesoureiro de defuntos e ausentes “o que se lhe tiver de 
quintar” na Casa da Fundição de São Paulo. 
Anexo:  parecer,  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 704. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 704. 
 

705-  [ant. 1730, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO do Dr. Antônio de Seixas, a (D, João V), pedindo que o 
autorize a advogar “nos auditórios” do Estado do Brasil. 
Anexo:  3 certidões, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 705. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 705. 
 

706-  1730, Janeiro, 31, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta que o governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, dirigiu a (D. João V). Nela se refere a umas pedras que Luiz de 
Sousa Pereira encontrou em Ubatuba e no envio de amostras para se 
averiguar o valor das mesmas. O Conselho resolveu, depois de ter mandado 
analisar as pedras pelo técnico José de Faria, que se achou de pouco valor, 
que se autorizasse o descobridor a continuar nessa extração. 
Anexo:  parecer, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 706. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 706. 
 

707-  1730, Fevereiro, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se representa a (D. João V) 
que, estando em pregão o contrato dos dízimos reais de Santos e de São 
Paulo, e podendo-se dar o caso de não chegar ao preço por que está 
arrematado, se torna a pôr em leilão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 707. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 707. 
 

708-  [ant. 1730, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do padre Francisco Barbosa, a (D. João V), pedindo que 
lhe mandasse passar alvará de mantimento,  em virtude de êle estar provido 
na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 708. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 708. 
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709-  1730, Abril, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informado que, visto o 
Rei ter proibido a concessão de sesmarias aos religiosos, não tem deferido 
os pedidos que os mesmos lhe têm feito, para as minas de Paranapanema e 
Goiás, pois têm sempre dificuldade em pagar os dízimos. Diz que os 
religiosos se têm associados com leigos, para terem de sesmaria algumas 
terras, no caminho de Goiás. Pede ao Rei que ordene a construção e 
desobstruções da estrada das minas de Santos e que cada um cuide das 
suas testadas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 709. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 709. 
 

710-  1730, Abril, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), dando conta de que as 
proibições reais quanto ao fabrico de aguardente de cana, nas Minas, não 
têm sido respeitadas, do que resulta prejuízo econômico e moral, sendo 
ainda mais notória a corrupção, nas oficinas superiores. Concorda com a 
supressão de canas para aguardente, nas Minas de Goiás, porque os 
engenhos ali instalados não estão nas condições necessárias para o bom 
fabrico. Porém, nas minas do Cuiabá, entende que o Rei deve autorizar o 
seu estabelecimento, devido à distância a que se encontram. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 710. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 710. 
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711-  1730, Abril, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a (D. João V), informando de que, 
durante a sua estadia em Santos, os moradores de Itu abriram um caminho 
por terra e outro por via fluvial para as minas de Goiás, sem que o juiz de 
fora dessa vila impedisse tais empreendimentos. O governador atribuiu esta 
autorização ao interêsse que pelo fato mostrava o ouvidor (geral da 
capitania de São Paulo), Francisco Galvão da Fonseca, que poderia assim 
desviar ouro sem pagar os quintos. Dá conta de que, ao chegar em São 
Paulo, enviou logo para o continente os quintos do ouro e, para dar 
providências ao prejuízo da abertura dos novos caminhos, deu ordem à 
Câmara de Taubaté que os impedisse. Informa também que castigou o juiz 
de fora de Itu, mandando-o ficar no mato do novo caminho, e que publicou 
um bando, proibindo que se seguisse qualquer estrada que não fôsse a real, 
devendo-se apreender todo o ouro, em proveito da Fazenda Real, a quem 
desrespeitasse esse ordem. Finalmente, pede ao Rei que a ratifique e 
ordene ao vice-rei da Bahia (Vasco Fernandes César de Meneses), e ao 
governador das Minas Gerais (D. Lourenço de Almeida), que proíba abrirem-
se novos caminhos de Goiás, Pitangui e Rio de São Francisco, porque êstes 
facilitariam o transporte do ouro para a Costa da Mina, o que enriqueceria 
inglêses e holandeses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 711. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 711. 
 

712-  1730, Maio, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), dando parte do 
elevado preço que pedem aos índios pelo trabalho nas minas e lembrando 
que não tem sido observada a Lei de 10 de Setembro de 1611, que lhes 
concedia, quando empregados no serviço da Coroa, como único vencimento 
o seu sustento. Pede providências para obstar ao elevado preço por que os 
Paulistas alugam os Índios e que regularize os preços do seu aluguel em 
tôda a colônia, quando em serviço real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 712. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 712. 
 

713-  [ant. 1730, Maio, 5] 
REQUERIMENTO de Gervásio da Silva e Oliveira, a (D, João V), em que 
expõe ter arrematado, no tribunal do Conselho Ultramarino, o contrato dos 
dízimos reais de Santos e São Paulo. Mas porque quer dar a fiança na 
forma costumada, para tratar da cobrança da dita renda, pede se lhe 
passem tôdas as ordens necessárias. 
Anexo:  declaração 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 713. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 713. 
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714-  1730, Maio, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), dando conta de que 
ouviu a Câmara de Sorocoba, sôbre a pretensão do juiz de fora de Itu de se 
juntar à sua judicatura a vila de Sorocaba. A Câmara julga injusto, visto os 
moradores serem pobres e o próprio governador também acha que o juiz de 
fora não tem razão. Informa também que se torna necessário um juiz de fora 
para a vila de Guaratinguetá (Guaratinguita), porque todos os dias ali se 
praticam atos que requerem policiamento. Fala da situação geográfica da 
mesma vila, e dos assaltos de que são vitimas os portadores dos quintos 
reais, achando conveniente que a ela se junte a de Pindamonhangaba. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 714. 
 

715-  [post. 1730, Maio, 13] 
MINUTA (Cópia da) sôbre a averiguação determinada na resolução da 
consulta de 13 de Maio de 1730. Segundo essa resolução “o Governador de 
São Paulo e Ouvidor da Comarca” deviam averiguar “os bens que possuirão 
estes Donatarios em virtude desta Duação, e o que força d’ella cobrarão”. 
Nesta minuta fazem referência, também, à venda da capitania de São 
Vicente “em que se envolve São Paulo” e cujo assunto vem tratado na 
consulta acima mancionada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 715. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 715. 
 

716-  [post. 1730, Maio, 14] 
REQUERIMENTO do ajudante do Número da praça de Santos, José Galvão 
de Moura (Lacerda), fidalgo escudeiro da Cara Real (a D. João V), pedindo 
que o nomeie capitão de Infantaria das duas Companhias existentes, na dita 
praça 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 716. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 716. 
 

717-  1730, Maio, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), referindo-se à provisão 
do Rei, cuja cópia envia, que manda pagar os soldados da praça de Santos 
por mês e não por dias, ordem de que discorda, alegando a própria 
etimologia da palavra “soldado”. Conta que, para uniformizar, encomendou 
as fardas dos soldados da sua Companhia no mesmo alfaiate, pois evitará 
assim que se dessem desvios de dinheiro. Queixa-se dos soldados de 
Santos não serem disciplinados, o que é resultante do capitão os não 
repreender. Fala da reação que se deu quando o Rei expediu o novo 
Regimento, comprometendo-se a fazê-lo observar. 
Anexo: provisão, 2 cartas patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 717. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 717. 
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718-  1730, Maio, 19, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando sôbre a 
carta do governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol, na qual 
êste expõe ao Rei que o dito governador de São Paulo,  inovara o estilo de 
cobrar os despachos das embarcações que saíam daquele porto de Santos. 
Caldeira Pimentel diz que o governador de Santos faltou à verdade, e que 
são notórios: o seu pouco préstimo, incompetência e ignorância. Diz, 
também, que a sua intenção é não prejudicar ninguém, pois pensa ser justo 
na cobrança dos despachos das embarcações. 
Anexo:  2 cartas, capítulos de regimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 718. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 718. 
 

719-  1730, Maio, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), expondo-lhe que 
mandara pedir ao prelado dos “Religiosos Bentos” do convento da vila de 
Sorocaba, a escritura e a licença da concessão das terras do convento, 
escritura essa que lhe foi apresentada e de que envia cópia. Queixa-se de 
que os religiosos fazem vida de mercadores e não de monges e que os seus 
costumes não são inteiramente edificantes. Para reprimir os excessos 
provocados pela indisciplina no convento de Jundiaí , pede ao Rei que 
mande reunir os bens dêste convento aos de (Santana) de Parnaíba  e de 
Sorocaba, situados na capitania de São Paulo. 
Anexo:  provisão, escritura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 719. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 719. 
 

720-  [ca. 1730, Maio, 20, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento do Número da praça de Santos, Manuel 
Martins (de Miranda), pedindo a (D. João V) que o promova a alferes de 
uma das novas Companhias criadas na dita praça, pois serve o Rei, na vila 
de Santos, há 25 anos, 10 meses e 19 dias, e que sempre tem cumprido o 
seu dever. 
Anexo:  9 certidões, 6 requerimentos,  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. .720 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 720. 
 

721-  [ant. 1730, Maio, 24] 
REQUERIMENTO do bacharel Gregório Dias da Silva, pedindo a (D. João 
V) que, visto ter sido nomeado para ouvidor de São Paulo, mande 
passarem-se-lhe as ordens que foram expedidas para a nomeação do 
ouvidor Francisco Galvão (da Fonseca). 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 721. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 721. 
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722-  1730, Maio, 24, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (cópia da) de (D. João V), ao ouvidor geral da capitania de São 
Paulo, Gregório Dias da Silva, ordenando-lhe que tirasse residência a 
Antônio Alvares Lanhas Peixoto, de todo o tempo que êle servira o dito lugar 
de ouvidor geral de Paranaguá, inquirindo se êle comerciara contra a 
disposição de sua Lei de 20 de Agôsto de 1729, e Alvará de 27 de Maio de 
1721, e indicando o modo como êle servira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 722. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 722. 
 

723-  1730, Maio, 24, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que se passem provisões, para 
o bacharel Gregório Dias da Silva tirar residência ao juiz de fora de Santos e 
ao ouvidor de Paranaguá (Pernaguá), e para o bacharel Antônio dos Santos 
Soares a tirar ao ouvidor de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 723. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 723. 
 

724-  1730, Junho, 2 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), sobre as queixas que 
dêle fizera José da Silva Valença que, segundo sua opinião, é pessoa sem 
escrúpulos.  Conta o governador que, quando esteve na praça de Santos, 
aportara a ela, João Alberto de Brito e Câmara, que vinha do Rio de Janeiro 
com carta de recomendação do governador dessa cidade  para que o 
governador de São Paulo o favorecesse..  Um clérigo da Bahia, que havia 
também chegado a Santos, revelou-lhe ser João Alberto, nome suposto, 
pois o indivíduo havia furtado as cartas de formatura a um estudante da Ilha 
da Madeira. Sabendo tudo isso, o governador expõe haver chamado o 
suposto João Alberto, declarando-lhe que sabia acêrca dêle. O clérigo já 
citado havia sido pároco numa igreja da Bahia, em que aquêle fora sacristão 
e donde furtara duas galhetas de prata. Foi êste e José da Silva Valença 
que o incriminaram. Pelo exposto, pede a (D. João V) que lhes dê o castigo 
que merecem. 
Anexo: traslado de 7 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 724. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 724. 
 

725-  1730, Junho, 11, São Paulo 
CARTA do (provedor da Real Casa da Fundição da Capitania de São 
Paulo), Bento de Castro  Carneiro, para (D. João V) em que, devido a 
verificar-se inconvenientes por haver apenas um livro, pede três livros 
grandes de pasta e dois mais pequenos, e capa de pergaminho, para nêles 
escrever as entradas de ouro de tôdas as minas. Pede, também, um cofre 
com capacidade bastante para guardar o ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 725. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 725. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 226 / 1400 

726-  1730, Junho, 12, São Paulo 
RELAÇÃO do ouro remetido da Provedoria dos quintos, de São Paulo, ao 
governador da Fazenda Real do Rio de Janeiro, e pertencente aos quintos 
reais, do ano de 1730. 
Anexo: 4 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 726. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 726. 
 

727-  1730, Junho, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), dando conta do ouro 
em pó, saído da Casa da Fundição de São Paulo, remetido ao Rei como 
produto dos quintos do de Goiás. Fala das observações colhidas na sua 
viagem às minas de Paranapanema e da intenção de começar a cobrar os 
direitos nas minas de Goiás, por já estarem muito povoadas. Remete o 
donativo das vilas, exceto o da de Jacareí , que pediu adiantamento, o qual 
enviará na viagem seguinte. Informa também que o ouvidor José de Burgos 
partirá outro e um escrivão para as de Goiás. Finalmente, diz que envia, por 
mar, o ouro de Parati para o Rio de Janeiro, por estar a estrada em 
construção. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 727. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 727. 
 

728-  1730, Junho, 27, Rio de Janeiro 
CARTA do juiz do Fisco da Rio de Janeiro, Roberto Car Ribeiro, a (D. João 
V), dando conta da viagem. Ordenada pelo Rei, à cidade de São Paulo, para  
tirar  devassa sôbre o procedimento do ouvidor naquela capitania, Francisco 
Galvão da Fonseca e do mestre de campo Manuel Borges de Figueiredo. 
Informa que a envia pela nau Nossa Senhora da Madre de Deus, ficando 
com um traslado, e que fizera auto separado para o mestre de campo, 
remetendo também a devassa, embora o réu já tenha morrido. Sôbre esta 
carta recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, determinando que, 
vistos os autos, se remetam, juntamente com as devassas, ao corregedor do 
Crime, da Côrte e Casa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 728. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 728. 
 

729-  [ant. 1730, Junho, 1] 
REQUERIMENTO de Gastão da Silva de Oliveira, a (D. João V), pedindo 
que, tendo arrematado o contrato do rendimento dos dízimos reais de 
Santos e de São Paulo, por três anos, com a média anual de sete contos e 
cinco mil réis livres para a Fazenda Real, passe ordem para se lhe dar 
cumprimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 729. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 729. 
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730-  1730, Julho, 2, São Paulo 
CARTA de Matias de Oliveira, seus filhos Matias de Oliveira e José Pires, e 
seu genro Gabriel Cardoso, para (D. João V), pedindo que lhes sejam 
restituídas as terras que lhes foram tiradas injustamente e pagas as perdas 
e danos causados. 
Anexo: memorial. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 730. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 730. 
 

731-  1730, Julho, 5, Rio de Janeiro 
CARTA do (provedor da Fazenda do Rio de Janeiro), Bartolomeu de 
Sequeira Cordovil, a (D. João V), informando que o provedor da Casa dos 
Quintos da capitania de São Paulo, Bento de Castro Carneiro, lhe enviara, 
pelo ajudante de tenente Antônio da Silveira e Mota, dez caixotes com mil 
duzentos e sessenta e nove marcos, cinco oitavas e doze grãos de ouro em 
pó e barras dos quintos, pertencentes àquela capitania. Tendo sido pesado 
perante o governador e oficiais da Fazenda, verificou-se que continham 
mais do que o referido, do que tomou conta o almoxarife da Fazenda Real, 
Simão Vieira Brochado, seguindo o ouro para o continente e dirigido ao Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 731. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 731. 
 

732-  1730, Julho, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre a carta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, na qual dá conta do ouro que mandou reter na Casa da Fundição, 
pertencente às pessoas que, no ano de 1728, o trouxeram das minas do 
Cuiabá, com a intenção de satisfazerem os quintos que, naquelas minas, 
haviam sido pagos por bateias. Parece ao Conselho que se deve restituir o 
ouro relativo aos quintos, aos que o trouxeram do Cuiabá. 
Anexo:  6 cartas, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 732. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 732. 
 

733-  1730, Julho, 12, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sôbre a carta inclusa, concordando 
com o procurador da Fazenda e com o informante (Rodrigo César de 
Meneses) e achando que (D. João V) deve mandar restituir os quintos que 
vieram na monção de 1728, por já se terem pago por bateias. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 733. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 733. 
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734-  1730, Julho, 21, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (cópia da) pela qual D. João (V) faz saber ao governador da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, que teve 
conhecimento da representação do governador e capitão-general da 
capitania de Pernambuco, Duarte  Sodré Pereira, sôbre a vexação sofrida 
pelos moradores daquele distrito com a cobrança da dízima da Chancelaria. 
Pelo exposto, determina que o procurador da Fazenda da Bahia suspenda 
aquela cobrança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 734. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 734. 
 

735-  [ant. 1730, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do bacharel Antônio dos Santos Soares, a (D. João V), 
pedindo que lhe mandasse passar ordem para que se lhe desse posse do 
lugar de Ouvidor-Geral da vila de Paranaguá, em que ia suceder ao 
bacharel Antônio Alvares Lanhas Peixoto que se encontrava em Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 735. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 735. 
 

736-  1730, Agosto, 18, Santos 
CARTA do juiz vereador Domingos Ribeiro, para o (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel), 
informando sôbre a demanda dum legado de trezentos mil réis que deixara à 
Ordem Terceira, o falecido Manuel Gonçalves Cruz, antecessor do sargento-
mor Antônio Santos Soares, e cujos herdeiros e testamenteiros não têm 
querido satisfazer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 736. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 736. 
 

737-  1730, Agosto, 22, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando guardas estas quatro 
cartas do ouvidor de São Paulo, Francisco Galvão da Fonseca. 
Anexo: 4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 737. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 737. 
 

738-  1730, Setembro, 16, São Paulo 
CARTA do (governador de São Paulo), Antônio da Silva Caldeira Pimentel, 
aos oficiais do Senado da Câmara (de São Paulo), dizendo que, de João 
Fernandes Jorge, não tinha “boa informação por ser pública a sua demazia 
em beber perdendo muitas vêzes os sentidos” e que, dêste modo, êle não 
poderia guardar a cadeia. Por isso, parecia-lhe acertado se distribuíssem os 
ofícios de carcereiro e alcaide, entre: Antônio Pereira e Antônio Mendes, 
mas que, no entanto, êles fizessem o que quisessem e lhe comuinicasse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 738. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 738. 
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739-  1730, Outubro, 13, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Côrte-Real para o 
(conselheiro) Antônio Rodrigues da Costa, dizendo que, vendo-se no 
Conselho Ultramarino o requerimento do desembargador Francisco Galvão 
da Fonseca, dê a sua opinião. 
Anexo: portaria, carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 739. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 739. 
 

740-  1730, Outubro, 18, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Côrte Real, para 
Antônio Rodrigues da Cruz, remetendo, por ordem de (D. João V), a carta 
de Francisco Alvares da Cruz, para que o Conselho Ultramarino dê o seu 
parecer. 
Anexo: 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 6, doc. 740. 
AHU_CU_023-01, Cx. 6, D. 740. 
 

741-  1730, Maio, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que tem 
observado as ordens reais, ao nomear, por seis meses, os oficiais. No que 
respeita às nomeações para as minas de Goiás e do Cuiabá, diz ser êste 
tempo escasso, visto ficarem muito distantes de São Paulo. Pede ao Rei 
que autorize as nomeações para essas minas, ao menos por um ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 741. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 741. 
 

742-  [ant. 1730, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do administrador do contrato da Marinha e Navios Soltos, 
Manuel da Costa Barbuda, a (D, João V), queixando-se de que seu anterior 
requerimento fôra indeferido, pelo que volta a pedir ao Rei que, dada a 
fiança no Conselho Ultramarino, lhe mande passar as ordens necessárias 
para o provedor da Alfândega de Santos mandar entregar a dízima ao seu 
procurador. 
Anexo:  requerimento, termo de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 742. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 742. 
 

743-  1730, Novembro, 7, Paço 
AVISO do (secretário de Estado dos Negócios, da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Diogo de Mendonça Côrte Real, para Antônio Rodrigues da 
Costa, remetendo ao Conselho Ultramarino a carta do (ouvidor das minas de 
Cuiabá), José de Burgos Vilalobos, para que dê o seu parecer. 
Anexo: carta, declaração, certidão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 743. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 743. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 230 / 1400 

744-  1730, Novembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre a carta do governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, datada de 5 de Maio de (1730), na qual informa que não tem 
prolongado por mais de seis meses, o provimento das serventias dos ofícios 
das minas do Cuiabá e de Goiás . Porém, em virtude da distância destas 
minas, acha que se deve prolongar êstes provimentos, pelo menos, por um 
ano. Dando-se, vista ao procurador da Coroa, êste respondeu que, pela 
grande distância dêsses lugares, o governador poderá conceder os 
provimentos dos ofícios, por um ano. O Conselho concorda 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 744. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 744. 
 

745-  1730, Novembro, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) sôbre o caso da chave do cofre dos 
cunhos que servia em duas fechaduras. Passou-se quando se foi abrir o 
cofre para cunhar umas barras e estiveram presentes dois escrivães dos 
quintos, o fundidor e o tesoureiro. Consta que o cofre e as chaves foram 
mandadas fazer por Sebastião Fernandes do Rego, servindo de provedor. 
Dêste caso que precisa de providência, nem o provedor, nem o governador 
deram conta. Tendo sido consultado o procurador da Fazenda, êste foi de 
parecer que o ouvidor devia fazer uma devassa dêste caso. O Conselho 
pensa, igualmente, que se deve fazer uma devassa e que (D. João V) deve 
estranhar ao governador (de São Paulo), e ao provedor dos quintos de não 
terem informado sôbre êste caso. 
Anexo:  ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 745. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 745. 
 

746-  [ant. 1730, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Barbuda, a (D. João V), no qual diz 
que o provedor da Fazenda da vila de Santos, se recusa entregar-lhe a 
dízima das fazendas que foram para aquele pôrto, no navio Nossa Senhora 
da Assunção, cuja importância também é pretendida pelo contratador 
Antônio Luís Madureira. Por êste motivo, pede que lhe seja entregue a 
referida dízima, dando êle fiança para a restituir, no caso de se provar não 
ser correspondente aos dois anos de seu contrato. 
Anexo:  carta, declaração, escritura,  contrato.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 746. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 746. 
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747-  [ant. 1730, Novembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do tenente-general do Govêrno de São Paulo, David 
Marques Pereira, pedindo a (D. João V) a mercê de lhe conceder, de novo, 
o seu antigo pôsto, que lhe foi tirado em virtude da injustiça do governador 
(e capitão-general) da capitania de São Paulo (Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel). 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 747. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 747. 
 

748-  1730, Novembro, 22, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta do juiz de fora da vila de 
Santos, que servia também de ouvidor da comarca de São Paulo, Bernardo 
Rodrigues do Vale, em que se refere à relutância do ex-ouvidor daquela 
comarca, Francisco Galvão da Fonseca, em lhe entregar os autos da 
devassa sôbre o roubo do ouro dos quintos reais. Apresentada a questão ao 
procurador da Fazenda, é de opinião que se deve ouvir o ex-ouvidor 
Fracisco Galvão da Fonseca, inquirindo-lhe sôbre o destino da devassa ao 
que respondera tê-la deixado em poder do reitor do Colégio da Companhia 
de Jesus, como já informara (D. João V), bem como Sebastião Fernandes 
do Rego ser o autor do furto, pelo que estava preso na Fortaleza da Barra 
de Santos e a quem o governador e (capitão-general da capitania) de São 
Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, protege. O referido governador é 
também de opinião que se deve transferir o preso para o Rio de Janeiro, 
devendo-se ordenar ao novo ouvidor que inquira testemunhas a fim de 
descobrir os culpados do furto, que deverão ser presos. Ao Conselho parece 
não haver dúvida de que o referido governador protege Sebastião 
Fernandes do Rego, autor do roubo em questão, sendo da maior utilidade 
afastar o governador daquele pôsto e mandar o ouvidor prosseguir a 
devassa e enviar os presos para a Relação da Bahia. 
Anexo:  carta, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 748. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 748. 
 

749-  1730, Novembro, 26, Secretaria 
AVISO de João dos Santos Leite Bressane para o (secretário do Conselho 
Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de Lavre, dizendo que (D. João V) 
manda que seja passada ordem ao ouvidor da capitania de São Paulo “para 
informar do rendimento verdadeyro do offício de Escrivam da Camera da 
Cidade de São Paulo... e de todos os mais offícios da dita Cidade; para se 
poderm lançar nos livros da Chancelaria com os seus rendimentos”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 749. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 749. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 232 / 1400 

750-  1730, Dezembro, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA (minuta de) do Conselho Ultramarino, sôbre a carta de 25 de 
Março de 1728, do juiz da vila de Cuiabá, acêrca de não se poder alargar as 
minas desta vila, e da ordem que se deu ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Rodrigo César de Meneses), para que êste 
reprimisse as hostilidades dos índios. Para êste efeito, reuniu-se numa 
conferência na vila de Santos, do que foi dada vista ao procurador da 
Fazenda, que achou haver justos fundamentos para fazer a guerra ao 
gentio, e aprovou as previdências tomadas pelo governador, sôbre a forma 
de combatê-lo. O Conselho foi de parecer que a aludida conferência não foi 
de harmonia com a lei, pois esta dispõe deverem comparecer além do 
governador, o Bispo, e, na falta dêste, o vigário geral, o ouvidor e o 
provedor, bem como os prelados das Ordens presentes. O Conselho foi, 
ainda, de opinião de não se aprovar a guerra que o governador mandou 
fazer contra o dito gentio, e que só deve dar licença aos vassalos , para se 
armarem, apenas contra qualquer invasão dos índios, bem como aos 
viandantes que passarem às minas para se defenderem de qualquer ataque 
dos mesmos.  O governador dará as ordens  de como hão-de fazer esta 
guerra, sômente contra as nações de gentios que ofendam os portuguêses. 
Dos que êle e a junta resolveram, deverá dar parte ao Rei, com os autos 
que o ouvidor tirar, depois de ouvidas bastantes testemunhas favoráveis, e 
remeter, igualmente, os pareceres das pessoas por quem foi formada a 
citada junta. 
Anexo: provisão,  2 cartas,  representação, requerimento, regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 750. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 750. 
 

751-  1730, Dezembro, 15, Lisboa Ocidental 
CARTA do (ex-ouvidor geral da comarca de São Paulo, o desembargador), 
Rafael Pires Pardinho para (D. JoãoV), sôbre a carta do governador da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, que, se 
fundando na Lei de 10 de Setembro de 1611, tinha protestado contra os 
exorbitantes preços estipulados aos índios das aldeias da dita capitania, 
para o serviço real como para o dos particulares. Expondo a forma de 
administração das referidas aldeias, demonstra que não se devem alterar as 
disposições do Regimento do general Artur de Sá e Meneses, de 1698, e 
sugere que se mande ensinar aos índios ofícios mecânicos, e missionar os 
gentios. 
Anexo: regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 751. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 751. 
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752-  1730, Dezembro, 22, Lisboa 
PARECER dos conselheiros do Conselho Ultramarino, sôbre os indivíduos 
propostos para o govêrno  de São Paulo. O Conselheiro Manuel Fernandes 
Garcês votou em 1º lugar, em Aires de Saldanha, em 2º lugar, em Bernardo 
Pereira de Berredo, e em 3º, em João da Maia da Gama. O Conselheiro 
Gonçalo Manuel Galvão votou, em 1º lugar, em Aires de Saldanha, em 2º, 
em Bernardo Pereira de Berredo, em 3º, em João da Maia da Gama. O 
Conselheiro João de Sousa votou, em 1º lugar, em João da Maia da Gama, 
em 2º, em Bernardo Pereira de Berredo, e não votou no 3º por não haver 
mais opositores. O Conselheiro José de Carvalho e Abreu votou, em 1º lugar 
em Paula de Sousa, em 2º lugar, em João da Maia da Gama, e em 3º, em 
João Baptista Guimarães. O Conselheiro Antônio Rodrigues da Costa vootu, 
em 1º lugar em Manuel Freire, Coronel de Peniche; em 2º lugar, em João da 
Maia da Gama, e em 3º lugar, em Bernardo Pereira de Berredo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 752. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 752. 
 

753-  [ant. 1730, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO de Francisco Nabo Freire, morador em Guaratinguetá, 
pedindo a (D. João V) que lhe confirme a sesmaria concedida pelo 
governador e (capião-general da capitania de São Paulo, Conde de 
Sarzedas, Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 753. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 753. 
 

754-  [ant. 1731, Janeiro, 13, São Paulo] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José de Góis de Morais, morador na 
capitania de São Paulo, pedindo a (D. João V) que mande passar-lhe carta 
de confirmação da sesmaria que lhe foi concedida pelo governador (e 
capitão-general) da dita capitania, Antônío da Silva Caldeira Pimentel. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 754. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 754. 
 

755-  1731, Fevereiro, 8, Lisboa Ocidental 
PARECER dos conselheiros do Conselho Ultramarino. José de Carvalho e 
Abreu e João de Sousa. O primeiro é de opinião que (D. João V) deve 
nomear dois mestres de campo, um, para as minas do Cuiabá, outro, para 
as de Goiás . Quanto à guerra com os gentios, deve-se atender às leis e 
ordens do Rei, visto ser assunto de grande ponderação. O segundo 
conselheiro não acha conveniente a criação daqueles governos por causa 
da grande despesa que isso acarretaria. 
Anexo: 2 pareceres, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 755. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 755. 
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756-  756. 1731, Fevereiro, 8, Lisboa Ocidental. 
CONSULTA (cópia da) do Conselho Ultramarino, sôbre a carta do 
governador e (capitão-general), da capitania de São Paulo, Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, dando conta do aumento e desenvolvimento das minas 
de Goiás, pelo que se tornava necessário nomear um ouvidor e um mestre 
de campo.  Tendo sido proposto, ao procurador da Coroa, êste respondeu 
que seria conveniente D. João V nomear um ouvidor e mais oficiais 
necessários para administração das ditas minas, assim como um mestre de 
campo pago; se se tiver boas informações do tenente-general, e estas 
concordarem com as que deu o governador, estará indicado para aquêle 
cargo. arece ao Conselho que, tanto as minas de Cuiabá como de Goiás, 
necessitaram de uma administração cuidada, a fim de assegurar a paz e 
tranquilidade à população daquelas Minas. Cada uma das minas devia ter 
um govêrno subordinado ao de São Paulo, bastando um mestre de campo 
como governador de Santos, com sôldo equivalente ao nível de vida 
naquelas Minas. . Para as minas de Goiás, deviam mandar uma companhia 
de Infantaria, composta de cinqüenta soldados e uma de quarenta dragões a 
cavalo; para as de Cuiabá, uma de sessenta dragões a cavalo; para e outra 
de Infantaria. Devem ordenar aos governadores que observem o regimento 
idêntico ao de Paranaguá. Em cada uma destas minas devia haver Casa de 
Fundição, para “fundir quintos e marcar” o ouro. Os governadores devem ter 
o máximo cuidado, e ordenar aos soldados que vigiem as outras 
Companhias, pelo perigo de assalto às minas, levado a efeito pelo “gentio” 
ou pelos castelhanos, principalmente em Cuiabá, por estar muito distante de 
São Paulo, e na vizinhança dos domínios castelhanos. Êstes ocupavam, no 
Rio da Prata, o sítio de Maldonado, e era de recear que ocupassem também 
o do Rio Grande de São Pedro, onde o Rei tinha resolvido fundar uma nova 
colônia, com o fim de bloquear Montevideo. Também deviam ordenar, aos 
governadores, que não se intrometessem na administração da justiça; 
apenas dessem a proteção necessária ao ouvidor. Aos mesmos 
governadores devia recomendar-se que captassem a amizade dos gentios 
vizinhos, dando-lhes, para êsse fim, algumas terras para cultura de tabaco. 
Ao Bispo, deve ordenar-se que nomeie um pároco, para prestar serviço de 
assistência religiosa àqueles povos.  Tanto o governador de São Paulo, 
como os do Cuiabá e Goiás, cuidarão de evitar as possíveis discórdias entre 
paulistas e metropolitanos. Deviam abastecer as Companhias com os 
armamentos necessários a distribuir entre os moradores das minas, para se 
defenderem, no caso de assalto, o que pagariam à Fazenda Real, dentro de 
determinado prazo.  
Anexo:  lembrete, representação, termo de junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 756. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 756. 
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757-  1731, Fevereiro, 9, Casa 
OFÍCIO de Manuel Coelho Veloso, remetendo ao (secrcetário do Conselho 
Ultramarino), Manuel Caetano Lopes de Lavre, por ordem da Mesa (da 
Consciência e Ordens), a carta do governador e (capitão-general da 
capitania) de São Paulo, (Antônio da Silva Caldeira Pimentel), e 
perguntando se na frota que vai sair,  segue o ouvidor para Paranaguá . 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 757. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 757. 
 

758-  1731, Fevereiro, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sõbre o requerimento do bacharel 
Gregório Dias da Silva, provido no lugar de ouvidor geral da capitania de 
São Paulo, em que pede a (D. João V) lhe mande passar provisão, para que 
o requerente tenha aumento de ordenado, como sucedeu ao seu 
antecessor, Francisco Galvão da Fonseca, em virtude da vida, na capitania 
de São Paulo, ser muito cara. O procurador da Coroa acha que se deve 
fazer justiça. Ao Conselho parece que o aumento foi concedido ao lugar de 
ouvidor, e não à pessoa que o ocupar. Ao conselheiro João de Sousa 
parece que essa, mercê foi feita ao ouvidor e não ao lugar. 
Anexo:  requerimento bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 758. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 758. 
 

759-  1731, Janeiro, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sõbre a carta de 15 de junho de 
(1730), do governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
Antônio da Sílva Caldeira Pimentel, em que expõe a necessidade de 
nomear, interinamente, pessoas que possam servir de provedor e escrivão 
dos quintos de Paranapanema,  com ordenados correspondentes. O 
procurador da Fazenda achou que se devia fazer justiça. Ao Conselho 
parece que o dito governador nomeie as pessoas que ocuparão os referidos 
lugares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 759. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 759. 
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760-  1731, Fevereiro, 20, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sõbre a conta que dá, na carta 
inclusa, de 18 de Abril de 1730, o governador e (capitão-general) da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, acêrca. do que 
observou a respeito das sesmarias confirmadas por (D. João V) serem 
apenas de meia légua, apesar dos governadores concederem maior 
extensão, e do prejuízo que resulta dessa restrição para os moradores 
daquela capitania. Sõbre êste assunto foi ouvido o desembargador Rafael 
Pires Pardinho, que respondeu na carta inclusa. Pareceu ao Conselho, que 
o Rei devia ordenar que as sesmarias dadas em terras, onde existiam minas 
e nos caminhos para estas, fôssem somente de meia légua quadrada de 
terra, e, no sertão, de três léguas. E, para serem concedidas estas 
sesmarias, deveriam ser ouvidas as Câmaras dos locais a que pertenciam. 
Acata a opinião do dito desembargador quanto às que se derem nas 
margens dos rios. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 760. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 760. 
 

761-  [ant. 1731, Fevereiro, 21, São Paulo ] 
REQUERIMENTO do ex-escrivão da Ouvidoria de São Paulo, Manuel de 
Miranda Freire, a (D. João V), no qual expõe que, tendo-lhe tirado residência 
o (ex-)ouvidor geral da capitania de São Paulo, Manuel de Melo Godinho 
Manso, acreditou nas informações que, contra a sua competência, lhe 
deram os seus inimigos. Pelo exposto pede ao Rei que mande ordem ao 
ouvídor (Gregório Dias da Silva) para dar “livramento ao supplicante das 
culpas, que lhe resultarão da dita residência.” 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 761. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 761. 
 

762-  [ant. 1731, Fevereiro, 22, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça de Santos, Manuel Gonçalves 
de Aguiar, pedindo a (D. João V) que lhe conceda licença, por dois anos, 
para ir às minas de Goiás  cobrar o que lá tem, e reconduzir os seus 
escravos. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 762. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 762. 
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763-  1731, Fevereiro, 23, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V), ao governador e (capitão-general) da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, pela qual lhe 
ordena e ao governador das Minas Gerais (D. Lourenço de Almeida), que 
estabeleçam novos limites a uma e outra capitania, prolongado os da 
primeira para os montes que ficam entre a vila de Guaratinguetá e o rio das 
Mortes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 763. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 763. 
 

764-  [ant. 1731, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO do ouvidor da capitania de São Paulo, bacharel Gregório 
Dias da Silva, a D. (João V), pedindo ajudas de custo para a sua viagem às 
minas de Goiás . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 764. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 764. 
 

765-  1731, Março, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sõbre o requerimento do bacharel 
Gregório Dias da Silva, nomeado ouvidor geral da capitania de São Paulo, 
em que pede a (D. João V) lhe mande dar a mesma ajuda de custo que se 
deu ao ouvidor geral do Cuiabá, pois, para se transportar às minas de Goiás 
, será preciso fazer grande despesa. O procurador da Coroa acha que se 
deve fazer justiça. Ao Conselho parece e Rei deverá mandar conceder as 
ajudas de custo pedidas. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 765. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 765. 
 

766-  [ant. 1731, Março, 3, São Paulo ] 
REQUERIMENTO do ex-escrivão da Ouvidoria de São Paulo, Manuel de 
Miranda Freire, a (D. João V) pedindo que lhe dê autorização para cobrar, 
na cidade de São Paulo, nas vilas de sua comarca e nas que dela se 
separaram para a de Paranaguá , as custas de “feitos Cíveis e Crimes” que 
até ao ano de 1721 lhe não pagaram e que não pudera cobrar por ter ficado 
detido na fortaleza de Santos, durante quatro anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 766. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 766. 
 

767-  [ant. 1731, Março, 3, Paranaguá] 
REQUERIMENTO do ouvidor de Paranaguá,  bacharel Antônio Alvares 
Lanhas Peixoto, a (D. João V), pedindo que mande tirar informações suas 
por outro ministro que não o ouvidor nomeado para a comarca de São 
Paulo, bacharel Gregório Dias da Silva, visto êste poder ter qualquer 
impedimento e o requerente ter urgência em partir para o Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 767. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 767. 
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768-  1731, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre o requerimento feito pelo ex-
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Meneses, a (D. João V), no qual expõe que, tendo o Rei ordenado que o 
governador Antônio da Silva Caldeira Pimentel, que tirasse residência, ao 
seu antecessor, logo que êle se ausentasse de São Paulo, a ocultou durante 
um ano, demorando, dêsse modo, o despacho real. O ex-governador, 
sentindo-se lesado, pediu ao Rei que autorizasse qualquer outro, ministro da 
referida capitania, do Rio de Janeiro ou das Minas Gerais, a tirar 
informações suas, porquanto esta demora estava e prejudicá-lo. Parece ao 
Conselho que o Rei deve mandar tirar a residência, pelo ouvidor que vai 
para São Paulo e que, nas minas de Cuiabá, a tire o ouvidor. Os 
conselheiros: Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda e Manuel Fernandes 
Varges, são de parecer que o monarca deveria nomear sucessor para 
Caldeira Pimentel, porém, continuando êste no govêrno de São Paulo, 
parece-lhes não ser conveniente que o ouvidor que vai para aquela 
capitania, seja quem tire a residência do ex-governador, pois, mesmo que 
proceda com tôda alealdade, é provável que provoque certa desunião entre 
êle e o aludido governador.  
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 7, doc. 768. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 768. 
 

769-  [ant. 1731, Março, 5, Santos] 
REQUERIMENTO do prior e religiosos do convento de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo, da vila de Santos, a (D. João V), pedindo que lhes seja 
passada provisão para que o juiz de fora de Santos, faça a demarcação das 
propriedades pertencentes ao convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 769. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 769. 
 

770-  1731, Março, 05, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando que o ouvidor de São 
Paulo tire residência a Gervásio Leite Rebelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 770. 
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771-  1731, Março, 6, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sõbre uma carta do governador (e 
capitão general da capitania) de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, referente à notícia de que nas minas de Goiás havia rompimento 
entre os Reinóis e os Paulistas, e à prisão de Bartolomeu Pais (de Abreu), 
considerado o mais culpado na sublevação, parecendo, no entanto, ao 
Conselho dever censurar-se, severamente, o procedimento do governador 
de São Paulo, que recebia e abria as cartas que eram dirigidas a pessoas 
particulares, e procedendo, injustamente, neste caso da prisão do dito 
Bartolomeu Pais (de Abreu). 
Anexo:  2 pareceres, 12 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 771. 
 

772-  [ant. 1731, Março, 7] 
REQUERIMENTO do tenente-general da capitania de São Paulo, Manuel 
Rodrigues de Carvalho, a (D. João V), pedindo licença para vir ao reino, por 
dois anos, tratar de assuntos particulares. 
Anexo:  carta, bilhete, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 772. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 772. 
 

773-  [ant. 1731, Março, 9] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Itu , da capitania de São Paulo, 
bacharel Antônio Monteiro de Matos, pedindo a (D. João V) que mande dar-
lhe ajudas de custo para se fazer transportar à dita vila, conforme se deu a 
seu antecessor. 
Anexo:  requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 773. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 772. 
 

774-  1731, Março, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento do bacharel 
Antônio Monteiro de Matos, nomeado juiz de fora da vila de Itu , em que êste 
pede a (D. João V) ajuda de custo, da mesma forma que foi concedida ao 
seu antecessor, para o seu transporte. O procurador da Fazenda acha que 
se deve fazer justiça. Ao Conselho parece que, visto o exemplo 
apresentado, deve proceder-se igual modo com o requerente, deferindo-lhe 
o pedido. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 774. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 774. 
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775-  1731, Março, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA (cópia da) do Conselho Ultramarino sôbre os candidatos ao 
pôsto de secretário do governo, da capitania de São Paulo, que foram os 
seguintes: Antônio da Rocha Machado, Antônio da Silva de Almeida, 
Estevão Gomes Pereira, José Caetano de Brito e Lacerda. Ao Conselho 
Ultramarino parece que se deve votar, em 1º lugar, em Antônio da Rocha 
Machado; em 2º, em Antônio da Silva de Almeida e, em 3º, em Estevão 
Gomes Ferreira (sic). Ao conselheiro Dr. Manuel Fernandes Varges parece 
que se deve votar, em 1º lugar, em José Caetano de Brito e Lacerda; em 2º, 
em Antônio da Rocha Machado; em 3º, em Antônio da Silva de Almeida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 775. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 775. 
 

776-  [ant. 1731, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de Antônio Aranha Sobrinho, morador na vila de Itu 
(Outú), da capitania de São Paulo, pedindo a (D. João V) carta de 
confirmação da sesmaria de uma légua de terra. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 776. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 776. 
 

777-  [ant. 1731, Maio, 17] 
REQUERIMENTO do ajudante supra do Regimento do Terço Paulista de 
Infantaria do presídio do Rio Grande, Caetano de Mendonça, a (D. João V), 
expondo que servira nesse Terço até a sua extinção, passando depois a 
servir, sempre com folha limpa, noutras Companhias, sem ter recebido 
vencimento, pelo que pede ao Rei que mande pagar-lhe os soldos desde 
que o referido Terço fora extinto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 777. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 777. 
 

778-  1731, Maio, 17, Vila de Nossa Senhora de Paranaguá 
CARTA de André Gonçalves Pinheiro a (D. João V) em que, referindo-se às 
suas diligências, aponta a carta do governador da cidade de São Paulo, 
(Antônio da Silva Caldeira Pimentel) que lhe ordena que remeta ouro do 
provedor da Real Casa da Fundição daquela cidade. Mais se refere à sua 
carta de 23 de Julho em que deu conta da diligência e tirar o cofre do navio 
pirata naufragado na baía desta vila. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 778. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 778. 
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779-  1731, Maio, 25 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a (D. João V), aludindo à representação 
que o Senado da Câmara, de São Paulo fizera ao Rei, pedindo aumento de 
ordenado para os escrivães. O governador não só acha justa esta pretensão 
como ainda insuficiente o aumento que pedem. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 779. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 779. 
 

780-  1731, Junho, 02, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando da morte 
do tenente de mestre de campo general, Antônio Cardoso dos Santos, que 
acabou na miséria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 780. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 780. 
 

781-  1731, Junho, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general. da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a (D. João V), informando como a 
capela de Nossa Senhora da Luz,  estava ricamente paramentada em vida 
do seu antigo proprietário. Falecido êste, os herdeiros não a cuidaram, pelo 
que se encontra em ruínas, motivo por que o ex-ouvidor Francisco Galvão 
da Fonseca fez obras e construiu um hospício para habitação dos religiosos 
tudo à custa da esmola pública, feita por êle, e não a expensas do abade, 
como, êste tem insinuado. Alguns devotos, sob a orientação do ouvidor 
Bernardo Rodrigues do Vale, têm prosseguido as obras, pelo que o 
governador pede ao Rei que dê licença para o ermitão poder esmolar por 
tôda a capitania a fim de subsidiar as obras. Dá conta da existência de 
várias capelas que se encontram em poder de algumas famílias, cujos 
membros, em vez de as administrarem, vão vendendo anexos, com o que, 
prejudicam a Fazenda Real, porque, por morte do último descendente, iria o 
patrimônio para o Estado. Finalmente, pede a (D. João V) providências que 
impeçam estas vendas, lembrando que seria útil o ouvidor vigiar aquela 
administração. 
Anexo:  provisão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 781. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 781. 
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782-  1731, Junho, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que, 
devido à variedade de ministros que têm passado pela sua capitania, se tem 
introduzido diferentes formas de se levar o Estandarte Real, na procissão do 
Corpo de Deus. O governador acha que o Rei deve ordenar que, quando o 
Estandarte vem da Câmara para a igreja, e volta desta para a Câmara, se 
leve o Estandarte, dois ou três passos adiante, e que o Corpo do Senado e 
mais cidadãos, o sigam. Nas procissões, acha que deve ir logo a seguir ao 
pálio, quer assista ou não o governador, seguindo-se o Corpo da Câmara, 
dois ou três passos atrás. 
Anexo:  cópia da carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 782. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 782. 
 

783-  1731, Junho, 14, São Paulo 
CARTA do juiz de fora de Santos, que servia de ouvidor geral da comarca 
(de São Paulo), Bernardo Rodrigues do Vale, para (D. João V), em que se 
refere à necessidade de preencher os lugares de escrivão e de meirinho 
geral da Ouvidoria, que estão vagos por não haver quem queira aceitar 
aqueles cargos, por serem mal remunerados. Diz que já havia informado, 
sõbre o assunto, o governador (e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Antônio da Silva Caldeira Pimentel, e, por isso, pede ao Rei que 
mande preencher aqueles lugares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 783. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 783. 
. 
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784-  1731, Junho, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), queixando-se do 
vigário da matriz da vila de Santos, José Rodrigues França, que traz 
descontentes os moradores da dita vila, em virtude do seu caráter turbulento 
e vingativo. Havia, na matriz, uma irmandade de pardos que, 
escandalizados com as atitudes do aludido vigário, se ausentaram para a 
igreja do convento do Carmo, o que fez que êle os perseguisse,  pedindo 
que se passasse ordem para se prender todo o pardo que, de noite, se 
achasse com capa.Os pardos recorreram ao governador, expondo que tal 
proibição, era ousada, pois a capa lhes fazia falta para se abrigarem. Então, 
o  governador escreveu ao sargento-mor para que êste participasse ao 
governador (de Santos), que se não continuasse com semelhante ordem, e 
que apenas se proibisse o uso das armas, só se prendendo os que as 
usassem. Porém, esta ordem do governador de São Paulo não foi cumprida, 
sob o pretexto de que nada tinham que lhe obedecer.  Por todos êstes 
excessos, o governador mandou prender o sargento Francisco João e retirar 
o sargento-mor, para um lugar situado nas vizinhanças da cidade, o 
ajudante Fernão Pereira, para a vila da Conceição, e o Dr. Antônio dos 
Santos Soares, para Moji (das Cruzes). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 784. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 784. 
 

785-  785. 1731, Junho, 23, Bahia 
CARTA do (Vice-Rei e capitão general de mar e terra do Estado do Brasil), 
conde de Sabugosa (Vasco Fernandes César de Meneses) para (D. João V) 
afirmando que os Paulistas são, dignos de serem atendidos no pedido que 
fizeram na representação inclusa, visto terem prestado grandes serviços no 
povoamento das sertões do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 785. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 785. 
 

786-  1731, Junho, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que 
remete a certidão relativa à ordem regia sôbre sesmarías. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 786. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 786. 
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787-  1731, Junho, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V) informando que, ao 
tomar conta daquele lugar, encontrou a Casa da Misericórdia em estado, tão 
deplorável que ruiu. Refere-se à obra de, reedificação levada a efeito pelo 
provedor Manuel Luiz Ferraz, pelo que o governador vem pedir auxílio 
financeiro, ao Rei. Fala da epidemia de bexigas que tem assolado a região e 
feito emigrar muitas centenas de pessoas e dos socorros prestados pelo ref 
erido provedor. Lembra ainda que os rendimentos da Provedoria nunca 
cobrem as despesas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 787. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 787. 
 

788-  1731, Junho, 29, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), pedindo que o informe se o ouro 
proveniente dos dízimos das minas de Goiás  e do Cuiabá, há-de pagar 
quintos na Casa da Fundição, ou não, pois parece-lhe que, sendo o dito 
ouro pertencente à Fazenda Real, não deverá pagar quintos, o que será 
diminuir o rendimento dos dízimos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 788. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 788. 
. 

789-  1731, Junho, 30, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazen da Real da praça de Santos), Timóteo 
Correia de Góis, para (D. João V), informando que o bacharel Antônio dos 
Santos Soares lhe apresentou uma provisão, para ser pago de determinada 
quantia de ordenado, e outra de aposentadoria. Porém, como o bacharel 
não recebeu o ordenado, pede ao Rei que mande pagar-lho. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 789. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 789. 
 

790-  [ant. 1731, Julho, 3, Santos] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria da guarnição da praça de Santos, 
Manuel Gonçalves, a (D. João V), informando que serve desde 1702, que é 
casado e, tendo muitos filhos, não tem bens que lhe cheguem para a 
manutenção da família. Porém, havendo pessoas, nas minas de Goiás , que 
lhe devem dinheiro pede ao Rei lhe conceda dois anos de licença para ir, às 
ditas minas, cobrar as quantias que lhe devem. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 790. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 790. 
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791-  1731, Julho, 3, São Paulo 
CARTA do juiz de fora (da vila) de Santos, servindo de ouvidor geral, 
Bernardo Rodrigues do Vale, a (D. João V), aludindo à carta que o juiz de 
fora da vila de Itu (Utu), Vicente Leite Ripado, dirigiu ao Rei e na qual pedia 
se nomeasse um meirinho, para aquela vila, pois só havia um alcaide que 
desempenha também o cargo de parteiro e carcereiro, com o que o serviço 
judicial ficava prejudicado. Lembra que alguns cargos estão vagos por os 
vencimentos serem bastante reduzidos, sendo urgente a nomeação dum 
meirinho. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 791. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 791. 
 

792-  1731, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a (D. João V), dizendo não lhe parecer 
conveniente que frei Agostinho da Trindade continue como vigário da ilha de 
Santa Catarina, pela conduta reprovável que parece ter tido nessa ilha. Diz 
também que os moradores daquela ilha, pela escassez dos seus recursos, 
não podem povoar de gados os campos de Araçatuba. Queixa-se da 
dissimulada atitude dos ditos moradores, a fim de conseguirem a 
confirmação de D. João V para a posse dos mesmos campos e do violento 
modo como procederam não só querendo expulsar Francisco Vicente, a 
quem tinha sido confiada, por sesmaria, a exploração dêsses campos como 
também impedir que os moradores da vila de Laguna estabelecessem nelas 
os seus gados. Em seu entender, julga necessário que ai se estabeleçam 
outros moradores, dada a vastidão dos referidos campos. 
Anexo: representação,  5 cartas, 2 provisões. . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 792. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 792. 
 

793-  1731, Julho, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitâo-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), informando que o 
tenente Manuel da Silva Lima descobriu o ouro no rio Paraíba, e que os 
moradores de Paranapanema  o descobriram nesta região. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 793. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 793. 
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794-  1731, Julho, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), queixando-se do mau 
procedimento do escrivão da Ouvidoria de Paranaguá , Luís Henriques de 
Freitas que, com seu irmão José Caetano, bateu em Domingos Carvalho da 
Cunha, homem já de idade avançada, que estava encarregado da diligência 
de tirar o cofre de um navio de piratas, que deu à costa nas vizinhanças de 
Paranaguá. O dito Luís Henriques que era mal visto , que o alvejaram com 
dois tiros e se queixaram ao governador que o obrigou a sair de lá, pelo que 
passou à vila de Parati no Rio de Janeiro..Pelas perturbações que nela 
causou, o governador (e capitão-general) da capitania do Rio de Janeiro, 
(Luís Vahia Monteiro), ordenou-lhe que a abandonasse, ao que êle 
obedeceu seguindo para a vila de Guaratinguetá . Constou, também, ao 
governador de São Paulo, que o irmão daquele, o citado José Caetano, 
matara, à traição, um homem da vila de Guaratinguetá, sem causa justa, 
mas sómente por perversidade. Por êstes motivos, o governador Caldeira 
Pimentel, acha que Luís Henrique não deve continuar na serventia de 
escrivão. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 794. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 794. 
 

795-  1731, Julho, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva.Caldeira Pimentel, a (D. João V), dando conta das cartas 
recebidas pelo ouvidor geral (Bernardo Rodrigues do Vale), remetidas das 
minas de Goiás  e que diz enviar ao, Rei, dada a sua importância por se 
referirem a certos insultos praticados pelo vigário Pedro Ferreira Brandão e 
pelo superintendente Bartolomeu Bueno da Silva, que se apoderaram de 
poderes que não lhes competiam, confiados na distância a que se 
encontravam de São Paulo. Faz ver ao Rei que tem procedido com justiça e 
pede que se informe da sua imparcialidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 795. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 795. 
 

796-  1731, Julho, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel a (D. João V), expondo o fato estranho 
de que, tendo sabido, por informação particular, que o ouvidor geral do 
Cuiabá (Cuyabâ), José de Burgos Vilalobos, na sua viagem àquelas minas, 
encontrara o provedor dos quintos, Jacinto Barbosa Lopes, na altura em que 
o ouro remetido se achara com munição de chumbo, ficam na posse do 
referido ouvidor os livros do dito Jacinto Lopes e nada lhe comunicara, em 
cartas que lhe tem dirigido. 
Anexo:  2 cartas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 796. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 796. 
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797-  1731, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, para (D. João V), dizendo que o mestre 
de campo e ouvidor-geral são convenientes no Goiás, mas no Cuiabá só 
podem servir para a sua total destruição, pois o Cuiabá, pela sua distância, 
pelo rigoroso clima e pela carestia dos gêneros, pede que o govêrno político 
e militar se conserve nos seus moradores, porque êstes, gostando dos 
cargos honoríficos, deviam persistir na residência. As minas de Goiás são 
muito mais perto de São Paulo, têm boa estrada e abundância de 
mantimentos. O ouvidor não cumpre bem as ordens do Rei, pois quer cativar 
os Índios “Paresis” que são pacíficos, vivendo das suas lavouras e 
manufaturas. 
Anexo:  9 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 797. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 797. 
 

798-  1731, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do (provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro  Carneiro, para (D.João V), informando sôbre a devassa mandada 
tirar acêrca da chave do cofre pequeno onde se guardava o cunho para 
marcação das barras de ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 798. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 798. 
 

799-  1731, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do (secretário do Govêrno da capitania de São Paulo), Gervásio 
Leite Rebelo, para (D. João V), informando que lhe remete a relação de 
tôdas as cartas vindas do Reino, para o governador, ministros e pessoas 
particulares da dita capitania. 
Anexo:  8 recibos, relação, certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 799. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 799. 
 

800-  1731, Julho, 24, São Paulo 
CARTA do juiz de fora da vila de Santos, e ouvidor geral interino, da 
comarca, Bernardo Rodrigues do Vale, para (D. João V), remetendo-lhe o 
auto de devassa que tirou ao tenente-general, David Marques Pereira e 
informando favorávelmente acêrca dêste. 
Anexo:  auto de devassa, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 800. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 800. 
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801-  1731, Julho, 25, Vila de Santa Cruz de São Sebastião de Ubatuba 
REPRESENTAÇÃO dos ofíciais da Câmara da vila de Santa Cruz de São 
Salvador de Ubatuba, a (D. João V), expondo a pobreza da dita vila, que 
não permite dar, ao sacerdote Manuel da Fonseca e Araújo, a côngrua 
suficiente. Porém, em virtude do seu zêlo, o povo pede que o aludido padre 
sirva como colado. Informam, também, que a igreja matriz está muito pobre 
de ornamentos e sem um sino para convocar o povo, aos ofícios divinos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 801. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 801. 
 

802-  1731, Agosto, 6, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sõbre o requerimento do 
desembargador Rafael Pires Pardinho, a (D. João V), em que pede lhe 
sejam pagos os seus ordenados correspondentes ao tempo em que foi 
ouvidor geral da capitania de São Paulo. O procurador da Fazenda é de 
opinião que se deve fazer justiça, quanto ao pagamento dos ordenados, a 
fazer ao requerente. Ao Conselho parece dever apresentar-se o caso ao 
referido monarca, e ordenar à Provedoria. da Fazenda das minas que lhe 
pague a importância que se lhe deve, descontando-se-lhe o que já recebeu 
por conta dos ordenados. 
Anexo: requerimento, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 802. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 802. 
 

803-  1731, Setembro, 26, Paço 
AVISO do (secretário do Estado) Diogo de Mendonça Côrte-Real, para o 
(conselheiro do Conselho Ultramarino) Antônio Rodrigues da Costa, 
informando que (D. João V) manda o Conselho dar o seu parecer sôbre o 
requerimento incluso. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 804. 
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804-  1731, Outubro, 24, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral de São Paulo, Gregório Dias da Silva, a (D. João 
V), comunicando que, onze dias depois de ter tomado posse do lugar, 
recebeu, de Luís Antônio de Sã Queiroga, uma denúncia acusando 
Francisco Borges de Carvalho, Sebastião Fernandes do Rêgo e João da 
Costa Ferreira, de fundirem e cunharem moeda fora da Real Casa da 
Fundição. Ouvidos êstes, alegaram recear perder a vida se confessassem, 
pelo que se formou um processo, mandando sentenciar Francisco Borges 
Carvalho e Sebastião Fernandes do Rêgo. Encontrando-se êste prêso, por 
ordem do, ex-ouvidor geral dessa comarca, Francisco Galvão da Fonseca, 
por furto dos quintos reais, o referido ouvidor escreveu ao governador (da 
praça) de Santos, (Antônio Gaioso Nogueirol), em cuja fortaleza está o 
aludido prêso. Interrogadas as testemunhas, estas não depuseram o que 
sabiam, pelo que se mandou o prêso para a cadeia do Rio, de Janeiro, 
sequestrando-se os seus bens, que também foram enviados para aquela 
cidade. Finalmente, informa que Borges de Carvalho foi prêso cúmplice no 
cunhar das moedas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 804. 
 

805-  1731, Dezembro, 19, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta que os oficiais da 
Câmara de São Paulo tinham enviado a (D. João V) e em que exaltavam a 
atividade moral e física dispendida pelos Paulistas. Informam também que 
tinham pedido para os filhos dos cidadãos daquela capitania a isenção de 
soldados pagos e, não só o procurador da Coroa como o vice-rei do Brasil e 
capitão-general de mar e terra, conde de Sabugosa, (Vasco Fernandes 
César de Meneses)  foram de opinião que seria justo e útil conceder êsse 
privilégio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 805. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 805. 
 

806-  [ant. 1732, Janeiro, 12, Santos ] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da praça de Santos, André 
Cursino de Matos, pedindo a (D. João V) que lhe conceda dois anos de 
licença para ir às minas de Goíás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 806. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 806. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 250 / 1400 

807-  1732, Janeiro, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a representação que aos 16 de 
Julho de 1728 oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, dirigiram a (D. 
João V), em que pediam aumento de vencimento para o escrivão daquela 
Câmara, visto o estabelecido ser insuficiente, dando motivo a que êsse 
cargo fôsse desempenhado por pessoas incompetentes. Por Provisão de 19 
de Abril de 1730, o Conselho Ultramarino ordenara ao governador e 
(capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, que desse o seu parecer sôbre a referida representação, ao que 
acedera, respondendo, por carta de 25 de Maio de (1731), ser justa a 
petição feita. Ao procurador da Coroa e ao Conselho Ultramarino parece que 
se deve aumentar o referido honorário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 807. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 807. 
 

808-  [ant. 1732, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Gastão da Silva e Oliveira a (D. João V) pedindo que 
envie ordens ao governador (e capitão-general) (da capitania de São Paulo), 
(Antônio da Silva Caldeira Pimentel), e ao provedor da Fazenda Real, para 
que se não intrometam nem em contratos feitos por êle, a saber: - das 
passagens e dízimos da capitania de São Paulo, nem nos seus 
arrendamentos. 
Anexo:  2 contratos requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 808. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 808. 
 

809-  [ant. 1732, Janeiro, 25]  
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria paga de uma  companhia da 
guarnição da praça de Santos, André Cursino de Matos, a (D. João V), 
pedindo que ordene ao provedor da Fazenda Real (Timóteo Correia de 
Góis) que lhe pague o soldo referente ao tempo em que esteve 
indevidamente prêso. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 809. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 809. 
 

810-  [ant. 1732, Janeiro, 26, Santos ] 
REQUERIMENTO do prior do Convento da Nossa Senhora do Carmo, da 
vila de Santos, pedindo a (D. João V) que mande passar provisão para que, 
ou o juiz de fora da dita vila, ou o ouvidor de São Paulo, faça registar e 
demarcar as fazendas do dito convento. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 810. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. .810 
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811-  [ant. 1732, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do ex-governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Rodrigo César de Meneses a (D. João V), pedindo que, em virtude 
dos serviços prestados na dita capitania, do ano de 1721 a 1728, lhe faça a 
mercê de o admitir nos empregos do Serviço Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 811. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 811. 
 

812-  1732, Fevereiro, 4, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se dá conhecimento a (D. 
João V) da devessa tirada pelo juiz de fora da vila de Santos, que também 
exerceu o cargo de ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Bernardo 
Rodrigues do Vale, sõbre o procedimento do tenente-general do Govêrno de 
São Paulo, David Marques Pereira. Nas informações apresentadas consta 
ter o referido oficial bom procedimento e honestidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 812. 
 

813-  1732, Fevereiro, 6, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara (da cidade de São Paulo), 
dando conta do estado de ruina em que se encontra a igreja matriz da dita 
cidade, bem como a pobreza de paramentos e ornamentos, o que impede 
que se realizem procissões e mais cerimonias do ritual. Pedem ajuda ao Rei 
para a construção duma nova igreja bem como para a compra do que seja 
necessário, a fim de o divino culto seja praticado com a pompa devida. 
Anexo:  2 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 813. 
 

814-  [ant. 1732, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves Junqueiro, a (D. João V), pedindo 
que lhe faça mercê de provê-lo, na serventia do ofício de escrivão da 
Ouvidoria de Paranaguá  pelo tempo de um ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 814. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 814. 
 

815-  1732, Fevereiro, 20, Vila de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da vila de Santos), Timóteo Correia de 
Góis, a (D. João V), enviando-lhe a relação do rendimento e despesa da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo referentes ao ano de 1731 e 
mostrando como as despesas não estão na proporção do dito rendimento. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 815. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 815. 
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816-  1732, Fevereiro, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta do juiz de fora da vila, 
de Itu , Vicente Leite Ripado, de 14 de Julho de 1729, dirigida a (D. João V), 
em que expõe a necessidade da criação dum lugar de meirinho, nessa vila, 
visto só haver um alcaide, que tem exercido os cargos de carcereiro e de 
porteiro. Por Provisão de 22 de Abril. de 1730, foi ordenado ao ouvidor-
general da capitania de São Paulo (Gregório Dias da Silva), que desse o seu 
parecer sôbre o referido, ao que satisfez, por carta de 3 de Julho (1731), 
confirmando o que tinha sido exposto pelo supra-citado juiz de fora, achando 
conveniente para o serviço Real que, na dita vila, e noutras da comarca, a 
Câmara eleja meirinhos. Parece ao procurador da Coroa que, em virtude da 
necessidade da criação do referido cargo, o Rei deveria conceder 
autorização aos oficiais da Câmara para o elegerem. Ao Conselho 
Ultramarino parece que, em virtude da referida vila ter bastante movimento, 
por ser o porto de mar onde se embarca para as Minas do Cuiabá, e ter juiz 
de fora, o Rei deva ordenar que se possa criar êsse lugar e que seja provido 
do mesmo modo que os outros cargos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 816. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 816. 
 

817-  [ant. 1732, Março, 1] 
REQUERIMENTO do padre Mateu Lourenço de Carvalho, pedindo a (D. 
João V) que mande passar, por duas vias «Provisão de mantimentos» a fim 
de poder cobrar a côngrua. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 7, doc. 817. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 817. 
 

818-  [post. 1732, Março, 10, Santos] 
REQUERIMENTO do bacharel Manuel da Cunha de Andrade e Sousa, que 
foi juiz de fora da vila de Santos pedindo, visto ter necessidade de voltar ao 
reino, que sua mulher e criados o acompanhem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 818. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 818. 
 

819-  [ant. 1732, Março, 11] 
REQUERIMENTO do desembargador Rafael Pires Pardinho, Caetano de 
Burgos Seabra e André Rodrigues, pedindo a (D. João V) que lhes mande 
pagar tudo ou parte do que se lhes deve, respeitante às diligências 
efetuadas nos governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
desde 1722 até 1726. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 819. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 819. 
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820-  [ant. 1732, Março, 17] 
820. REQUERIMENTO do vigário da Igreja Matriz da vila de Santos, padre 
Francisco Barbosa, pedindo, a (D. João V) que mande passar alvará de 
“Mantimento” para os demais vigários, da dita Igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 820. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 820. 
 

821-  [ant. 1732, Março, 20] 
REQUERIMENTO de Manuel dos Santos Silva a (D. João V) pedindo que 
lhe mande passar carta de confirmação da sesmaria de meia légua de terra, 
no distrito da vila de Moji, que lhe fôra. concedida pelo governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo Antônio da Silva Caldeira 
Pímentel. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 821. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 821. 
 

822-  1732, Março, 22, Junta 
OFÍCIO de Gaspar Salgado para o (Secretário do Conselho Ultramarino), 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando que o tesoureiro dos “Novos 
direitos” da Chancelaria-mor do Reino, participou à Junta, não ter recebido 
as avaliações dos ofícios  da Capitania de São Paulo, não podendo, cobrar 
os novos direitos, nem desobrigar as finanças, o que resultava prejuízo para 
a Fazenda Real.  O ofício do escrivão da Ouvidoria, em 1722,  não obstante 
estar avaliado em determinada importância, rendera uma quantia bastante 
inferior, o que deu origem a serem ordenadas as avaliações de todos os 
ofícios da mesma capitania, as quais não foram efetuadas. No caso de ser 
apresentado ao Conselho e lhe pertencer a expedição das ordens, 
recomenda a repetição da dita diligência, ordenando ao governador e 
(capitão-general) da capitania de São Paulo, (Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel), que proceda a rigorosas investigações, a fim de averiguar qual o 
rendimento exato de cada ofício, remetendo com a maior brevidade o 
resultado. Idêntica ordem deve ser enviada ao ouvidor, para que informe, 
com a mesma exatidão e rapidez, quais as propinas recebidas pelo 
governador, em virtude daquele cargo não estar avaliado, nem desobrigadas 
as fianças prestadas pelo referido governador e seu antecessor (Rodrigo 
César de Meneses). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 822. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 822. 
 

823-  [ant. 1732, Março, 27] 
REQUERIMENTO do padre José Rodrigues França, a (D. João V), pedindo 
que lhe mandasse passar alvará de mantimento em virtude de êle o ter 
nomeado vigário da Igreja de Nossa Senhora do Rosário da vila de 
Paranaguá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 823. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 823. 
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824-  1732, Março, 31 
OFÍCIO de Gaspar Salgado para o (secretário do Conselho Ultramarino), 
Manuel. Caetano Lopes de Lavre, informando que deve mandar ordem ao 
ouvidor (da comarca) de São Paulo (Gregório Dias da Silva), para declarar 
quanto rende anualmente o cargo de juiz de fora da vila de Itu, bem como o 
de provedor dos defuntos e ausentes, capelas e resíduos da mesma vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 824. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 824. 
 

825-  1732, Março, 31, Secretaria 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino), Manuel Caetano Lopes de 
Lavre, para o (secretário de Estado) Diogo de Mendonça da Côrte-Real, 
informando que o Conselho lhe ordenou a remessa da representação do 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), a fim de informar com o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 825. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 825. 
 

826-  [ant. 1732, Abril, 1)] 
REQUERIMENTO do ermitão da capela de Nossa Senhora da Luz 
(arredores de São Paulo) , José Peregrino, pedindo a (D. João V) que lhe 
conceda ordem para poder esmolar por todo o Bispado do Rio de Janeiro, a 
fim de arranjar o dinheiro necessário para a reparação da dita capela que 
ameaça ruína. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 826. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 826. 
. 

827-  1732, Abril, 1, Lisboa 
CARTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta enviada a (D. João V) pelo 
(governador e capitão general da capitania de São Paulo), conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora) em que pretende que o tenente de 
campo general no govêrno do Rio de Janeiro, Luís Antônio de Sá Queiroga, 
fique assistindo no govêrno de São Paulo, por ser oficial ativo e prestimoso 
e não fazer  falta a sua assistência no govêrno do Rio de Janeiro. Ao 
Conselho (Ultramarino) parece ser vantajoso para o serviço do Rei que o 
governador de São Paulo tenha um oficial de sua inteira confiança, como é, 
Luís Antônio de Sá Queiroga, pelo que o Rei deve ordenar que êsse oficial 
passe a exercer no governo de São Paulo o mesmo pôsto que tinha no do 
Rio de Janeiro. Quanto a David Marques Pereira deve passar para o Rio de 
Janeiro com o mesmo pôsto que tinha em São Paulo, substituindo Luís 
Antônio de Sá Queiroga. Ao Conselheiro Doutor João de Sousa, parece não 
ser necessário novo tenente general naquela capitania, por haver dois, um 
em São Paulo e outro na Côrte, mas que seguirá logo que o Rei o ordene. 
Ao Conselheiro Doutor José de Carvalho Abreu parece que a troca deve ser 
efetuada com inteiro conhecimento e acôrdo de ambos os oficiais. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 827. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 827. 
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828-  [ant. 1732, Abril, 2, Vila de São Francisco Chagas de Taubaté] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinto Barbosa, pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar provimento dos cargos de escrivão da Câmara da vila de São 
Francisco das Chagas de Taubaté  e de tabelião do público judicial e notas, 
do mesmo modo que os oficiais da Câmara da dita vila passaram a José da 
Silva Valença, quando foi provido no mencionado cargo, que deixou vago. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 828. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 828. 
 

829-  [ant. 1732, Abril, 7] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e (capitão-general da capitania 
de São Paulo, conde de Sarzedas) (Antônio Luís de Távora), pedindo a (D. 
João V) que se lhe conceda a ajuda de custo dada ao seu antecessor, 
Rodrigo César de Meneses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 829. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 829. 
 

830-  [ant. 1732, Abril, 7] 
REQUERIMENTO do (ex-ouvidor da capitania de São Paulo), 
desembargador Francisco Galvão da Fonseca, pedindo a (D. João V) que 
mande passar provisão para que o provedor da Casa da Fundição da 
Cidade de São Paulo, (Bento de Castro Carneiro) faça a entrega do ouro, 
remetido pelo padre Antônio Nunes Alvares nos anos de 1729 e 1730, que o 
governador e (capitão-general. da capitania de São Paulo), Antônio da Silva 
Caldeira (Pimentel) mandara reter. 
Anexo:  3 cartas.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 830. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 830. 
 

831-  1732, Abril, 7, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento do governador e 
(capitão-general) da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora), a (D. João V), pedindo que lhe concedesse as ajudas de 
custo dadas ao seu antecessor, Rodrigo César de Meneses. Ao Conselho 
Ultramarino parece que (D. João V) deve ordenar se conceda ao requerente 
o mesmo que a seu antecessor. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 831. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 831. 
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832-  1732, Abril, 15, Vila de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda da vila de Santos), Timóteo Correia de 
Góis, a (D. João V), informando-o de que, visto na provisão concedida ao 
juiz de fora da vila de Itu, Antônio Monteiro de Matos, não se declarar que os 
seus vencimentos sejam pagos a partir do dia do embarque, o mandou dar 
fiança para os receber na dita altura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 832. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 832. 
 

833-  1732, Abril, 2, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento que o secretário 
do Govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo fizera a (D. 
João V) e em que, expondo os seus serviços prestados com zêlo e 
fidelidade, tanto no tempo do governador e (capitão-general da capitania de 
São Paulo), Antônio da Silva Caldeira Pimentel, como no seu antecessor, 
Rodrigo César de Meneses, a quem acompanhara às Minas do Cuiabá, 
expedição essa que lhe causara grande prejuízo, pede que lhe seja 
remunerado êste serviço, como o fizera aos outros oficiais que nela 
participaram. Ao procurador da Fazenda parece que o Conselho Ultramarino 
deve deferir como julgar justo. Ao Conselho Ultramarino parece que se deve 
proceder como requerente do mesmo modo que com os outros oficiais que 
participaram na mesma expedição, aos quais se lhes pagaram os ordenados 
dobrados. 
Anexo:  2 requerimentos, certidão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 833. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 833. 
 

834-  834. [ant. 1732, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do conde de Sarzedas (Antônio Luíz de Távora), 
nomeado para governador da capitania de São Paulo, a (D. João V), 
pedindo que ordene lhe seja pago o soldo a contar do dia do embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 7, doc. 834. 
AHU_CU_023-01, Cx. 7, D. 834. 
 

835-  835. 1732, Maio, 2, São Paulo. 
CARTA do secretário do govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite 
Rebelo, a (D. João V), informando-o de que fez a entrega das cartas aos 
seus destinatários, mencionados na lista junta, os quais passaram recibos 
que lhe foram entregues pelo governador (da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel e que envia ao Rei. Esclarece que na 
secretaria daquele govêrno ficaram duas, cartas dirigidas ao ouvidor-geral 
(José de Burgos Vilalobos) e aos oficiais da Câmara das minas do Cuiabá, 
que serão enviadas logo que houver embarcação. 
Anexo: lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 835. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 835. 
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836-  1732, Maio, 6, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Côrte Real para o 
(conselheiro do Conselho Ultramarino) José Carvalho de Abreu enviando-
lhe, por ordem de (D. João V), o requerimento e mais papéis referentes José 
da Silva Valença. 
Anexo: 2 requerimentos, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 836. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 836. 
 

837-  1732, Maio, 6, São Paulo 
AUTO da residência tirado pelo ouvidor-geral e corregedor da comarca de 
(São Paulo), Gregório Dias da Silva, por ordem de (D. João V), ao ex-
secrétário do Govêrno dessa capitania, Gervásio Leite Rebelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 837. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 837. 
. 

838-  1732, Maio, 19, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta do nomeado governador 
(e capitão-general) de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora), dirigida a (D. João V), em que expõe a necessidnde de mandar 
para aquele govêrno cem soldados pagos de Infantaria e quatro oficiais de 
valor e experientes em fortificações. O ex-governador da capitania de São 
Paulo, Rodrigo Cesar de Meneses, deu o seu parecer numa carta, que vai 
inclusa. Ao Conselho parece que o Conde de Sarzedas deve esperar a sua 
chegada à capitania de São Paulo para depois poder informar o Rei com 
mais certeza. Quanto às armas que se remetem para a mesma capitania 
são destinadas a fazer a guerra aos Gentios Paiaguás. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 838. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 838. 
 

839-  1732, Maio, 21, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando, que se dê ordem ao 
ouvidor geral da (comarca) de São Paulo, Gregório Dias da Silva, para tirar 
residência ao governador e (capitão general da capitania) de São Paulo, 
Antônio da Silva Caldeira (Pimentel). 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 839. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 839. 
 

840-  [ant. 1732, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do ex-governador da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses, pedindo a (D. João V) que no caso do ouvidor da 
comarca de São Paulo (Gregório Dias da. Silva), não lhe ter tirado 
residência, indique qualquer outro ministro, para poder tratar dos seus 
despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 840. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 840. 
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841-  1732, Junho, 3, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral (e provedor da comarca de São Paulo), Gregório 
Dias da Silva, para (D. João V), dando-lhe conhecimento das informações 
que obtivera sõbre o ex-secretário do govêrno da capitania de (São Paulo), 
Gervásio Leite Rebelo, sendo todos os testemunhos unânimes sôbre o bom 
desempenho do seu cargo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 841. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 841. 
 

842-  1732, Junho, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral e (provedor da comarca de São Paulo), Gregório 
Dias da Silva, a (D. João V), informando sôbre a conduta e o desempenho 
do cargo de juiz de fora do bacharel Vicente Leite Ripado. Relata o parecer 
das testemunhas, dando as da devassa boas informações e havendo outras 
em contrário, mas que não merecem crédito por serem consideradas 
mentirosas. Pessoalmente, sôbre o indicado, diz só ter colhido boas 
informações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 842. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 842. 
 

843-  [ant. 1732, Julho, 1, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Galvão da Silva de Oliveira, a (D. João V), pedindo 
que dê as ordens necessárias para poder cobrar o rendimento das 
passagens de São Paulo para o Cuiabá, que arrematou no Conselho 
Ultramarino, por três anos. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 843. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 843. 
 

844-  [ca. 1732, Julho, 2] 
LIVRO da carga do brigue escuna Carolina, cujo capitão é Francisco José 
da Nova e que segue viagem de Santos para a cidade do Porto em 2 de 
Julho de 1832. 
Anexo: matrícula. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 844. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 844. 
 

845-  1732, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do (governador da Real Casa da Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro  Carneiro, a (D. João V), pedindo-lhe opinião sôbre o que há-de 
fazer, do ouro que lhe entregou Luís Castanho de Almeida, no ano de 1728, 
visto não aparecer quem o reclamasse, bem como à restituição dos quintos 
do mesmo ano, por igual motivo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 845. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 845. 
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846-  1732, Julho, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral. (da comarca de São Paulo) Gregório Dias da 
Silva, a (D. João, V) dizendo-lhe que consta, pelas testemunhas da devassa, 
serem falsas as chaves do cofre que tinha o provedor (da Real Casa da 
Fundição de São Paulo), Bento de Castro Carneiro e que tanto as chaves 
como o cofre foram mandados fazer pelo provedor dos quintos, Sebastião 
Fernandes do Rego para levar cartas, ao antigo governador da capitania, 
Rodrigo César de Meneses, e as trazer dêste para o dito provedor; contra 
êste há também provas suficientes de que consentia fundir e marcar ouro 
fora da Real Casa da Fundição. 
Anexo:  provisão, auto de exame.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 846. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 846. 
 

847-  1732, Agosto, 3, São Paulo 
CARTA do (provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro  Carneiro, a (D. João V), dizendo que não fez a remessa para a 
Provedoria da Fazenda de Santos, do ouro e dinheiros respeitantes aos 
quintos e terça parte dos ofícios dessa capitania por não ter uma ordem bem 
explícita do Rei. 
Anexo:  provisão, ordem, carta, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 847. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 847. 
 

848-  1732, Agosto, 25, Vila e praça de Santos 
CARTA do (provedor e contador da Fazenda Real da Praça de Santos), 
Timóteo Correia de Góis, informando (D. João V) da falta de assistência 
médica naquela vila motivo por que se sofre muita enfermidade. Diz que a 
câmara não tem subsídios para poder "constituir partido ao médico", pois até 
o subsídio das bebidas lhe foi tirado, ingressando na Fazenda Real, quando 
do dote da Senhora Rainha da Grã-Bretanha (D. Catarina de Bragança, filha 
de D. João IV de Portugal). 
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 848. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 848. 
 

849-  1732, Agosto, 7, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral e (provedor da comarca de São Paulo), Gregório 
Dias da Silva, pedindo a (D. João V) (em virtude do que se passou com o 
réu Bartolomeu Pais de Abreu), que mande praticar na capitania de São 
Paulo a mesma ordem que vigora na do Rio de Janeiro, pela qual não 
podem ser presos vassalos da Coroa ou qualquer outra pessoa, por mais de 
oito dias, ao fim dos quais devem ser enviados aos Ministros do Rei. 
Anexo: 2 provisões, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 849. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 849. 
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850-  1732, Agosto, 8, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral (da capitania de São Paulo), Gregório Dias da 
Silva, para (D. João V), em resposta à provisão copiada à margem, 
informando-o de que escrevera ao governador (e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel), pedindo-lhe 
que declarasse por que estavam presos Manuel da Costa e seu filho, ao que 
respondeu. Por essa carta, e por outras informações colhidas esclarece o 
Rei de que não são verdadeiras as queixas apresentadas pelo referido 
Manuel da Costa e seu filho. 
Anexo: requerimento, ofício, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 850. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 850. 
 

851-  1732, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), na qual informa 
ser justo satisfazer-se o  pedido do capitão-mor da vila de Laguna. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 851. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 851. 
 

852-  1732, Agosto, 18, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça, para o (conselheiro 
do Conselho Ultramarino), José de Carvalho e Abreu, enviando-lhe o 
requerimento de João Estácio Munhoz, procurador de Francisco Pinheiro de 
Abreu, preso na cidade da Bahia. 
Anexo: 2 requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 852. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 852. 
 

853-  1732, Agosto, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), informando-o de 
que ainda não encontrara "precatório” na carta do governador da capitania 
do Rio de Janeiro (Luís Vahia Monteiro), mas que dará cumprimento a 
qualquer que se lhe envie. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 853. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 853. 
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854-  1732, Agosto, 18, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Gregório Dias da Silva, 
a (D. João V), referindo-se à Provisão Régia que manda afixar editais, por 
meio dos quais se avisam tôdas as pessoas a que foram concedidas 
sesmarias no caminho de Goiás,que apresentem, no prazo de dois anos, no 
Conselho Ultramarino a carta de mercê, para que as ditas lhes sejam 
confirmadas. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 854. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 854. 
 

855-  1732, Agosto, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luiz de Távora), informando (D. João V), sôbre o 
motivo que levou o seu antecessor (Antônio da Silva Caldeira Pimentel), a 
dar provimento dos ofícios de alcaide e carcereiro das Câmaras de algumas 
vilas dessa capitania. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 855. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 855. 
 

856-  1732, Agosto, 2, São Paulo 
CARTA do (governador capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luíz de Távora),  para (D. João V), informando-o de 
que dará as ordens necessárias para se levar em conta o dinheiro 
dispendido pelos oficiais da Câmara do Cuiabá, bem como se tomarão 
medidas necessárias para se não fazer opressão sôbre o gentio da "Nação 
Parecis." 
Anexo:  provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 856. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 856. 
 

857-  1732, Agosto, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Luís de Tãvora, Conde de Sarzedas, a (D. João) (V), informando 
não poder dar notícias do estado em que estão as minas do Cuiabá, e das 
hostilidades do gentio paiaguás, porque ainda não chegou a "Monção das 
Minas do Cuyabá que se espera por todo o mes”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 857. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 857. 
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858-  1732, Agosto, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Luís de Távora), Conde de Sarzedas, para (D. João) (V), em que 
informa que o seu antecessor, (Antônio da Silva Caldeira Pimentel), depois 
da nomeação de Tomé de Gouveía e Sá Queiroga, para quarda-mor das 
minas do Cuiabáã, por falecimento de Pascoal Moreira. Cabral (Leme), 
tornou a nomear Antônio de Almeida Lara, que também serve de regente 
das mesmas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 858. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 858. 
 

859-  1732, Agosto, 2, São Paulo 
CARTA do (provedor da Fazenda da vila de Santos), Timóteo Correia de 
Góis, a (D. João V), dizendo que entrara no pôrto (de Santos) uma galera, 
de que era capitão Tomé João de Brito Flores, vinda da ilha da Madeira, 
carregada de bacalhau e farinha. Como não houvesse certidão provando 
que êstes gêneros tinham sido despachados nas Alfândegas do Reino, os 
"Mandou tomar por perdidos da Fazenda Real", em virtude das ordens, do 
Rei, recebidas em 1709 e 1715. Informa, também, que, em virtude dos 
gêneros terem pouca venda na (vila de Santos), os enviara para o Rio de 
Janeiro, à ordem do provedor da Fazenda daquela cidade, Bartolomeu de 
Sequeira Cordovil, onde houve quem denunciasse o navio e pretendesse 
obter a terça parte do valor da apreensão, o que lhe não parece justo por o 
denunciante não poder ter conhecimento completo da carga visto que a 
galera não entrara no Rio de Janeiro. 
Anexo:  alvará,  carta,  traslado de auto, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 859. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 859. 
 

860-  1732, Agosto, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de (São Paulo), Gregório Dias da 
Silva, informando (D. João V) que das testemunhas ouvidas, tôdas são 
concordes sôbre a boa conduta, cuidado e desinterêsse com que serviu o 
Reino do ex-governador da praça de Santos, Antônio Gaioso Nogueirol. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 860. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 860. 
 

861-  1732, Agosto, 2, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, dando 
notícia a (D. João V) da maneira, contentamento e aplauso com que todo o 
povo recebeu, por governador da capitania de São Paulo, o conde de 
Sarzedas, Antônio Luíz de Távora, e como esperam, por ação do seu 
govêrno, o progresso da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 861. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 861. 
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862-  1732, Agosto, 23, (São Paulo) em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais, do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, enviando a (D. João V) as cópias das contas dadas ao Conselho 
Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 862. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 862. 
 

863-  1732, Agosto, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Luís de Távora), Conde de Sarzedas, para (D. João) (V), 
informando que concorda com a reparação dos caminhos para as minas, o 
que permitirá, assim, que os condutores e suas cargas, possam chegar bem 
ao seu destino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 863. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 863. 
 

864-  1732, Agosto, 23, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, agradecendo a (D. João V) o ter isentado de deveres militares, os 
filhos dos "Cidadões e Republicanos" dessa capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 864. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 864. 
 

865-  1732, Agosto, 24, São Paulo 
CARTA do (provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro  Carneiro, para (D. João V), pedindo-lhe que o informe se sempre 
quer que se venda ouro, nessa cidade, para, com o seu produto, se 
comprarem os materiais que o Rei há-de mandar, ou se é preferível mandar 
tudo em ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 865. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 865. 
 

866-  1732, Agosto, 24, São Paulo 
CARTA (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), a (D. João V) informando, que mande 
publicar na cidade de São Paulo, o alvará pelo qual se proibia a saída de 
mulheres do Estado do Brasil a não ser que tivessem licença régia. 
Anexo: declaração, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 866. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 866. 
 

867-  1732, Agosto, 24 
CARTA do (provedor da Real Casa de Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro (Crasto) Carneiro, a (D. João V) pedindo que lhe envie dois moinhos, 
azougues e balanças, que já há um ano tinham sido requisitados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 867. 
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868-  1732, Agosto, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V) dizendo que, em 
virtude de há pouco tempo ocupar o cargo de governador dessa capitania, e 
de não ter tido notícias do Cuiabá, não lhe tem sido possível iniciar a guerra 
contra os gentios, nem lançar o bando que o Rei ordenara pela provisão 
copiada à margem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 868. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 868. 
 

869-  1732, Agosto, 26, São Paulo 
CARTA do (Provedor da Real Casa da Fundição), Bento de Castro Carneiro 
a (D. João V), enviando as amostras de ouro que os moradores da vila de 
Guaratinguetá descobriram próximo dos cabeceiros do rio de Sapucaí . 
Aludindo à próxima partida do ex-governador da capitania de São Paulo, 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, diz que êle poderá informar 
completamente o Rei da referida descoberta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 869. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 869. 
 

870-  1732, Agosto, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V) dizendo-lhe que, 
logo que tiver notícias de Cuiabá, falará com o ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda e do que se resolver dará informação ao Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 870. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 870. 
 

871-  1732, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do (Governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), a (D. João V), enviando a 
relação das receitas e despesas anuais da Fazenda Real na capitania de 
São Paulo. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 871. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 871. 
 

872-  1732, Agosto, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da comarca de São Paulo, Gregório 
Dias da Silva, pedindo a (D. João V) que nomeie outra pessoa para "tomar 
residência" ao ex-governador da mesma capitania, Antônio da Silva Caldeira 
Pimentel, visto ter tido com êle várias divergências e não lhe querer ficar 
suspeito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 872. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 872. 
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873-  1732, Setembro, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), a (D. João V), informando-o de que, 
quanto ao pagamento das partes que fundirem ouro, não pode dar o seu 
parecer, como lhe fôra pedido, visto não ter prática alguma nesse assunto. 
Por isso, envia as cartas do provedor da Real Casa da Fundição (Bento de 
Castro Carneiro), a fim do Rei resolver o que achar mais conveniente. 
Anexo: 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 873. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 873. 
 

874-  1732, Setembro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), a (D. João V), dizendo que nos 
primeiros tempos do seu govêrno naquela capitania, fôra auxiliado pelo seu 
secretário do Govêrno, Gervásio Leite Rebelo. Tendo o referido secretário 
licença para voltar ao Reino por se encontrar doente, o governador pede ao 
Rei que envie sucessor a fim dêste poder partir para o Reino. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 874. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 874. 
 

875-  1732, Setembro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), informando sôbre 
pormenores do seu govêrno, minas da sua repartição e ouro remetido. 
Menciona o rendimento da comarca, de Paranaguá  e o que dessa 
importância se tem de remeter às minas de Cuiabá  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 875. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 875. 
 

876-  1732, Setembro, 6, São Paulo 
CARTA do secretário do govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite 
Rebelo, a (D. João V) dizendo que, logo tenha conhecimento das cartas do 
Rei, enviará as listas delas aos ininistros da capitania e lhes pedirá os 
recibos a fim de os remeter ao Rei. 
Anexo:  lista.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 876. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 876. 
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877-  1732, Setembro, 6, São Paulo 
CARTA do secretário do govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite 
Rebelo, a (D. João V), dizendo que entregara ao novo governador da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), a lista 
de tôdas as ordens Reais e regimentos que encontrara na Secretaria dessa 
capitania, como consta na certidão passada, pelo dito governador. 
Anexo:  certidão, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 877. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 877. 
 

878-  [ant. 1732, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra duma das companhias da vila e 
praça de Santos, Manuel Gonçalves “mexado”, pedindo a (D. João V) que, 
em virtude dos seus vinte e sete anos de bons serviços, o promova a 
alferes. 
Anexo: requerimento,  4 certidões, folha de serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 878. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 878. 
 

879-  1732, Setembro, 11, São Paulo 
CARTA do (provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo), Bento de 
Castro  Carneiro a (D. João V), dizendo-lhe, como arranjou pessoa 
competente, Aniceto Fernandes, para servir de ajudante na Casa da 
Fundição, visto o fundidor da dita Casa ainda não ter chegado das Minas 
Gerais. Refere-se ao ordenado que lhe dá e pede ao Rei que o informe 
sôbre o assunto. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 879. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 879. 
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880-  1732, Setembro, 22, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se dá conta do que informou 
o ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Gregório Dias da Silva, em carta 
de 24 de Outubro de 1731 dirigida a (D. João V), acêrca da denúncia feita 
por Luís Antônio de Sá Queiroga sôbre, o fato de Sebastião Fernandes do 
Rêgo, Francisco Borges de Carvalho e João da Costa Ferreira, fundirem e 
marcarem ouro fora da Real Casa da Fundição e falsificarem o cunho. 
Ouvidas outras testemunhas confirmou-se o delito. Achando-se já prêso 
Sebastião Fernandes do Rêgo, resolveu enviá-lo para uma das fortalezas do 
Rio de Janeiro. Diz também que mandara averiguar quais as pessoas que 
tinham bens sonegados porque lhe constara que o dito prêso, com nome 
suposto, fazia grandes negócios. Informa ainda que teve notícia da prisão de 
Francisco Borges de Carvalho por ser cúmplice na falsificação de moedas. 
Segundo o parecer do procurador da Fazenda, deve-se conservar na prisão 
Francisco Borges de Carvalho até se apurar tôda a prova possível da sua 
culpa; aprovar-se a resolução de se afastar Sebastião Fernandes do Rêgo 
daquela capitania; proibir-se qualquer comunicação com pessoas com quem 
possa comunicar ou continuar as suas negociações e tirar-se devassa das 
pessoas que negociaram com êle. Segundo o procurador da Coroa, 
Francisco Borges de Carvalho não estava prêso mas, ainda que o estivesse, 
não deveria ser embargado pela  delação que fez do cazo da moeda e 
fundição de Paraíbuna . Parece-lhe que o ouvidor deve continuar a devassa. 
O Conselho concorda com o parecer do procurador da Fazenda, exceto no 
que diz respeito a Francisco Borges de Carvalho que está perdoado pela 
declaração que fêz perante o ouvidor do Sabará, Diogo Cotrim de Sousa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 880. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 880. 
 

881-  1732, Outubro, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, Antônio Luís de Távora a (D. João V) dizendo que, sendo 
costume praticado pelos governadores-gerais desta capitania mandar por 
portaria os ouvidores em serviço do Rei e tendo tido ocasião de proceder do 
mesmo modo com o atual ouvídor, Gregório Dias da Silva, êste duvidou e 
pretendeu ser mandado por carta em virtude da provisão chegada ao Rio de 
Janeiro pela qual se ordena que se mande os ouvidores por carta e não por 
portaria. Em virtude da dúvida que o fato oferece, pede ao Rei que resolva 
da maneira que julgar mais conveniente. 
Anexo: , ordem,  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 881. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 881. 
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882-  1732, Outubro, 15, Santos 
CARTA do governador da praça e vila de Santos, João dos Santos Ala, a (D. 
João V) informando que fôra à cidade de São Paulo, prestar homenagem ao 
governador general da dita cidade, Antônio da Silva Caldeira Pimentel. Logo 
que regressou à vila de Santos e tomou posse do govêrno, em 5 de Abril de 
1732, visitou as fortalezas, achando a baía pacífica e abundante em 
mantimentos, se bem que a maior parte dêles venham dos arrabaldes. 
Anexo:  certidão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 882. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 882. 
 

883-  [ca. 1732, Novembro, 6, Santos 
REQUERIMENTO do sacerdote João Caetano Leite César de Azevedo, 
pedindo a (D. João V) que se lhe pague tôda a pedra extraída de uma sua 
pedreira que foi destinada às obras que se executaram na Casa da 
Alfândega da vila de Santos. 
Anexo: 4 requerimentos, escritura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 883. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 883. 
 

884-  1732, Novembro, 7, Santos 
CERTIDÃO de Trocato Teixeira de Carvalho declarando que, para pagar os 
soldos do governador (da capitania de São Paulo, Rodrigo César (de 
Meneses), apresentara uma certidão do provedor da Fazenda Real (da vila 
de Santos), Timóteo Correia de Góis, passada pelo secretário  Conselho 
Ultramarino, André Lopes de Lavre, na qual se declarava que (D. João V) 
lhe mandara pagar os soldos dobrados, em ouro, pelo tempo de serviço que 
prestou no Cuiabá. Pela Consulta do Conselho Ultramarino passada em 6 
de Abril de 1728, mandava também pagar os soldos ao “ajudante tenente” e 
ao ouvidor da (praça de Santos), Antônio Alvares Lanhas Peixoto. Informado 
desta resolução o referido provedor só lhe deu cumprimiento depois de ter 
recebido uma provisão vinda do Cuiabá. 
Anexo: Certidão, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 884. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 884. 
 

885-  1732, Novembro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) a (D. João V), dizendo ter-se feito a 
arrematação dos contratos que havia nessa capitania; ter-se prorrogado o 
prazo para conseguir maior lance de alguns; ter-se proibido a arrematação 
de outros por o lance ser pequeno e permitido que se continue a cobrar o 
dízimo pela Fazenda Real. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 885. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 885. 
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886-  1732, Novembro, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), dando notícia a (D. João V) da morte 
do provedor da Fazenda Real, Timóteo Correia de Góis e informando que 
nomeara para êsse cargo a pessoa que lhe parecera mais competente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 886. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 886. 
 

887-  [ant. 1733, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues de Aguiar a (D. João V), pedindo que 
mande tirar devassa do procedimento de seu falecido tio, o tenente-general 
Antônio Cardoso dos Santos, implicado numa culpa de que o acusara o 
governador da capitania de (São Paulo, Antônio Luís de Távora), visto 
pretender a sua “acção dos serviços”. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 887. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 887. 
 

888-  1733, Março, 7, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, Antônio Francisco 
Lustosa, a (D. João V), informando que o ouvidor-geral, José de Burgos Vila 
Lobos, por ordem do provedor da Fazenda Real, arrecadou nas minas de 
Cuiabá, por Antônio Correia de Oliveira, algumas oitavas de ouro, 
pertencentes aos dízimos referentes ao ano de 1729. O ouvidor geral não 
remeteu o ouro dos dízimos e como falecesse o dito Antônio Correia de 
Oliveira, os seus bens passaram aos defuntos e ausentes. O ouro foi 
remetido à provedoria que o enviou à Casa da Fundição e depois de fundido 
foi entregue ao tesoureiro dos ausentes, sem se fazer a separação do que 
pertencia aos dízimos. Esta confusão foi devida à forma como o ouro foi 
enviado de Cuiabá, sem se ter o cuidado de separá-lo. Pede ao Rei que 
ordene ao provedor dos ausentes, que não se intrometa com os assuntos da 
arrecadação da Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 888. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 888. 
 

889-  1733, Março, 21, São Paulo 
CARTA do (corregedor de São Paulo), Gregório Dias Pais Silva, aos oficiais 
da Câmara e Senado de São Paulo dizendo-lhes que, como (D. João V) 
mandara provisão ordenando que nas Câmaras onde não houvesse 
estabelecimento de propinas do secretário do Conselho Ultramarino, se lhes 
estabelecessem conforme os rendimentos delas, lhes estabelecessem o que 
julgassem conveniente, atendendo ao rendimento e despesa da dita 
Câmara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 889. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 889. 
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890-  [ant. 1733, Março, 25] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues de Aguiar pedindo a (D. João V) que 
mande ordens ao ouvidor da (comarca) de São Paulo (Gregório Dias da 
Silva), ou a quem competir o encargo, de inquirir sôbre o procedimento do 
falecido tenente-general Antônio Cardoso, a fim de poder requerer a ação 
dos serviços do dito general. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 890. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 890. 
 

891-  1733, Abril, 14, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
sôbre o plano de conservação e segurança das possessões do Estado, 
especialmente, no que respeita à defesa das fronteiras de Viamão e 
Iguatemi , constituindo esta a parte essencial do plano, elaborado com êle, 
governador, pelo brigadeiro José Custódio, (de Sá e Faria), no caso de 
provocação dos Castelhanos, a quem se tenta obrigar a um desvio 
(diversão) por Iguatemi. Para a defesa, mandou o vice-rei (do Estado do 
Brasil, Marquês de Lavradio) (D. Luís de Almeida Portugal Soares de 
Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas) quatro Companhias de Infantaria 
do Regimento do Rio de Janeiro, que ficaram na praça de Santos por 
poderem daí passar facilmente onde forem necessárias. (Obs: este 
documento acha-se deslocado, sendo a sua data real a de 1773). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 891. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 891. 
 

892-  1733, Abril, 16, Lisboa Ocidental 
PORTARIA  passada pelo (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Côrte 
Real, ao sargento-mor da capitania de São Paulo, Luís Pedroso de Barros, 
para receber cinqüenta mil réis de tença, renda das minas de Cuiabá, 
concedida a seu tio Manuel Dias da Silva, pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, referente, ao hábito 
da Ordem de Cristo. 
Anexo: bilhete, recibo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 892. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 892. 
 

893-  [ant. 1733, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier de Sales, pedindo a (D. João V) que, 
em virtude de lhe ter sido concedida, pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), 
sesmaria de três léguas de terra de comprido e uma de largo, no caminho 
que vai da cidade de São Paulo para o sertão da vila de Curitiba , lhe mande 
passar carta de confirmação da dita sesmaria. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 893. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 893. 
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894-  [ant. 1733, Abril, 27] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Tomé Rodrigues da Silva, pedindo a (D. 
João V) para lhe mandar passar carta de confirmação de sesmaria de terras 
dadas, em nome do Rei, pelo governador e capitão-general (da capitania) de 
São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 894. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 894. 
 

895-  1733, Abril, 28, Lisboa Ocidental 
CARTA do (ex-governador  e capitão-general da capitania  de São Paulo) 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel a (D. João V), dando conta do inventário 
dos bens do falecido Domingos Gonçalves da Silva. Como houvesse algum 
ouro que não lhe pertencia, entregou-o na cidade de São Paulo a Gaspar de 
Matos, em virtude de estar mencionado nas guias. 
Anexo:  4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 895. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 895. 
 

896-  [ant. 1733, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do ex-governador da praça dc Santos, Antônio Gaioso 
Nogueirol, pedindo a (D. João V) que mande passar uma certidão 
comprovativa de que sempre dera cumprimento, às ordens que lhe foram 
apresentadas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 896. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 896. 
 

897-  [ant. 1733, Abril, 30, São Paulo] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a (D. 
João V) pedindo para terem os mesmos privilégios que os oficiais da 
Câmara do Rio de Janeiro, idênticos aos do Pôrto, e que o Rei ordene ao 
ouvidor geral daquela capitania que lhes guarde e faça guardar os ditos 
privilégios, como se fêz com os ofíciais daquela cidade. 
Anexo: requerimento.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 897. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 897. 
 

898-  [ant. 1733, Maio, 4, Santos] 
REQUERIMENTO do  (capitão) Teodoro Gonçalves Santiago, “homem 
pardo”, morador na vila de Santos, escravo do sargento-mor Manuel 
Gonçalves de Aguiar, pedindo a (D. João V) que, por alvará, mande o 
suplicado aceitar um escravo que lhe oferece o requerente em troca da sua 
liberdade. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 898. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 898. 
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899-  1733, Maio, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA (cópia da) do Conselho Ultramarino referente a uma carta do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas,  Antônio Luís de Távora) a (D. João V) informando êste monarca, 
antes de ir ocupar aquêles cargos, do perigo da perda de Cuiabá, quase 
deserto, em perigo evidente pela vizinhança das missões dos padres da 
Companhia de (Jesus) castelhanos do Paraguai e também pelos índios que 
infestam a região tendo chegado a assaltar o comboio dos quintos em 1731 
tomando-o e matando o ouvidor que o acompanhava. Pede o conde de 
Sarzedas, a (D. João V) o envio de cem soldados de Infantaria pagos e 
quatro oficiais de valor, experientes em fortificações. Ao Conselho parece 
que, em virtude das dificuldades de se levantarem soldados na capitania de 
São Paulo, se devem enviar soldados do Reino. Parece ainda que se deve 
ordenar ao governador (e capitão-general da capitania) do Rio de Janeiro 
(Luís Vahia Monteiro) que remete para a praça de Santos 50 passageiros 
que do Reino cheguem sem passaporte na conformidade da Resolução 
Régia de 18 de Março de 1720, a fim de completarem as referidas duas 
Companhias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 899. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 899. 
 

900-  [ant. 1733, Maio, 19, Santos] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria da praça de Santos, Fernando 
Pereira de Castro, pedindo a (D. João V) que, em virtude de ter ficado por 
fiador de José Nunes, e êste ter-se ausentado para as Minas Gerais, lhe 
conceda licença, pelo espaço dum ano, para ir às ditas minas, visto não ter, 
bens com que pague a penhora. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 900. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 900. 
 

901-  1733, Maio, 29, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino sôbre a carta que o governador e 
(capitão-general) da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas, (Antônio 
Luís de Távora), dirigiu a (D. João V), informando do estado em que se 
acham as fortalezas e fortificações da praça de Santos. Ao Conselho parece 
que, em virtude dessa vila ser uma das de maior importância do Brasil (D. 
João V) deve mandar um engenheiro competente para, com o dito 
governador, dar inicio às obras que forem necessárias, empregando-se para 
essa despesa o rendimento dos quintos. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 901. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 901. 
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902-  1733, Maio, 24, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre a carta do governador e 
capítão-general da capitania de São Paulo, o conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora), a (D. João V), em que dá conta da falta de defesa das 
fortificações da praça de Santos, nomeadamente a da vila de São Vicente. 
Antes da barra da vila de Santos, há uma praça onde podem desembarcar 
cento e cinqüenta homens defendidos pela artilharia da fortaleza de Santo 
Amaro, com admirável acesso à muralha da mesma. Na barra de “Bertioga” 
achou a pequena fortaleza de Santo Antônio, constituída por um baluarte 
com cinco peças de artilharia. Mais ao Norte, meia légua acima da vila, há 
um outro fortim chamado Itapema, admiràvelmente situado para defesa da 
barra, mas é pequeno e está demolido. Na vila de “Monserrate”, há outra 
fortaleza também em ruínas. Estas são as fortalezas da praça de Santos, 
com a qual deve haver o maior cuidado, por ser a mais rica do Brasil, e 
chave da capitania de São Paulo. Ao Conselho parece digno de se 
apresentar ao Rei, o estado deplorável em que se encontram as fortalezas, 
fortificações e armazens daquela praça, e que se envie para lá um 
engenheiro que, como governador, proceda à restauração das ditas 
fortalezas. 
Anexo:  provisão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 902. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 902. 
 

903-  1733, Maio, 30, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta do ex-governador da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, de 28 de Maio 
de 1730, para (D. João V), em que pedia aumento de ordenado para o 
carcereiro da cadeia da cidade de ( São Paulo). Por Provisão de 7 de 
Novembro de 1730, o referido Soberano ordenara ao ouvidor-geral da dita 
capitania (Gregório Dias da Silva), que desse o seu parecer sôbre o 
exposto, ao que satisfez po carta de 10 de Agôsto de 1732, na qual 
manifesta a necessidade do referido aumento. O procurador da Coroa e o 
Conselho Ultramarino concordam com o estabelecido pelo mencionado 
ouvidor. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 903. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 903. 
 

904-  [ca. 1733, Maio, 33] 
REQUERIMENTO do soldado voluntário do Regimento da cidade do Pôrto 
da Companhia onde é coronel Antônio Monteiro de Almeida, Matias de 
Oliveira Basto a (D. João V) pedindo para ser provido no pôsto de alferes 
numa das Companhias de Infantaria da praça de Santos. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 904. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 904. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 274 / 1400 

905-  [ant. 1733, Junho, 8, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes de Almeida e de Manuel Gomes de 
Sá, pedindo a (D. João V) que lhes mande passar carta de confirmação da 
sesmaria concedida, em nome do Rei, pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 905. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 905. 
 

906-  1733, Junho, 9, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre uma carta do governador e 
(capitão-general da capitania de São Paulo a (D. João V), na qual 
representa que, tendo tomado conhecimento da licença concedida ao 
secretário do Govêrno da (capitania) de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo, 
para regressar ao Reino lhe pedira que não a apresentasse, visto precisar 
da sua assistência, por ter grande prática nos assuntos referentes a essa 
capitania. Em virtude da doença do mencionado secretário, que o obrigara a 
voltar ao Reino, o mesmo governador pede ao Rei que lhe mande sucessor 
e se pague o seu vencimento, desde o tempo em que lhe foi tirada 
residência, em virtude da despesa feita com a sua deslocação do Rio de 
Janeiro para a dita capitania. Ao procurador da Fazenda parece que, no 
respeitante ao ordenado, depende da Resolução Real, parecendo ao 
Conselho Ultramarino que se deve nomear secretário para a referida 
capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 906. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 906. 
 

907-  1733, Junho, 16, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino sôbre a nomeação para o pôsto de 
capitão de Infantaria da praça de Santos, propondo, em primeiro lugar, 
Manuel Carvalho de Lucena. em segundo, Fernando Pereira de Castro. Aos 
conselheiros José Carvalho de Abreu e Gonçalo Manuel Galvão parece que 
se deve propor, em primeiro lugar, Fernando Pereira de Castro e, em 
segundo, Simão Afonso. Para a segunda Companhia, os mesmos 
conselheiros votam, em primeiro lugar, em Antônio de Lisboa Basto e, em 
segundo, em Manuel Custódio Rebelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 907. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 907. 
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908-  1733, Junho, 16, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre os candidatos que concorreram 
às Companhias de Infantaria que se criaram na praça de Santos, e que são 
os seguintes: Pedro de Matos Coelho, que serviu na capitania do Rio de 
Janeiro de 1703 a 1732, nos postos de soldado, cabo de esquadra, sargento 
do número, capitão de campanha, alferes de Infantaria, ajudante supra e do 
número. Teodósio Gonçalves que serviu na praça do Rio de Janeiro, e Nova 
Colônia do Sacramento, nos postos de soldado, cabo de esquadra, sargento 
supra e do número, furriel-mor, alferes. Desempenhou ação de relêvo na 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Antônio de Oliveira Basto 
servira na capitania de Pernabuco e no Regimento da cidade do Pôrto, 
como soldado volante e pago, alferes, tenente. Manuel Custódio Rebelo, 
que serviu (D. João V) na cidade de Lisboa, na província do Alentejo e 
Principado da Catalunha, como soldado, cabo de esquadra, sargento supra 
e do número, furriel-mor, alferes. Aos conselheiros Gonçalo Manuel Galvão 
de Lacerda e José de Carvalho Abreu parece-lhes que se deve votar, em 1º 
lugar, em Antônio de Oliveira Basto, em 2º em Manuel Custódio Rebelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 908. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 908. 
 

909-  1733, Junho, 16, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a nomeação dos concorrentes 
ao pôsto de capitão de uma das duas Companhias de Infantaria que (D. 
João V) mandou criar na praça de Santos. Concorreram: Manuel Carvalho 
de Lucena, Fernando Pereira de Castro, Simão Afonso. Ao Conselho 
Ultramarino parece que se deve votar, em primeiro lugar, em Manuel 
Carvalho de Lucena, e, em segundo, em Fernando Pereira de Castro. 
Parece aos conselheiros, Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda e 
desembargador José de Carvalho Abreu, que se deve votar em primeiro 
lugar, em Fernando Pereira de Castro, e, em segundo, em Simão Afonso. 
Anexo:  parecer, carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 909. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 909. 
 

910-  [ant. 1733, Junho, 18] 
REQUERIMENTO de João de Magalhães, pedindo a (D. João V) que, em 
virtude de lhe ter sido concedida a sesmaria de certas terras pelo 
governador da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, 
confirme por carta régia, a dita sesmaria. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 910. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 910. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 276 / 1400 

911-  [ant. 1733, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do contratador Manuel Álvares de Castro a (D. João V) 
pedindo-lhe que conceda provisão, pelo qual se impeça de lhe tirarem as 
casas em que vive e que se lhe restituam também aquelas de que o 
governador (da praça de Santos) João dos Santos Ala, se apoderou. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 911. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 911. 
 

912-  912. 1733, Agosto, 6, Lisboa Ocidental. 
CONSULTA do Consellho Ultramarino sôbre a carta que o provedor da Casa 
da (Fundição) e Quintos da capitania de São Paulo, Bento de Castro  
Carneiro, dirigira a (D. João V) e em que expôe o prejuízo que haveria para 
a Real Fazenda se se vendesse na cidade de São Paulo o ouro dos quintos, 
sendo mais conveniente enviar todo o ouro para a Côrte para, depois de 
fundido em moeda, se pagarem os materiais necessários à Casa da 
Fundição daquela cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 912. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 912. 
 

913-  [ant. 1733, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do ajudante de Ordenanças da cidade de São Paulo, 
Manuel Dias de Barros, a (D. João V), em que expõe que se encontra 
injustamente prêso por causa do roubo dos reais quintos de ouro enviados 
das minas do Cuiabá, e por isso pede que o mande soltar ou nomeie juiz em 
sua defesa. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 913. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 913. 
 

914-  [ant. 1733, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do (secretário do govêrno da capitania de São Paulo), 
Gervásio Leite Rebelo, pedindo a (D. João V) lhe mande passar carta 
patente de confirmação do pôsto de mestre de campo do têrço dos 
Auxiliares das vilas de Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá  e 
Ubatuba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 914. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 914. 
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915-  1733, Agosto, 11 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento do secretário do 
govêrno da capitania de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo, a (D. João V), 
em que, visto ter acompanhado o ex-governador da capitania de São Paulo, 
Rodrigo César de Meneses, às Minas do Cuiabá, tendo feito tôdas as 
despesas à sua custa, pedia ao Rei que lhe remunerasse aquêle serviço, 
como fizera a outros oficiais que entraram na mesma jornada. Ao procurador 
da Fazenda parece que se deve praticar com o referido Gervásio Leite 
Rebelo o mesmo que se observou com os outros oficiais que entraram 
nessa jornada. Ao Conselho Ultramarino parece que o Rei deve conceder a 
dita ajuda de custo. Ao conselheiro João de Sousa parece que se devem dar 
duzentos mil réis de ajuda de custo. Aos conselheiros Gonçalo (Manuel) 
Galvão de Lacerda e Manuel Fernandes Varges, parece que se devem dar 
quatrocentos mil réis de ajuda de custo. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 915. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 915. 
 

916-  1733, Agosto, 15, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, dando conhecimento a (D. João V) dos contratos 
arrematados na cidade de São Paulo, no ano de 1732. Quanto às novas 
passagens do caminho das minas de Goiás, não sabendo se deve entregar 
o seu produto aos descobridores, pede ao Rei nova ordem. 
Anexo:  provisão, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 916. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 916. 
 

917-  1733, Agosto, 15, Santos 
CARTA do provedor da praça de Santos, Antônio Francisco Lustosa, a (D. 
João V), informando-o de que, na capitania de (São Paulo), na ilha de São 
Sebastião, se tem estabelecido a pesca da baleia, concedido ao armador 
Domingos Gomes da Costa, livre de tributos reais durante dez anos. 
Querendo o dito Domingos Gomes da Costa também isenção dos dízimos e, 
nada constando sôbre isso nas condições, está em dúvida se há de fazer 
pagar ou não. 
Anexo:  cópia das condições de contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 917. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 917. 
 

918-  [ant. 1733, Agosto, 20] 
REQUERIMENTO do escrivão da Câmara, do público judicial e notas da vila 
de Paranaguá, José Ferreira de Sá, a (D. João V), pedindo que lhe fizesse 
mercê do lugar de tabelião do público judicial e notas, com seus anexos, da 
vila de Guaratinguetá. 
Anexo:  certidão, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 918. 
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919-  1733, Agosto, 20, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustoza, enviando a (D. João V) a relação da receita e despesa 
da Fazenda Real dessa praça. Informa que, em virtude da despesa ser 
superior à receita, o (governador da capitania de São Paulo, Antônio Luís de 
Távora) determinou que se pedisse à Casa da Fundição de São Paulo 
dinheiro emprestado. 
Anexo:  relação.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 919. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 919. 
 

920-  1733, Agosto, 24, Santos 
CARTA do provedor da Casa da Fundição da cidade de S. Paulo, Manuel 
Mendes de Almeida, expondo a (D. João V) o movimento dessa Casa, 
proveniente da entrada consecutiva do ouro vindo das minas dessa 
capitania. Pede que se aumentem os ordenados aos seus oficiais, visto 
terem trabalho excessivo e, por vêzes, desempenharem mais de um cargo. 
Atendendo ao ordenado vencido nas Minas Gerais, deve-se equiparar o dos 
oficiais de São Paulo. Diz haver falta de oficias na dita Casa de Fundição, 
principalmente dum juiz da balança e dum meirinho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 920. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 920. 
 

921-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca (de São Paulo), Gregório Dias da Silva, 
para (D. João V) em que diz que, apesar de, em 24 de Outubro de 1731, ter 
dado conta de que enviara para a cidade do Rio de Janeiro, Sebastião 
Fernandes do Rêgo, prêso na fortaleza da Barra da praça de Santos 
acusado de desvio de ouro e cunho falso, só depois de vista a provisão, do 
mesmo monarca, o mandou para a fortaleza de Santa Cruz, daquela cidade. 
Ao capitão de infantaria, ao sargento, e aos soldados que acompanharam o 
prêso, foi arbitrado pagamento pelo governador e capitão desta capitania 
(de São Paulo, Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora) . Mas como o 
dito ouvidor achasse excessivo, mandou satisfazer êsse pagamento, dos 
bens do prêso. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 921. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 921. 
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922-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, a (D. João V) sôbre a provisão, daquele Rei, em que mandava que 
aquela Câmara pagasse ao ouvidor-geral Gregório Dias da Silva, quarenta 
mil réis em cada ano para a sua aposentadoria. Mas atendendo aos poucos 
rendimentos daquela Câmara, e a que naquela cidade há casas próprias 
para residência dos ouvidores, compradas pelo desembargador Manuel de 
Melo Godinho e Azevedo, pedem que alivie a dita Câmara daquela pensão. 
Anexo:  cópia de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 922. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 922. 
 

923-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO  dos oficiais do Senado da Cãmara de São Paulo, a (D. 
João V), pedindo-lhe que declarasse se as terras, situadas no têrmo da 
cidade de (São Paulo), sem culturas, senhorios, nem condições para 
residência de moradores, são da dita Câmara e se esta tem jurisdição para 
as poder aforar, bem como o faça., saber ao governador (Antônio Luís de 
Távora). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 923. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 923. 
 

924-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, pedindo a (D. João V) que lhes conceda uma “data de terra” em cada 
descoberta que se fizer dessa capitania, para, com o seu rendimento, se 
satisfazerem as despesas que essa cidade, como capital, é obrigada a 
fazer. 
Anexo:  representação, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 924. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 924. 
 

925-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, informando (D. João V) de que nas festas Reais realizadas na Igreja 
Matriz dessa cidade, é costume os vigários ou seus coadjutores 
paramentarem-se com sobrepeliz e estola e que o vigário atual, padre 
Mateus Lourenço de Carvalho, não tem comparecido, motivo porque 
comunicaram ao Rei, para êle admitir o dito vigário comparecer nas ditas 
cerimônias, como é uso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 925. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 925. 
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926-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo, a (D. João V), pedindo que suavize o povo dessa cidade na 
contribuição para o “Real donativo”, em virtude de muitos habitantes terem 
passado para o sertão de Goiás  levados pela ambição do ouro, sendo essa 
contribuição excessiva, relativamente ao pouco número de habitantes; 
propõem que se cobre, nas ditas minas, uma certa quantia por conta dêsse 
donativo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 926. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 926. 
 

927-  1733, Agosto, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Cãmara da cidade de São 
Paulo a (D. João V), apresentando o inconveniente da abertura das 
“picadas”, feitas nos sertões das Minas Gerais, Currais da Bahia, Piauí e 
Maranhão, para as minas de Goiás), pelo ouro que continuamente se extrai, 
apesar das ordens expressamente afixadas que proibem a sua passagem. 
Para isso, propõem ao Rei que mande o governador e capitão-general da 
capitania de (São Paulo), conde de Sarzedas (Luís Antônio de Távora) 
passar às ditas minas, bem como o ouvidor-geral Gregório Dias da Silva, 
com gente suficiente para poderem fiscalizar o aproveitamento dos quintos 
reais, fundarem povoações, onde se deveria construir a Casa da Fundição a 
fim de evitar o descaminho do ouro.  Finalmente, pedem a fundação da 
Casa da Moeda, na cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 927. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 927. 
 

928-  [ant. 1733, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do tenente-general Luís (Antônio) de Sá Queiroga, 
pedindo a (D. João V) que, em virtude da sua prolongada estadia em São 
Paulo, a serviço do Rei, consinta que seus filhos regressem ao Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 928. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 928. 
. 

929-  [post. 1733, Agosto, 29] 
DOCUMENTO dirigido à Provedoria da Fazenda da praça de Santos, em 
que estão exarados: DESPACHO do Conselho Ultramarino. PARECER do 
procurador da Fazenda, requerendo ao Conselho que nomeie, para essa 
Provedoria, pessoa de confiança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 929. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 929. 
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930-  [ant. 1733, Agosto, 31] 
REQUERIMENTO do tenente-general Luis Antônio de Sá Queiroga, pedindo 
a (D. João V) lhe passe carta de confirmação da sesmaría que lhe foi 
concedida pelo governador e (capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva (Caldeira) Pimentel. 
Anexo: 2 pareceres, 2 cartas, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 930. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 930. 
 

931-  1733, Agosto, 31, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, dando noticia a (D. João V) da carta 
do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Luís de 
Távora), conde de Sarzedas, que envia inclusa. Ao procurador da Fazenda 
parece que se devem aprovar as providências tomadas pelo  governador; e 
ao procurador da Coroa, que se deve louvar o seu procedimento.. Ao 
Conselheiro, Dr. Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, parece que se 
deve louvar o procedimento do governador, advertindo-o, porém, de que não 
deve executar as penas impostas no bando, mas, sòmente, castigar os 
transgressores. Ao conselheiro Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda, parece 
que o governador não tinha competência para estabelecer uma lei, mas, em 
virtude da urgência das medidas a tomar, deve-se louvar o seu 
procedimento. Ao conselheiro Manuel Fernandes Varges, parece que o Rei 
deve aprovar o bando do governador, dando-lhe a validade devida. Ao 
conselheiro João de Sousa, parece que se não deve confirmar o bando. 
Anexo:   carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 8, doc. 931. 
AHU_CU_023-01, Cx. 8, D. 931. 
 

932-  [ant. 1733, Setembro, 2, São Paulo]  
REQUERIMENTO do tenente de mestre de campo general da província de 
São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho, pedindo a (D. João V) que 
aumente a sua licença para dois anos a fim de bem poder tratar dos seus 
assuntos. 
Anexo: provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 932. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 932. 
 

933-  [ant. 1733, Setembro, 11, Lisboa Ocidental]  
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Ordenança, José de Araújo 
Guimarães, morador na Vila de São Vicente, capitania de São Paulo, 
pedindo a (D. João V) lhe confirme a patente. 
Anexo: carta patente, requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 9, doc. 933. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 933. 
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934-  [ant. 1733, Setembro, 13]  
REQUERIMENTO  do procurador-geral da Companhia de Jesus, no Brasil, 
padre Domingos de Sousa, a (D. João V), pedindo confirmação da provisão 
em que o coronel e governador da praça de Santos e comarca de São Paulo 
e Paranaguá, por motivos nela justificados, ordenou que o ordenado dado 
para a botica dos militares passasse para a botica nova (da Companhia de 
Jesus). 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 934. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 934. 
 

935-  [ant. 1733, Setembro, 17, São Paulo]  
REQUERIMENTO do provedor da Real Casa de Fundição de São Paulo, 
Bento de Castro (Crasto) Carneiro, pedindo a (D. João V) que mande para a 
capitania de São Paulo as ordens que estipulam que a nomeação dos 
oficiais pertence aos provedores. 
Anexo: carta (cópia), provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 9, doc. 935. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 935. 
 

936-  [ant. 1733, Setembro, 17, São Paulo]  
REQUERIMENTO de António da Costa Nunes a (D. João V), pedindo que 
lhe mande passar provimento do ofício de escrivão da Real Casa da 
Fundição de São Paulo. 
Anexo: 4 requerimentos, bilhete, provisão, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 936. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 936. 
 

937-  [ant. 1733, Setembro, 20] 
REQUEIRMENTO de Paulo José Ferreira pedindo a (D. João V) que o 
promova no cargo de escrivão dosórgãos da Vla de Guaratinguetá 
(Guaratinguitá). 
Anexo: carta, sumário de testemunhas, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 937. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 937. 
 

938-  1733, Setembro, 25, Lisboa Ocidental 
BILHETE do (secretário do Conselho Ultramarino), Manuel Caetano Lopes 
de Lavre, mandando passar provisão em que se conceda licença, por um 
ano, a Fernando Pereira de Castro, para ir da praça de Santos à Côrte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 938. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 938. 
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939-  1733, Setembro, 26, São Paulo 
CAR'TA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) enviando a (D. João V) a 
relação da despesa e receita que teve a Fazenda Real (da praça de Santos) 
no ano de 1732. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 939. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 939. 
 

940-  [ant. 1733, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma das Companhias da 
praça de Santos, Antônio de Oliveira Bastos, pedindo a (D. João V) que, em 
virtude de ter poucos recursos, lhe mande pagar, adiantadamente, seis 
meses do vencimento do seu sôldo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 940. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 940. 
 

941-  [ant. 1733, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria, Manuel Custódio Rebelo, 
nomeado para uma das Companhias da praça de Santos, pedindo a (D. 
João V) que lhe seja adiantado o soldo de seis meses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 941. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 941. 
 

942-  1733, Outubro, 10, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO de D. João (V) ordenando ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) que 
informe sôbre o requerimento do sargento-mor Manuel Gonçalves de Aguiar 
que pedia a reforma com a patente de tenente-general. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 942. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 942. 
 

943-  [nt. 1733, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, Diogo de Toledo Lara, a (D. João V) 
pedindo-lhes mande passar carta de confirmação da sesmaria que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 943. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 943. 
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944-  [ant. 1733, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria duma, das Companhias da praça 
de Santos, Antônio de Oliveira Basto, pedindo a (D. João V) que mande 
passar provisão ordenando que se dê como ajuda custo o seu soldo, a 
contar do dia do embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 944. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 944. 
 

945-  1733, Outubro, 14, Lisboa Ocidental 
ALVARÁ de (D. João V) pelo qual nomeia o bacharel Braz do Vale que 
serviu de juiz de fora em Trancoso e de Ouvidor em Campo de Ourique, 
para o novo lugar de juiz do Fisco das Minas de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 945. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 945. 
 

946-  [nt. 1733, Outubro, 20, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Antônio da Cunha de Abreu e seu cunhado João 
Bueno da Silva, pedindo a (D. João V) lhes confirme a sesmaría que lhes foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(António Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 946. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 946. 
 

947-  [ant. 1733, Outubro, 23, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes de Almeida, a (D. João V), pedindo 
que mande passar provisão, ordenando que o (sargento-mor) Sebastião 
Fernandes do Rêgo, que se acha prêso, possa responder perante o ouvidor 
da capitania de São Paulo (Gregório Dias da Silva), à ação que o suplicante 
lhe quer mover. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 947. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 947. 
 

948-  [ant. 1733, Outubro, 23, Lisboa Ocidental] 
REQUERIMENTO do sargento do número da Companhia do capitão Antônio 
de Oliveira Basto, Matias de Oliveira Basto, pedindo a (D. João V) que 
mande passar provisão ordenando que se lhe pague o sôldo desde o dia do 
embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 948. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 948. 
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949-  [ant. 1733, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de João Batista, sargento da Companhia do capitão 
Manuel Custódio Rebelo, da vila de Santos, pedindo a (D. João V) lhe 
mande passar provisão a fim de lhes ser pago o sôldo desde o dia do 
embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 949. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 949. 
 

950-  1733, Outubro, 27, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO (Cópia da) pela qual D. João (V) ordena a Francisco da Cunha 
Lôbo, ou na sua ausência, a João Rodrigues do Vale, que tire residência ao 
ex-ouvidor geral da capitania de São Paulo, Gregório Dias da Silva e se 
informe do modo como desempenhou êsse lugar, indagando se comerciou, 
agindo assim contra o estïpulado na Lei de 29 de Agôsto de 1720 e Alvará 
de 27 de Março de 1721, devendo entrar os autos da referida residência, 
logo esteja concluída. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 950. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 950. 
 

951-  [nt. 1733, Outubro, 29, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Sebastião Fernandes do Rêgo, prêso há 
cinco anos na fortaleza da Barra Grande da praça de Santos, por suspeita 
de falsificação dos quintos reais, pedindo a (D. João V) que nomeie ministro 
para o “livramento” dêsse ou qualquer outro crime, que se lhe queira atribuir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 951. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 951. 
 

952-  [ant. 1733, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do secretário do Govêrno da capitania de São Paulo, 
Antônio da Silva de Almeida, pedindo a (D. João V) ae mande passar 
provisão ordenando que se lhe pague o ordenado, desde o dia do 
embarque. 
Anexo: requerimento,  2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 952. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 952. 
 

953-  [ant. 1733, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do ouvidor geral da comarca de São Paulo, Gregório Dias 
da Silva, feito pelo seu procurador, pedindo a (D . João V) que declare se o 
dito ouvidor deve ser suspenso antes de acabar o tempo por que foi provido, 
visto já estar nomeado para o mesmo cargo, o bacharel João Rodrigo 
Campelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 953. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 953. 
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954-  1733, Outubro, 30, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino pelo qual se determina que o juiz da 
alfândega de (Santos) deve contribuir, com mais quatro mil cruzados 
anualmente, para a fortificação da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 954. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 954. 
 

955-  1733, Novembro, 5, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustoza, a (D. João V), dizendo-lhe que quanto às arrematações 
dos contratos reais, tem procedido conforme o Rei lhe ordenara na provisão 
inclusa. Quanto aos. contratos de passagens e subsídios, pede ao Rei que 
passe nova ordem para saber como há-de agir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 955. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 955. 
 

956-  1733, Novembro, 08, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), para (D. João V) informando-o da 
pobreza dos moradores da vila de Itu  e achando justo o pedido que os 
oficiais da Câmara dessa vila fizeram ao Rei. Quanto à fundação do 
convento, acha-a de grande utilidade pois proporcionará uma maior 
assistência religiosa. 
Anexo:  2 representações, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 956. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 956. 
 

957-  1733, Novembro, 9, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, a (D. João V), em resposta à provisão inclusa, 
informando o rei de que, na Provedoria (de Santos) se pagam ao pároco, 
além da sua côngrua, as hóstias, e vinho e ornamentos necessários para as 
igrejas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 957. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 957. 
 

958-  1733, Novembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de S. Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), dizendo a (D. João V) que pelas 
certidões e cópia do bando enviados juntamente, fica o rei conhecedor de 
ter sido satisfeita a ordem que mandava publicar, em tôda a capitania, a lei 
sôbre o dinheiro. 
Anexo: provisão,  informação, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 958. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 958. 
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959-  1733, Novembro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) a (D. João V), enviando a 
certidão em que consta o rendimento dos dízimos das minas do Cuiabá 
(Cuyabá) nos anos. pertencentes ao contrato de Francisco dos Santos. 
Sôbre esta carta recaiu um despacho do Conselho Ultramarino. Anexo: 
provisão, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 959. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 959. 
 

960-  1733, Novembro, 12, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), dando conta de 
que, em Dezembro de 1731, se concluiu a diligência de João de Araújo e 
Silva, para tirar do fundo do mar o cofre e mais carregamento do navio de 
piratas, que deu à costa, na ponta do Cotinga, na vila de Paranaguá , a qual 
durou ano e meio. O ajudante tenente do govêrno, João Rodrigues do Vale, 
assistiu a essa diligência, feita por ordem do governador (e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio da Silva Caldeira Pimentel. A João de 
Araujo e Silva, se deu metade dos achados, conforme se ajustara. 
Anexo: 3 cartas, provisão,  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 960. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 960. 
 

961-  1733, Novembro, 28, Lisboa Ocidental 
PARECER do (Conselho Ultramarino) sôbre a ordem que (D. João V) deve 
dar para que o ouvidor-geral da capitania de São Paulo (Gregório Dias da 
Silva), continue a devassa. 
Anexo:  carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 961. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 961. 
 

962-  1733, Dezembro, 10, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral e provedor (da capitania de São Paulo), Gregório 
Dias da Silva, em que diz a (D. João V), que estabeleceu juizes de órfãos 
trienais, separados dos juizes ordinários na cidade de São Paulo e nas vilas 
de Moji (das Cruzes?), Guaratinguetá, Taubaté e Pindamonhangaba, e 
escrivães separados do judicial, na cidade de São Paulo e na vila de 
Taubaté. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 962. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 962. 
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963-  1733, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral de São Paulo, Gregório Dias da Silva, para .(D. 
João V) em que, respondendo ao que era ordenado por provisão, informa 
que, em tôdas as vilas, há só um escrivão para todos os ofícios, exceto em 
Santos, Taubaté, Itu e Guaratinguetá, em que há um escrivão dos órfãos, 
separado do judicial, e que seria da maior conveniência dividirem-se os 
ofícios, mas "a tenuidade de seus rendimentos o não permite". 
Anexo:  carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 963. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D.963. 
 

964-  1733, Dezembro, 24, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral (da comarca de São Paulo), Gregório Dias da 
Silva, a (D. João V) em resposta da provisão transcrita à margem, 
informando-o do rendimento dos ofícios de escrivão e meirinho-geral da 
Ouvidoria de (São Paulo). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 964. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 964. 
 

965-  1733, Dezembro, 26, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da (comarca de São Paulo), Gregório Dias da Silva, 
para (D. João V), sôbre o lugar que deve ter a bandeira da Câmara, nas 
procissões chamadas reais e que, não estando estabelecido, lugar 
determinado, deva ir no meio das fileiras dos oficiais da Câmara. 
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 965. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 965. 
 

966-  1734, Santos 
LISTA das cartas que escreveu o provedor da Fazenda Real de Santos, a 
(D. João V), no ano de 1734. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 966. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 966. 
 

967-  1734, Janeiro, 4, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral (da capitania de São Paulo), Gregório Dias da 
Silva, para (D. João, V), em que diz que foi nomeado pelo governador e 
capitão general da mesma capitania, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Tãvora), para tirar devassa do cunho falso, e nela culpou Sebastião José do 
Rego, prêso na fortaleza de Santa Cruz do Rio de Janeiro, e o mandou 
passar para o Limoeiro. 
Anexo:  2 cartas, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 967. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 967. 
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968-  1734, Janeiro, 7, São Paulo 
LISTA de 14 cartas escritas da Capitania de São Paulo ao Rei (D. João V) 
pelo ser Conselho Ultramarino, no anao de 1733. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 968. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 968. 
 

969-  969. 1734, Janeiro, 7, São Paulo. 
CARTA do (governador e capitão-geral da capitania de São Paulo, Conde 
de Sarzedas Antônio Luís de Távora), na qual dá conta a (D. João V) de que 
só designou para lugares vagos homens dos mais nobres e abastados de 
bens, e da forma como, procedeu nos restantes casos. 
Anexo:  2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 969. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 969. 
 

970-  1734, Janeiro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Conde 
de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), em resposta à provisão de D. João 
(V), contida à margem, informando o rei de que tem tomado as medidas 
necessárias para conseguir descobrir o réu, o que tem sido difícil, em virtude 
da ordem real não indicar o, seu nome. No entanto, informa de que já estão 
prevenidos os superintendentes da mina e cabos militares das vilas dessa 
capitania para prenderem quem seja desconhecido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 970. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 970. 
 

971-  1734, Fevereiro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de) São Paulo, 
Conde de Sarzedas (Antônio Luis de Távora) a (D. João V) sôbre a ordem 
que deu aquele governador para a transferência dos presos Francisco 
Martins Barcelos, Isabel Bramanda (sic) e Angela Martins para a cadeia do 
Rio de Janeiro por oferecer mais segurança. Essa transferência foi feita por 
já anteriormente terem fugido alguns presos e nessa altura estar o ouvidor 
(geral Gregório Dias da Silva) ausente em “correiçaão”. 
Anexo:  carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 971. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 971. 
 

972-  1734, Fevereiro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Tãvora) a (D. João V), dizendo não 
haver na dita capitania postos vagos, mas assim que os houver, 
imediatamente proporá ao rei as pessoas mais idôneas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 972. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 972. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 290 / 1400 

973-  1734, Fevereiro, 05, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) a (D. João V), informando que 
o provedor e o escrivão da Fazenda Real de Santos, sem ordem régia, 
introduziram no porto de Santos o pagamento de uma guia no valor de 
quatrocentos e cinqüenta réis. Êste pagamento vem prejudicar os 
moradores de Santos nas suas relações comerciais, com os outros portos 
do Brasil, no tocante ao comércio de negros. 
Anexo:   carta, provisão, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 973. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 973. 
 

974-  1734, Fevereiro, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Conde 
de Sarzedas (Antônio Luís Távora), para (D. João V), informando que a 
expedição efetuada pelos moradores das minas de Cuiabá, contra o gentio 
payaguá, conforme deu conta o ouvidor, José de Burgos Vila Lobos, foi no 
tempo do seu antecessor, Antônio da Silva Caldeira Pimentel. Para aquela 
expedição, a Câmara das ditas minas, contribuiu aproximadamente com 
novecentos oitavos de ouro. Segundo lhe constava, a mesma expedição não 
resultara, devido à desunião dos seus componentes e por desobediência do 
cabo e regente das minas, Antônio de Almeida Lara. No entanto, fizeram 
algumas baixas nas fileiras dos gentios e apreenderam gado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 974. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 974. 
 

975-  1734, Fevereiro, 7, São Paulo 
CERTIDÃO E Provisão  referentes  ao gasto da cêra nas festas religiosas do 
Corpo de Deus e de São Sebastião em São Paulo, de autoria, 
respectivamente do escrivão de Senado da Câmara de São Paulo, José da 
Silva Valença( atestando que no livro do Registo Geral do Senado da 
Câmara desta cidade há uma provisão, que traslada, e que, no livro de 
Receita e Despesa, se acha transcrito o gasto que se fêz em cêra entre 
1728 e 1733) e. D. João (V) ao desembargador e ouvidor-geral da capitania 
de São Paulo, Francisco Galvão da Fonseca ( na qual ordena que a cêra 
seja apenas dada ao clero regular, e secular que acompanhar as procissões 
do Corpo de Deus de São Sebastião e não coo antes, quando  a cêra era 
dada a todos os cidadãos que acompanhassem as ditas procissões, sem 
distinção entre o clero e as outras classes sociais. 
Anexo: 2  certidões, provisão,  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 975. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 975. 
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976-  1734, Fevereiro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) a (D. João V), dizendo que, pela carta 
do provedor da Fazenda Real (da praça de Santos, Antônio Francisco 
Lustosa, tomara o rei conhecimento das “propinas” que se dão ao 
governador daquela praça (João dos Santos Ala) e aos demais oficiais 
dessa capitania. Informa também que se deve aumentar o ordenado ao 
provedor da Fazenda. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 976. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 976. 
 

977-  1734, Fevereiro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), a (D. João V), em resposta à 
Provisão do rei, citada à margem, dizendo que o motivo por que suspendeu 
o provedor da Fazenda Real, (Timóteo Correia de Góis) foi o não 
cumprimento das ordens que lhe dera, visto todos os oficiais da Justiça, 
Guerra e Fazenda, lhe obedecerem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 977. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 977. 
 

978-  1734, Fevereiro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), informando-o das 
despesas e receitas da Fazenda Real da Praça de Santos, no ano de 1733. 
Anexo: carta,  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 978. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 978. 
 

979-  1734, Fevereiro, 24, Santos 
RELAÇÃO feita pelo escrivão da Fazenda Real, José Ribeiro de Andrada, 
dos rendimentos da Provedoria da vila e praça de Santos, no ano de 1733, 
no total de trinta e cinco contos quinhentos e dois mil quinhentos e treze 
réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 979. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 979. 
 

980-  1734, Fevereiro, 25, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, para (D. João V), sôbre a esmola que pediram os irmãos 
da Casa da Misericórdia da Cidade de São Paulo, para as obras do hospital. 
Anexo:  carta, , representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 980. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 980. 
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981-  1734, Março, 2, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general. da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), a (D. João V) dizendo ser falsa a 
informação dada pela Câmara de São Paulo, de que fazia grande despesa 
na condução dos governadores. Declara também que únicamente aceitou 
do Senado daquela Câmara uma ceia no sítio do Rio dos Couros, que fica 
no caminho, que vem de Santos para esta cidade, onde o foram esperar, 
havendo sido conduzido todo o seu fato à sua própria custa como consta 
das certidões anexas. 
Anexo:  representação, 4 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 981. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 981. 
 

982-  1734, Março, 3, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, para (D. João V) informando ser verdadeira a petição do 
pároco e fregueses da vila de Iguape, e que a Provedoria não entregou 
dinheiro para os ornamentos daquela igreja. 
Anexo:  despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 982. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 982. 
 

983-  1734, Março, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), a (D. João V) dando conta que em 
observância da ordem real para saber quantas sesmarias tinham sido 
dadas, no tempo do governador Antônio da Silva Caldeira Pimentel sendo 
secretário Bento de Castro  Carneiro, responde que aquele governador 
concedeu 83, das quais 27 não levaram o visto do procurador da Coroa, e 
de 29 não existe requerimento. Sôbre esta carta recairam três despachos do 
Conselho Ultramaríno, e um parecer do procurador da Coroa que diz que se 
deve chamar a atenção do governador para, na expedição das cartas de 
sesmaria, “não faltarem as solenidades devidas”. 
Anexo: 4 cartas, provisão,  relação,  certidão, 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 983. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 983. 
 

984-  1734, Março, 12, São Paulo 
CARTA do secretário do governador de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo a 
(D. João V), informando que remete a lista, certidão e recibos das cartas 
enviadas pelo Rei. Declara que só faltam os recibos das que foram para 
Cuiabá  para entregar ao ouvidor José de Burgos Vila Lobos. Essas cartas 
recebeu-as o comandante da tropa Manuel Rodrigues de Carvalho, das 
quais passou recibo. 
Anexo:  relação, 17 recibos, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 984. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 984. 
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985-  1734, Março, 16, Lisboa Ocidental 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino, propondo para a vaga de 
capitão da Companhia de Santos, pelo falecimento de André Cursino de 
Matos, em 1º lugar, José Galvão de Moura, ajudante de notário da praça de 
Santos, em 2º lugar Manuel Martins de Miranda. Para a vaga de Capitão, 
pelo “intertenimento” de Francisco Fernandes Montanha, o Conselho 
propõe, em 1º lugar, o ajudante supra da praça de Santos, Francisco de 
Almeida Albernaz. Os Conselheiros Manuel Caetano Lopes de Lavre e 
Alexandre Melo de Sousa e Meneses, propõem, em 2º lugar, Manuel Martins 
dos Santos. O Conselheiro Tomé Gomes Moreira propõe, em 2º lugar, 
Francisco Gomes Barbosa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 985. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 985. 
 

986-  1734, Março, 16, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral, Gregório Dias da Silva, para (D. João V), 
participando que envia a relação dos papéis de serviços da Índia e Mina. 
Anexo: lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 986. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 986. 
 

987-  1734, Março, 23, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, para (D. João V), em que faz saber que, sendo 
incorporada na Fazenda Real, a prata que se tirou do navio pirata que deu à 
costa na barra de Paranaguá (Pernagoa), ficará havendo pouca diferença 
entre a receita e a despesa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 987. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 987. 
 

988-  [ant. 1734, Março, 24, São Paulo ] 
REQURIMENTO de Bartolomeu de Freitas Esmeraldo, a (D. João V), 
pedindo autorização para sair com sua mulher e filhos da cidade de São 
Paulo para a Ilha da Madeira, donde é natural, em virtude de se encontrar 
pobre e sem possibilidade de aumentar o patrimônio de seus filhos por ter 
perdido o que tinha nas minas de Cuiabá  e Goiases  e presentemente ser 
herdeiro de seu irmão, Brás de Freitas da Silva, da mesma Ilha da Madeira, 
onde tem todos os seus bens e casa. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 988. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 988. 
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989-  1734, Março, 26, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral (da capitania de São Paulo) Gregório Dias da Silva, 
a (D. João V) tratando dos bens de Sebastião Fernandes do Rêgo, que 
estavam seqüestrados. 
Anexo:  provisão, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 989. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 989. 
 

990-  1734, Março, 26, São Paulo 
CARTA do provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo, Manuel 
Mendes de Almeida para, (D. João V), enviando a conta corrente dos 
quintos do ouro, feitos nos livros da Provedoria, pelo provedor seu 
antecessor Bento de Castro (Crastro) Carneiro. 
Anexo: ocnta corrente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 990. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 990. 
 

991-  [ant. 1734, Março, 28, Cuiabá] 
REQUERIMENTO de Francisco Pereira Gomes a (D. João V) pedindo 
confirmação da carta patente que lhe passou o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Rodrigo César de Meneses). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 991. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 991. 
 

992-  1734, Março, 30, Vila de Nossa Senhora da Luz de Curitiba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Curitiba, em que 
expõem a (D. João V) que, depois do mesmo monarca ter cotado a Igreja de 
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, da mesma vila, capitania de São Paulo, 
comarca de Paranaguá , na pessoa do Padre Manuel Dominques Leitão, 
com a côngrua de cento e cinqüenta mil réis, esta não lhe foi dada, por não 
estar incluída na fôlha, por esquecimento do referido padre. Isso deu 
ocasião a que se pedissem oitenta réis a cada pessoa que comungasse, e 
quarenta réis, só de confissão, o que provocou uma certa opressão sôbre os 
moradores, que pedem a (D. João V) veja a miséria em que se encontram, e 
obrigue o vigário a cobrar da Fazenda, o que lhe foi concedido. Pedem mais, 
que se digne conceder uma esmola para reedificar a mesma Igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 992. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 992. 
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993-  1734, Abril, 6, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, Antônio Francisco 
Lustosa, a (D. João V), informando que no tempo de seu antecessor, 
Timóteo Correia de Góis, veio uma galera da Ilha da Madeira, com oitenta e 
uma pipas de bacalhau e oitenta barris de farinha. Por ordem do provedor 
da Fazenda Real do Rio de Janeiro, desviou-se parte desta mercadoria para 
aquela cidade. Deseja que (D. João V) informe se o valor da mercadoria que 
foi para o Rio de Janeiro, deve ser restituido à Provedoria da Fazenda Real 
de Santos. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 993. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 993. 
 

994-  1734, Abril, 7, São Paulo 
CARTA do provedor da Real Casa da Fundição de São Paulo, Manuel 
Mendes de Almeida, a (D. João V) informando que recebeu pela fragata 
Nossa Senhora das Ondas, material necessário para a Casa da Fundição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc.994 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 994. 
 

995-  1734, Abril, 7, Lisboa Ocidental 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino sôbre a informação, 
enviada pelo governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) das novos descobrimentos que 
se fizeram nas Minas de Goiás  de ouro e pedras preciosas que se supõem 
ser diamantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 995. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 995. 
 

996-  1734, Abril, 7, São Paulo 
RELAÇÃO das cartas escritas da capitania de São Paulo (D. João V), por 
intermédio do Conselho Ultramarino, no ano de 1734 e enviadas pelo 
(secretário do govêrno) Gervásio Leite Rebelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 996. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 996. 
 

997-  1734, Abril, 8, São Paulo 
CARTA de José Rodrigues de Abreu, para (D. João V), em que expõe os 
inconvenientes de não haver caminho, por terra, para as minas do Cuiabá, e 
que seria mais conveniente aproveitar a maior parte da estrada de Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 997. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 997. 
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998-  1734, Abril, 18, São Paulo 
CARTA do juiz intendente e ouvidor-geral de São Paulo, Bernardo 
Rodrigues de Carvalho para (D. João V), dizendo que na ausência do 
desembargador Francisco da Cunha Lôbo, tirou (atestado) de residência a 
Bernardo Gregório Dias da Silva do tempo que serviu como ouvidor da 
comarca de (São Paulo) mas, como da confusão de nomes podia surgir 
qualquer dúvida que o impedisse de tirar a dita residência, certificou-se que 
o erro foi de quem passou a ordem e não daquele que a mandou passar e, 
que êste ouvidor era um dos mais competentes que serviu naquele cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 998. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 998. 
 

999-  1734, Abril, 28, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), João dos Santos Ala para (D. 
João V), sôbre os direitos de dez por cento das fazendas que vão à 
Alfândega daquela vila e à do Rio de Janeiro. No que respeita às fazendas 
que a ela vêm com carta de guia de que pagaram nas Alfândegas da Bahia 
e de Pernambuco os dez por cento, não pagarão direitos e só pagam 
aquelas fazendas  que ainda trazem cartas de guia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 999. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 999. 
 

1000-  1734, Maio, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a representação dos oficiais da 
Câmara da cidade de São Paulo a (D. João V), referente ao lançamento de 
donativos no valor de setenta mil cruzados para ajuda dos casamentos reais 
do (Príncipe D. José de Portugal, com a Princesa D. Maria Ana, Vitória de 
Bourbon, de Espanha, e da Princesa D. Maria Bárbara, de Portugal, com D. 
Fernando de Bourbon, Príncipe das Astúrias), pedindo que os moradores de 
Goiás paguem vinte mil cruzados, dos setenta mil cruzados lançados. Ao 
Conselho parece que se deve fazer apresentar ao (Rei) esta súplica, que é 
justificada. 
Anexo: provisão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1000. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1000. 
 

1001-  1734, Maio, 16, Rio de Janeiro 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da capitania do Rio de Janeiro) 
Bartolomeu de Moreira Cordovil, em resposta à provisão de (D. João V) 
citada à margem, informando o Rei de que cumprira o que lhe tinha sido 
ordenado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1001. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1001. 
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1002-  [ant. 1734, Maio, 20, São Paulo] 
REQUERIMENTO do ajudante tenente do govêrno de São Paulo, João 
Rodrigues do Vale, a (D. João V), em que, visto a aceitação e zêlo com que 
tem servido, pede a mercê da patente de tenente-general. 
Anexo:   2 avisos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1002. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1002. 
 

1003-  [ant. 1734, Maio, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Soares de Barros, pedindo a João V) que lhe 
mande passar provimento de tesoureiro dos reais quintos, por três anos e 
com o mesmo ordenado que tem o tesoureiro das Minas Gerais, “pois o 
trabalho, e recebimento, do Supplicante não hé de menor consequencia”. O 
requerente tem servido de tesoureiro dos quintos, por provisão do 
governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  requerimento,  certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1003. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1003. 
 

1004-  1734, Junho, 1, (Vila de) Santos 
CARTA do juiz de fora da (vila) de Santos, Francisco Correia Pimentel, para 
(D. João V), informando que absolveu João de Araújo Silva o qual tinha sido 
acusado, pelo (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, de ter roubado o ouro contido num cofre, 
retirado do navio de piratas “que deo a Costa na barra” de Paranaguá . 
Anexo: 2 despachos, parecer, carta, lista, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1004. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1004. 
 

1005-  [ca. 1734, Junho, 2, Lisboa Ocidental] 
PARECER do procurador da Coroa, segundo o qual se deve mandar a 
guarnição militar mencionada na carta do ouvidor (geral das minas) do 
Cuiabá (José de Burgos Vila Lobos) e nomear sucessor ou conservar o 
mesmo ouvidor por mais um triênio. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1005. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1005. 
 

1006-  1734, Julho, 24, Vila de São Vicente 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Vicente, em que 
pedem a (D. João V) se digne mandar socorrer, com uma esmola da 
Fazenda Real da Provedoria da vila de Santos, para a reedificação da Igreja 
Matriz da Vila de São Vicente. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1006. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1006. 
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1007-  1734, Agosto, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre um requerimento do 
desembargador Francisco Galvão da Fonseca, a (D. João V), no qual pede 
que se lhe tire nova residência, anulando a residência tirada pelo Dr. Antônio 
dos Santos Soares quando o requerente era ouvidor de São Paulo. Não 
deve fazer-se caso dessa residência porque aquêle ministro nomeava 
oficiais da facção do governador (e capitão-general da capitania) de São 
Paulo, Antônio da Silva Caldeira (Pimentel), seu inimigo declarado Além 
disso o requerente não soube da ordem que mandara tirar a dita residência, 
motivo por que não pudera defender-se. O desembargador e corregedor do 
Crime, da Côrte, José Vaz de Carvalho, e o procurador da Coroa 
consideravam justo o requerimento. Ao Conselheiro Alexandre Metelo de 
Sousa Meneses parece que se deve tirar segunda residência. Aos 
conselheiros Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda e Manuel Francisco 
Borges, parece que se deve mandar ao novo sindicante um traslado da 
culpa que, para o requerente, resultou da devassa. Ao conselheiro José de 
Carvalho Abreu parece que o caso de se mandar tirar segunda residência 
depois da primeira estar posta em juízo, não se deve admitir, por ser um 
mau exemplo. 
Anexo: carta, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1007. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1007. 
 

1008-  1734, Agosto, 23, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V) indicando o ajudante de número José 
(Pedro) Galvão de Moura (e Lacerda), para ser provido, no posto de 
sargento-mor da praça de Santos, que se encontra vago por se ter 
reformado Manuel Gonçalves de Aguiar. Diz também que os oficiais de mais 
graduação   não concorrem  a êste pôsto por que nêle só se vencem seis mil 
seiscentos e sessenta (réis) por mês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1008. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1008. 
 

1009-  [ant. 1734, Agosto, 29, Vila da Nossa Senhora da Conceição] 
REQUERIMENTO de Antônio Sequeira pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta patente de confirmação do pôsto de sargento-mor da 
vila de Nossa Senhora da Conceição, em que foi investido pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo (conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Távora). 
Anexo:  carta-patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1009. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1009. 
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1010-  1734, Setembro, 2, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino referente ao requerimento do bacharel 
Manuel dos Santos Lobato, em que pedia que lhe dessem ajuda de custo 
idêntica ao do seu antecessor bacharel Antônio dos Santos Soares, no valor 
de 200 mil réis. Ao conselheiro João de Sousa parece que se deve dar a 
ajuda de custo, mas de 300 mil réis, em vez dos 200 mil réis pedidos como 
era costume dar aos ouvidores da capitania de São Paulo. 
Anexo: 2 requerimentos, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1010. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1010. 
 

1011-  [ant. 1734, Setembro, 7, Laguna ] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves Ribeiro, morador na vila de 
Laguna, pedindo a (D. João V) que lhe mande passar carta de confirmação 
de sesmaria (de terras, dada em nome do Rei), pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (conde de Sarzedas, Antônio Luís de 
Távora). Essas sesmarias têm “três léguas de terra de comprimento por uma 
de largura” nos campos da praia de Tremandi na paragem chamada 
Conchas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1011. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1011. 
 

1012-  [ant. 1734, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier, morador na vila de Laguna, pedindo 
a (D. João V), que lhe mande passar carta de confirmação de sesmaria de 
terras, dada em nome do Rei, pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora) nos 
campos da Praia de Tremandi na paragem chamada Conchas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1012. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1012. 
 

1013-  [ant. 1734, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do bacharel João Nobre Pereira a (D. João V), pedindo 
que lhe mande passar provisão para lhe darem os mesmos duzentos mil 
réis, de ajuda de custo, quando se deslocar para a vila de Itu.  como juiz de 
fora, tal como tinham sido concedidos aos seus antecessores: os bacharéis 
Vicente Leite Ripado, e Antônio Monteiro de Matos. 
Anexo: 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 9, doc. 1013. 
AHU_CU_023-01, Cx. 9, D. 1013. 
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1014-  [ant. 1734, Setembro] 
REQUERIMENTO de João Antunes Filho pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação de sesmaria (de terras, dada em nome 
do Rei), pelo governador (e capítão-general) da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1014. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1014. 
 

1015-  [ant. 1734, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Domingos Jorge da Silva pedindo a (D. João V) que 
lhe seja passada carta de confirmação de sesmaria de terras, dadas em 
nome daquele Rei, pelo Governador (e capitão general) da capitania de São 
PauIo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), no caminho das minas 
de Goiás. 
Anexo:carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1015. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1015. 
 

1016-  [ant. 1734, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Agostinha Rodrigues pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação de sesmaria de terras, dada em nome 
do Rei pelo Governador da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas 
(Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1016. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1016. 
 

1017-  1734, Setembro, 15, Vila de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Antônio Luís de Távora), conde de Sarzedas, participando a (D. João V) as 
vagas de postos e indicando oficiais mais competentes para as preencher, e 
que são os seguintes: pelo falecimento do alferes João Francisco Maltês da 
Companhia do capitão, Francisco Fernandes Montanha, indica o sargento 
do Número da dita Companhia Francisco João; o sargento do Número 
Matias de Oliveira Basto que serve na Companhia do capitão Antônio 
Oliveira Basto e o sargento supra Francisco Xavier Júlio César. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1017. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1017. 
 

1018-  [ant. 1734, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Donas: Antônia, Maria, Francisca, Margarida e Ana  
Picarras, a (D. João V), em que pedem licença para ir ao Reino, a fim de 
entrarem como religiosas, em qualquer convento. 
Anexo: declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1018. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1018. 
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1019-  [ant. 1734, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel Antunes Fialho a (D. João V) pedindo que lhe 
mande passar carta de confirmação de sesmaria, das terras dadas, em 
nome daquele Rei, pelo governador (e capitão-general) da capitania de São 
Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1019. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1019. 
 

1020-  [ant. 1734, Setembro, 23, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Domingos Antunes Fialho pedindo a (D. João V) que 
lhe mande passar carta de confirmação de sesmaria, de terras dadas em 
nome do Rei pelo governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1020. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1020. 
 

1021-  [ant. 1734, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Maximiliano de Góis e Sequeira e João Pedroso de 
Barros pedindo a (D. João V) que mande passar carta de confirmação da 
sesmaria de terras dada, em nome do Rei, pelo governador (e capitão-
general) da capitania de São Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora). A sesmaria tem uma légua de terra de largura por três de 
comprimento. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1021. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1021. 
 

1022-  [ant. 1734, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO de José Morato de Lemos, pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria de terras dadas, em nome 
daquele Rei, pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1022. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1022. 
 

1023-  1734, Setembro, 24, Lisboa Ocidental 
BILHETE do (secretário do Conselho Ultramarino) Manuel Caetano Lopes 
de Lavre mandando passar ao sargento-mor Tomé Rodrigues da Silva a 
carta de confirmação de sesmaria, dada pelo governador e (capitão-general 
da capitania) de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) em 
nome de (D. João V). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1023. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1023. 
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1024-  [ant. 1734, Setembro, 29] 
REQUERIMENTO de Francisco Vicente Ferreira, morador em Santos, 
pedindo a (D. João V) que lhe mande passar carta de confirmação de 
sesmaria de terras dada, em nome do Rei, pelo governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora). 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1024. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1024. 
 

1025-  [nt. 1734, Outubro, 7, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Domingos Gomes da Costa, a (D. João V) pedindo 
que sejam obrigados "os moradores e vizinhos” das praias de Catuba e 
Santos a avisarem, logo que virem baleias darem à costa, os seus 
contratadores ou administradores, para que essas baleias sejam 
aproveitadas: a despesa dos avisos dos moradores fica por conta do 
requerente. Êste tem durante: dez anos o monopólio do fabrico do azeite de 
baleias na capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1025. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1025. 
 

1026-  [ant. 1734, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do cura da Sé, do vigário da vila de Candelária, do vigário 
da vila de Santos e dos "mais vigarios da cidade de São Paulo e do Rio de 
Janeiro e vilas anexas" a (D. João V) pedindo àquele monarca que ordene 
ao Bispo desta diocese (D. Fr. Antônio de Guadalupe) que as respectivas 
Câmaras paguem aos requerentes as conhecenças que andam as 
constituições. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1026. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1026. 
 

1027-  1734, Outubro, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA Conselho Ultramarino sôbre uma carta do governador (e 
capitão-general da capitania) de São Paulo, conde de Sarzedas, (Antônio 
Luís de Távora), em que êste dá conta da forma como vivem nas minas de 
Goiás , dois Irmãos clérigos de Hábito de São Pedro, Antônio de Oliveira 
Gago e João Gago, matando e açoutando quem não é do seu séquito, 
impedindo caminhos, e derrubando pontes. O procurador da Coroa acha 
que (o Rei D. João V) deve mandar expulsa-los da capitania . Ao Conselho 
parece o mesmo que ao procurador da Coroa, acrescentando que (o Rei) 
deve ordenar se passe ordem ao superintendente das minas de Goíás , 
bacharel Gregório Dias da Silva, para que lavre devassa dos casos de 
morte, que se deram. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1027. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1027. 
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1028-  [ant. 1734, Setembro, 21] 
REQUERIMENTO do Padre José dos Reis pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria e terras dadas em nome 
do Rei, pelo governador, e capitão-general da capitania, de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1028. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1028. 
 

1029-  [ant. 1734, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças Antônío da Silva a (D. João 
V) pedindo que lhe seja passada Carta de Confirmação da entrega de terras 
de sesmaria, dadas pelo governador (e capitão-general) da capitania de São 
Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). Essas terras são três 
léguas de testada no caminho novo que vai de Guaratinguetá à fazenda dos 
Padres da Companhia (de Jesus) do Cálégio do Rio de Janeiro. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1029. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1029. 
 

1030-  [ant. 1734, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do (alferes) Manuel da Silva Cruz a (D. João V) pedindo 
que lhe seja passada carta de confirmação da entrega de terras de 
sesmaria, em nome daquele Rei, pelo governador (e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Tâvora). Essas 
sesmarias têm duas léguas e setecentas braças de terra, no caminho novo, 
da vila de Guaratinguetá à fazenda de Santa Cruz dos padres da 
Companhia de Jesus do Rio de Janeiro. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1030. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1030. 
 

1031-  [ant. 1734, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de Gonçalo de Araújo pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria, de terras, dada em nome 
do Rei, pelo governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Tãvora). Essa sesmaria fica no 
caminho novo que vai da vila de Guaratinguetá, por terra, à fazenda da 
Santa Cruz, dos Padres da Companhia de Jesus do Rio de Janeiro. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1031. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1031. 
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1032-  1734, Outubro, 26, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre a exposição que o governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora), fez (a D. João V) acêrca da situação em que se encontra a 
Casa da Fundição de São Paulo. Para se evitar o inconveniente de se 
introduzirem “no mesmo cunho barras que fossem fundidas para fora da 
mesma casa”. Acha o governador que se devem abater as paredes 
reduzindo as três casas que a constituem em uma só. Nem o fundidor 
poderá “divertir” cousa nenhuma sem que seja visto pelos oficiais de casa, 
nem se poderá “introduzir” ouro que não seja visto pelo provedor e mais 
oficiais, como acontece na Casa da Fundição das Minas Gerais. Se a da 
cidade (de São Paulo) tivesse sido feita sem aquele defeito não se teria 
atrevido o fundidor Francisco Pinheiro a fazer os furtos que fez. O 
Procurador da Fazenda é de opinião que se deve ordenar ao governador 
que faça logo executar aquela modificação necessária à Casa de Fundição 
de São Paulo. Ao Conselho parece o mesmo que ao Procurador da 
Fazenda. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1032. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1032. 
 

1033-  1734, Outubro, 27, Lisboa Ocidental. 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre, carta de 16 de Fevereiro de 
1734 do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Conde de 
Sarzedas. (Antônio Luís de Távora), em que diz ter mandado ao governador 
da praça (de Santos, João dos Santos Ala) que, com o provedor da Fazenda 
Real (Antônio Francisco Lustosa), fizesse um orçamento de obras na Casa 
da Pólvora, e nas fortaleza da Barra Grande e da Bertioga. Êstes 
estabeleceram que seriam precisos doze mil cruzados, anualmente, com o 
que ele concordava, e que as obras se fizessem com  brevidade , visto ser 
muito conveniente haver onde se recolham as munições, para as preservar 
das inclemências do tempo. O procurador da Fazenda acha que, quanto à 
importância da consignação (D. João V) determinaria; e poder-se-ia enviar 
gente do Limoeiro, para fazer as ditas obras. Parecendo ao Conselho o 
mesmo que ao governador e ao procurador da Fazenda. Quanto ao envio de 
presos para o Estado do Brasil, não concorda o Conselho com o parecer do 
procurador da Fazenda, por ser proibido por (D. João V). 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1033. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1033. 
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1034-  1734, Outubro, 29, Lisboa Ocidental 
CARTA do (juiz da Coroa (?)) Francisco Nunes Cardeal, na qual acusa a 
recepção duma carta do governador (e capitão-general) da capitania de São 
Paulo (Antônio Luís de Távora conde de Sarzedas), datada de 12 de 
Outubro de 1732, referindo a boa execução que dera às ordens reais num 
levantamento. Pelo que respeita ao culpado Manuel Rodrigues de Tomar,  
diz que foi processado com incúria e ignorância das leis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1034. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1034. 
 

1035-  [ant. 1734, Outubro, 30, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria Paga, da guarnição da praça de 
Santos, André Cursino de Matos a (D. João V), pedindo que lhe mande 
levantar a proibição do governador de São Paulo de sair do recinto da dita 
praça. 
Anexo: 2 cartas, provisão, 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1035. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1035. 
 

1036-  1734, Outubro, 30, Santos 
 DOCUMENTOS relativos à venda do sal na praça de Santos.  incluindo 
certidão, 3 requerimentos e carta envolvendo o juiz de fora Francisco 
Correia Pimentel e o governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, Antônio Luis de Távora que tinham diferentes pontos de vista à 
respeito da distribuição do carregamento de sal à bordo da galera Nosssa 
Senhora da Madre de Deus e o Senhor dos Perdões, surta fora da fortaleza 
de Santo Amaro da Barra Grande de Santos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1036. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1036. 
 

1037-  1734, Novembro, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Consello Ultramarino, sôbre a carta do provedor da Fazenda 
Real de Santos, em que informa sôbre um requerimento do pároco da 
freguesia de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, Padre Luís Alvares, em 
que êste pede ornamentos para a sua igreja. Pareceu ao Conselho que se 
deve deferir o sobredito requerimento. Ao Conselheiro Alexandre Metelo de 
Sousa e Meneses, parece que se deve estabelecer “ordinaria” para a fábrica 
da referida igreja. 
Anexo: 2 listas, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1037. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1037. 
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1038-  1734, Novembro, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a Resolução de 3 de Julho de 
(1734) tomada em conta daquele Conselho em que (D. João V) manda 
avisar o governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo que 
advirta as Câmaras em cujos distritos se minerar ou faiscar, faça que os 
mineiros ainda que se achem distantes da Câmara, contribuam para as 
despesas. Parece ao Conselho que o Rei deve declarar se a parte com que 
hão-de concorrer os mineiros há-de ser por determinação das Câmaras ou 
se cada um dará o que quiser. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1038. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1038. 
 

1039-  1734, Novembro, 6, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a carta dos oficiais da Câmara 
da vila de Santa Cruz de São Salvador de Ubatuba (da capitania de São 
Paulo), onde pedem que seja nomeado vigário colado da Igreja Matriz, com 
côngrua correspondente o presbitero do Hábito de São Pedro, Padre Manuel 
da Fonseca de Araújo. Ao Conselho parece que deve ser ouvida sôbre o 
assunto a mesa da Consciência e (Ordens). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1039. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1039. 
 

1040-  [ant. 1734, Novembro, 8, Santos] 
REQUERIMENTO de Manuel Ferreira da Silva pedindo a (D. João V) que 
lhe mande passar provisão para poder advogar nos Auditórios da Vila de 
Santos. 
Anexo: 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1040. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1040. 
 

1041-  1734, Novembro, 10, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escreva ao 
governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para o informar de que, pela Lei 
Novissima, foi resolvida a questão das entradas para as minas daquele 
Govêrno e também ficou assente que se constituísse um corpo de Cavalaria 
Paga. Pede-se ao dito governador que diga o número de militares que deve 
fazer parte do corpo de Cavalaria e também os vencimentos que vão 
receber. 
Anexo:  3 bandos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1041. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1041. 
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1042-  1734, Novembro, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre a representação dos oficiais da 
Câmara da vila de Sorocaba, a (D. João V), pedindo o envio, para aquela 
vila, dum vigário colado. Pedem, também, (ao Rei) que os isente da finta 
que todos os anos se lhes lança para pagarem a côngrua, em virtude da 
muita pobreza daquele povo. Ao Conselho parece que se deve apresentar 
ao Rei êste pedido para que mande executar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1042. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1042. 
 

1043-  [ant. 1734, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do almoxarife da Fazenda Real,  Leonardo de Macedo e 
Moura, a (D. João V) pedindo que lhe aumente o ordenado atendendo aos 
bons serviços prestados. 
Anexo:3 certidões,  3 requerimentos, procuração, provisão, autuação, 2 
alvarás de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1043. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1043. 
 

1044-  1734, Novembro, 17, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerimento do vigário 
Antônio Ribeiro, fabriqueiro e paroquianos da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora das Neves da vila de Iguape, do Bispado do Rio de Janeiro, 
capitania de São Paulo. Nesse requerimento dá-se conta da falta de 
ornamentos em que se acha a mesma igreja, e do que necessita. Ao 
Conselho parece, vista a informação do provedor da Fazenda Real da Praça 
de Santos, Antônio Ferreira Lustosa, que confirma a pobreza da dita igreja, 
que o rei deve ordenar que se lhe dê tudo o que é necessário para a 
celebração e esplendor do culto divino. Ao conselheiro, Alexandre Metelo de 
Sousa e Meneses, parece que o Rei deve mandar o requerimento à Mesa 
da Consciência (e Ordens) para se averiguar onde se gastaram as esmolas 
que se deram para a construção da referida igreja, e se é justo aumentar a 
côngrua e dar os ornamentos pedidos. 
Anexo: requerimento,  2 relações, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1044. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1044. 
 

1045-  [ant. 1734, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza da barra da Bertioga da praça de 
Santos, Gaspar de Caldas Lobo, a (D. João V), pedindo confirmação da dita 
patente de capitão daquela fortaleza que lhe foi concedida pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, 
com o soldo de oito mil réis por mês como tem o capitão da fortaleza da 
Praia Vermelha do Rio de Janeiro. 
Anexo: autuação de serviços 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1045. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1045. 
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1046-  [ant. 1734, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO de Francisco Bernardo da Costa a (D. João V) pedindo 
provimento nos cargos de escrivão da Câmara, (tabelião do público judicial, 
órfãos e Notas), da vila de Taubaté, comarca de São Paulo; e escrivão de 
Almotaçaria; para os quais fôra nomeado pelo mesmo Rei.  
Anexo:  2 requerimentos, termo de assentada, informação, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1046. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1046. 
 

1047-  1734, Novembro, 30, Vila e praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, a (D. João V), pedindo-lhe que ordene o que deve fazer, 
visto ter sido dada baixa a vários soldados, em diversas épocas sem sua 
Real Ordem, quando foi (governador e capitão) general da capitania o conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1047. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1047. 
 

1048-  [ant. 1734, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO de Dâmaso Álvares de  Abreu a (D. João V) pedindo que 
lhe seja passada provisão para continuar a servir nos lugares de tabelião do 
Público (judicial e Notas), escrivão dos órfãos e da Câmara e mais anexos 
da vila de Moji (das Cruzes) pelo tempo que o Rei permitir. 
Anexo: provisão,  requerimento,  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1048. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1048. 
 

1049-  [ant. 1734, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTO de José Ferreira de Sá a (D. João V) para ser colocado 
como escrivão na Ouvidoria da Comarca de Paranaguá. 
Anexo: bilhete, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1049. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1049. 
 

1050-  [ant. 1734, Dezembro, 14, São Paulo] 
REQUERIMENTO em que João Francisco de Castro  pede que lhe seja 
passada carta de confirmação da entrega de terras de sesmaria, feita em 
nome de (D. João V), pelo governador da capitania de São Paulo, Conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1050. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1050. 
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1051-  1734, Dezembro, 16, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo Mendonça Corte-Real ao 
(conselheiro) José Carvalho de Abreu, no qual informa que (D. João V) 
manda o Conselho Ultramarino dar, parecer sôbre a carta do 
superintendente de Goiás, Gregório Dias da Silva. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1051. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1051. 
 

1052-  [ant. 1734, Dezembro, 23, Lisboa ] 
REQUERIMENTO do bacharel  João Nobre Pereira, pedindo a (D. João V) 
que mande tirar residência ao juiz de fora da Vila de Itu , comarca de São 
Paulo, a quem vai suceder. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1052. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1052. 
 

1053-  [ant. 1734, Dezembro, 28, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco da Costa pedindo a (D. João V) que 
lhe mande passar carta de confirmação da sesmaria, de terras, na freguesia 
de Nossa Senhora da Piedade da capitania de São Paulo, dadas em nome 
do Rei pelo governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1053. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1053. 
 

1054-  [post. 1734, Lisboa] 
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda a respeito do descobrimento 
de diamantes, achando que se devem observar os progressos do mesmo 
descobrimento para, conforme a qualidade e conveniências, poder dar-se as 
ordens necessárias para o seu aproveitamento. Sendo a mina abundante, o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulc), conde (de 
Sarzedas, Antônio Luís de Távora) deve logo proibir que se lavre a terra, 
enquanto (D. João V) não tomar resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1054. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1054. 
 

1055-  [ant. 1735, Janeiro, 1] 
REQUERIMENTO do Capitão Manuel Mendes de Almeida, pedindo a (D. 
João V) que lhe faça mercê de conceder licença para suas filhas passarem 
ao Reino, a fim de entrarem num convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1055. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1055. 
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1056-  1735, Janeiro, 8, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre o requerímento de Domingos 
Gomes da Costa, referente ao contrato da nova fábrica da pesca das 
baleias, de Santos e São Paulo, cuja primeira condição era o transporte de 
azeite; e visto o governador ter posto várias dúvidas , ficou só o transporte 
do ouro para portos estrangeiros, de que resultou a restrição da referida 
condição, só se podendo transportar o azeite para as Ilhas, com escala por 
Lisboa, e para o Rio de Janeiro, para dêle virem para êste Reino; tudo para 
evitar a extração do ouro, de que o dito governador suspeitou, embora 
infundadamente, porque da ilha de São Sebastião, onde está situada a 
fábrica, não há caminho para as minas. Afinal, no Rio de Janeiro, seria mais 
fácil o descaminho do ouro. Em virtude da primeira condição, o requerente 
estabeleceu a fábrica, com grande despesa, mas ficou muito prejudicado 
com essas escalas, sendo-lhe impossível continuar com a fábrica, por lhe 
faltar o lucro. O requerente pede a mesma liberdade que têm os 
contratadores do Rio e Bahia. Ao Conselho parece que não há 
inconveniente em conceder ao requerente que, do seu armazém do Rio de 
Janeiro, possa transportar os azeites do contrato do mesmo modo que os 
contratadores do Rio de Janeiro e Bahia. 
Anexo: consulta, assento, alvará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1056. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1056. 
 

1057-  [nt. 1735, Janeiro, 10, Itú] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Itu , bacharel João Nobre Pereira, 
pedindo a (D. João V) a mercê de lhe passar Provisão concedendo-lhe a 
faculdade de poder sindicar o seu antecessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1057. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1057. 
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1058-  1735, Janeiro, 21, Lisboa Ocidental 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio da Silva Caldeira Pímentel, para (D. João V), expondo não se dever 
proceder a uma  sentença contra o ouvidor de Paranaguá, Antônio dos 
Santos Soares, vista a aprovação dos capítulos da correição que fez.  
Comenta  a desproporção de verba para a construção da cadeia de 
Paranaguá, em relação à empregada na cadeia de Santos, vila com 
comércio, riqueza e edifícios muito superiores aos da primeira, e com 
governador e guarnição militar. Ali  seria mais necessária uma fortaleza. O  
mesmo ouvidor, pelo dote da mulher, tem  de gado vacum e  cavalos  em  
Curitiba, disso havendo pouco proveito para acidade de São Paulo, e vilas 
de sua comarca.Com a introdução dos gados e cavalgaduras que pelo novo 
caminho entrarão dos Campos do Rio Grande de São Pedro do Sul e Nova 
Colónia (do Sacramento),  hão de diminuir no preço os gados e cavalos de 
Curitiba. Com a proibição do novo caminho, pode evitar-se  os choques com 
os Tapes, , mas não se consegue a sua expulsão. Seria conveniente a 
existência de um caminho que viesse sair à vila de Curitiba. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1058. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1058. 
 

1059-  [nt. 1735, Janeiro, 26, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, Sebastião Fernandes do Rego, a (D. 
João V), pedindo que lhe faça mercê de mandar passar certidão das 
quantías de que lhe são devedoras várias pessoas, quantias essas que 
constituem a maior parte de todos os seus bens que estarão seqüestrados, 
ou ordem que, no cofre dos ausentes, fiquem as tais quantias embargadas 
até se decidir a causa do seqüestro. 
Anexo:  12 requerimentos,  2 cartas, certidão.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1059. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1059. 
 

1060-  1735, Março, 31, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre o requerimento do sargento-
mor de Infantaria paga da praça de Santos, Manuel Gonçalves de Aguiar, 
em que êste pede a (D. João V) lhe faça mercê de o reformar com patente 
de tenente general de Infantaria, com o sôldo de seis mil e seiscentos réis 
que tem como sargento. Ao governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), parece que o 
requerente era merecedor de que o monarca o atendesse na questão da 
sua reforma ou “intertenimento” em  virtude de ser de maior idade e ter 
servido a (D. João V), com grande exatidão no seu emprêgo, mas não 
achava que se lhe concedesse a patente pedida. Ao Conselho parece o 
mesmo que ao referido governador. Sôbre esta consulta recaiu uma 
Resolução Régia, concorde com o parecer do Conselho. 
Anexo: bilhete,  5 requerimentos, 6 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1060. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1060. 
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1061-  1735, Março, 5, Lisboa  Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sôbre uma carta do provedor da 
Casa da Fundição e Quinto, da Capitania de São Paulo, Bento de Castro 
Carneiro, de 6 de Agôsto de 1733 em que expõe a (D. João V) que o ex-
governador (e capitão-general) da mesma capitania, Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, fêz alguma despesa da Fazenda Real, quando mandou 
abrir o caminho do, Rio Grande de São Pedro do Sul, para a vila de Curitiba; 
e como o mandou cobrar os direitos dos animais que ali  passassem , 
pergunta  se há de repor  o dinheiro gasto pelo governador, e se o restante 
se remeteria ao dito Rei, ou se incorporaria na Fazenda. O procurador da 
Fazenda  opta pela segunda hipótese. Mandando-se, que o governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Tavora) desse o seu parecer sôbre a  conveniência de  conservar-se 
o  caminho aberto pelo seu antecessor, respondeu que lhe parecia útil a sua 
conservação. Viu-se, também, a carta do ouvidor-geral da vila de Paranaguá 
Antônio dos Santos Soares, que expõe a obra que levou a efeito, , da cadeia 
da vila; e sôbre o caminho da vila de Laguna para os campos de cima da 
serra, e daí para a vila de Curitiba. Ao procurador, da Coroa parece que não 
se devia continuar o referido caminho. Ao Conselho parece que ainda não 
se pode tomar a última deliberação sôbre a matéria, pelo que se deve 
mandar examinar o caminho por um padre jesuíta matemático, dos que se 
acham no Brasil; com êle, irá Martinho de Mendonça de Pina, que fará as 
averiguações necessárias, e informará, ao mesmo tempo dando o seu 
parecer. 
Anexo:  parecer, 4 cartas,  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1061. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1061. 
 

1062-  1735, Abril, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) Conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), em que faz saber 
que procedeu contra os bens do provedor do registro das minas de Goiás  
José Correia da Fonseca, e que “os viandantes que no registro apresentão o 
seu ouro, ao mais abonado das tropas se obriga a trazê-lo à dita casa da 
fundição, e o acompanhão os mesmos fazendo têrmo da dita entrega, e se 
passa húa só carta de guia”. 
Anexo:  despacno, 2 provisões, 2 certidões, 2 cartas, cópia de termo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1062. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1062. 
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1063-  1735, Abril, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Conde 
de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), em que diz a (D. João V) que o 
capitão de uma das companhias da guarnição da Praça de Santos, 
Francisco Fernandes Montanha, a exemplo do que se fêz no Rio de Janeiro, 
nomeou para o pôsto de alferes da guarnição de Santos, vago por morte de 
João Francisco Maltês, o sargento Francisco João, o que êle não aprova, 
por ir contra a ordem de 14 de Fevereiro de 1724 e porque a mercê 
concedida ao capitão da guarnição do Rio de Janeiro, era exclusiva para 
essa capitania, como indica a ordem de 22  de Outubro de 1733. Mas o 
mesmo sargento apresentou uma provisão de D. João (V) suspendendo o 
procedimento do recurso daqueles postos de alferes, ao Conselho 
Ultramarino, no entanto, espera “mais estreita ordem” para dar posse ao 
suplicante. 
Anexo:  3 provisões, carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1063. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1063. 
 

1064-  1735, Abril, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), dizendo 
que, obedecendo às suas ordens, consultou o então provedor da Fazenda, 
Antônio Francisco Lustosa, e êste considerou que o seu antecessor, Antônio 
da Silva Caldeira Pimentel, procedeu acertadamente, pagando o que havia 
vencido o soldado até à data da sua fuga. Informa também aquele monarca, 
juntando uma cópia do capítulo 26 do mesmo regimento. 
Anexo:  2 cartas,  aviso, 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1064. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1064. 
 

1065-  1735, Abril, 12, Vila de São Sebastião 
EXPOSIÇÃO do vigário da matriz da ilha de São Sebastião, da capitania de 
São Paulo, Padre José da Silva de Morais, em que pede a (D. João V) que, 
a exemplo do que fêz na matriz de Santos, tenha também em atenção, a 
necessidade que a igreja paroquial tem de se reedificar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1065. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1065. 
 

1066-  1735, Abril, 12, São Paulo 
CARTA DO (Governador e Capitão General da capitania de São Paulo) 
Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), em que faz saber a (D. João 
V), que, na informação pedida ao ouvidor geral da comarca de São Paulo, 
consta a dificuldade que os moradores teriam, para contribuir com nove mil 
cruzados, para os casamentos reais. 
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1066. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1066. 
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1067-  1735, Abril, 13, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, para (D. João V), sobre se isentar os contratadores dos 
contratos arrematados por esta provedoria das novas propinas concedidas 
aos ministros do Conselho Ultramarino, e seus oficiais, por essas 
arrematações serem feitas sem declarar as propinas. 
Anexo:  3 alvarás.cópia de folha de propinas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1067. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1067. 
 

1068-  1735, Abril, 15, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, Antônio 
Francisco Lustosa, para (D.  João V) informando que enviou, ao tesoureiro 
do Conselho Ultramarino, pela nau capitania da frota, do Rio de Janeiro, 
noventa e seis mil reis descontados no soldo do capitão, Antônio de Oliveira 
Basto, obedecendo a uma ordem idêntica, para o capitão Custódio Rebelo, 
mas este ainda não tinha chegado àquela praça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1068. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1068. 
 

1069-  1735, Abril, 20, Vila de Santos 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo João Rodrigues 
Campelo para (D. João V), dando conta de que, visto o requerimento de 
José de Godoi Moreira, em que pede a mercê da propriedade dos ofícios de 
provedor e contador da Fazenda Real desta capitania, em virtude de ser o 
filho mais velho do falecido proprietário desses cargos, que serviu mais de 
quarenta anos, com agrado, é verdade o que no mesmo requerimento o 
requerente afirma, e é justificado o pedido, tanto mais que já seus avós 
exerceram essas ocupações, sem cometer erro e sem ficar devendo coisa 
alguma à Fazenda Real. O mesmo João Rodrigues Campelo reconhece que 
o requerente reune os requisitos necessários para tais cargos capacidade e 
abastança de bens. 
Anexo: 2 provisões, 19 requerimentos, informação, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1069. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1069. 
 

1070-  1735, Abril, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da Câmara de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, a (D. João V) pedindo que ordene à Câmara que pague a 
aposentadoria concedida aos ouvidores-gerais, como se fez com os seus 
antecessores. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1070. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1070. 
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1071-  1735, Abril, 28, São Paulo 
CARTA do (Governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), em que pede a (D. João V) se 
digne mandar que o provedor da Fazenda Real arbitre o soldo para a 
subsistência do destacamento que assiste ao estabelecimento do 
superintendente geral das minas de Goiás (Goiases). 
Anexo: 2 cartas, provisão, aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1071. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1071. 
 

1072-  1735, Abril, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), na qual, em 
cumprimento da Ordem Regia de 15 de Março de 1721, dá conta do 
rendimento e das despesas da Fazenda Real da capitania de São Paulo, no 
ano de 1734, sendo a receita maior que a despesa. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1072. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1072. 
 

1073-  1735, Abril, 30, São Paulo 
CARTA do provedor da casa da Fundição de São Paulo, Manuel Mendes de 
Almeida, para (D. João V), em que dá conta de que o governador (e capitão 
general) desta capitania, conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), 
quando tomou posse do governo, foi informado do delito praticado pelo 
provedor da mesma Casa da fundição, Bento de Castro  Carneiro, motivo 
esse porque o fez substituir por ele, Manuel Mendes de Almeida. Dá conta, 
também, das desatenções tidas para com ele, pelo ouvidor geral da 
comarca de São Paulo, o bacharel João Rodrigues Campelo, e pede ao dito 
monarca se digne mandar advertir, pelos oficiais do Senado da  Câmara, o 
mesmo ouvidor geral. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1073. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1073. 
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1074-  1735, Abril, 30, São Paulo 
CARTA do governador-capitão general da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora) respondendo à Provisão de (D João) (V), 
que ordenava informasse com seu parecer, apontando donde poderia sair a 
subsistência do juiz de fora, requerido pelos oficiais do Senado da Câmara 
de São Paulo. Estes oficiais não apontaram meio de subsistência, além de 
duzentos mil réis dos bens do Conselho. Mas ao dito governador parece 
mais necessário a juiz de fora na vila de Guaratinguetá , no extremo das 
capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o qual, tendo alçada nas vilas 
de Pindamonhangaba e Taubaté, se poderia manter sem aumentar a 
despesa da Fazenda Real, e poderia prescindir-se do juiz de fora da vila de 
ltu, cujo ordenado reverteria a favor do das três vilas indicadas. 
Anexo:  2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1074. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1074. 
 

1075-  1735, Maio, 05, São Paulo 
CARTA do juiz de fora de ltu, Antônio Monteiro de Matos, para (D. João V), 
em que expõe que, por carta de 15 de Maio de 1733, o dito monarca 
ordenou ao (governador e capitão) general da capitania (de São Paulo), 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), que nomeasse pessoa capaz 
para tirar devassa sobre as pessoas que pedissem ouro, e usassem cunhos 
falsos para marcar barras ou folhetos, sem pagarem quintos e, por carta de 
30 de Outubro de 1733, confirmava a ordem, mandando que se 
prosseguisse a devassa, o que o mesmo Antônio Monteiro de Matos cumpre 
com o cuidado necessário. Mas o assunto precisa maior averiguação, o que 
se lhe torna impossível, por não ter meios para passar às minas de Goiás  
onde é maior o descaminho. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1075. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1075. 
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1076-  1735, Maio, 06, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a conta dada pelo juiz de fora 
da praça de Santos, que serviu também de ouvidor geral da capitania de 
São Paulo (Bernardo Rodrigues do Vale) acerca da diminuição dos 
rendimentos dos ofícios da comarca e de estarem vagos os lugares de 
escrivão e meirinho daquela Ouvidoria, em virtude de não haver pessoas 
que as queiram, pelo motivo apontado (D. João V) mandou que se fizesse 
nova avaliação; e à ordem dada ao ouvidor geral da mesma capitania, 
respondeu este por carta de 24 de Dezembro de 1733, que, ouvidas seis 
testemunhas, chegou à conclusão de que o ofício de escrivão poderá render 
seiscentos mil réis, e o de meirinho geral, cem mil réis; nessas quantias, fez-
se lotação para que pagassem os novos direitos. O procurador da Fazenda 
respondeu que se fizesse justiça. Ao Conselho parece que se devem 
apresentar as novas avaliações feitas pelo dito ouvidor-geral da comarca de 
São Paulo, Gregório Dias da Silva, em conformidade com a Resolução 
Régia de 10 de Março de 1732. 
Anexo: consulta, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1076. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1076. 
 

1077-  1735, Maio, 10, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João) (V), em que informa este monarca sobre a ordem 
que recebeu, por intermédio do Conselho Ultramarino da forma como se 
deviam passar as patentes e do registro destas nas Câmaras 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 10, doc. 1077. 
AHU_CU_023-01, Cx. 10, D. 1077. 
 

1078-  1078. 1735, Maio, 10, São Paulo. 
CARTA do secretário do governo de São Paulo, Antônio da Silva de 
Almeida, para (D. João V) em que informa que, em virtude da ordem 
recebida, envia a lista com certidão, das cartas que foram para o governador 
e capitão-general de capitania de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Távora), e cobra recibo das que foram para os ministros e pessoas 
da capitania. 
Anexo: relação, 6 recibos, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1078. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1078. 
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1079-  1735, Maio, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), sobre o rendimento da Real 
Casa da Fundição de São Paulo, desde 26 de Março de 1734, até 30 de 
Abril deste ano, que ainda seria maior, se não houvesse descaminhos de 
ouro, motivados pela abertura dos caminhos dos currais, que passa sem 
pagar os quintos reais. Enquanto as minas do Cuiabá continuam em 
sossego, depois do êxito contra os paiaguases. nas minas de 
Paranapanema, o  novo descobrimento chamado Apiaí, “tem detido a 
bastantes pessoas naquela repartição sem embargo de ser a pinta 
limitada".. Diz, também, que a praça de Santos está necessitada de armas e 
munições de guerra, especialmente murrão, balas de todo o calibre, e 
palonquetas. 
Anexo:  3 relações, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1079. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1079. 
 

1080-  1735, Maio, 123, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V), em que expõe que visto um requerimento do juiz 
dos órfãos da cidade, Clemente Carlos de Azevedo Cotrim, para que ele 
arbitrasse quanto devia levar por um inventário e partilhas que fez por 
falecimento de Gaspar de Matos, arbitra sessenta mil réis. 
Anexo:  ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1080. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1080. 
 

1081-  [ant. 1735, Maio, 24, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Domingos Antunes Fialho, pedindo a (D. João V) que 
lhe faça mercê de mandar passar carta de confirmação do posto de coronel 
da ordenança do Regimento de Infantaria da vila Guaratinguetá 
(Guarytinquita), para que foi nomeado pelo governador e capitão general da 
capitania de São Paulo conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1081. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1081. 
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1082-  1735, Junho, 6, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre Gervásio Leite Rebelo, que foi 
secretário da capitania de São Paulo, pelo que deve vencer a terça parte 
dos emolumentos. Ao conselheiro Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda, 
parece que Gervásio Leite Rebelo quando era governador Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, estava longe, o que o impedia de executar a ocupação, 
pelo que a pessoa nomeada pelo dito governador, o secretário (Bento de 
Castro  Carneiro) devia vencer, por completo, os emolumentos. Ao 
conselheiro José de Carvalho e Abreu parece o mesmo que ao conselheiro 
Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda.  
Anexo:  12 requerimentos, relação, 4  provisões, 12 certidões, declaração,  3  
alvarás,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1082. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1082. 
 

1083-  [ant. 1735, Junho, 27, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues Tomar, a (D. João V), no qual pede 
que lhe seja pago um turco seu escravo que, como todos os turcos que se 
encontrassem nos Estados do Brasil, havia de ser recolhido por conta da 
Fazenda Real. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1083. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1083. 
 

1084-  1735, Julho, 6, Lisboa Ocidental 
CONSULTA ao Conselho Ultramarino sobre o requerimento do secretário do 
governo de São Paulo, Gervásio Leite Rebelo, referente aos emolumentos 
que lhe são devidos, e que o secretário que o ficou a substituir (Bento de 
Castro Carneiro), durante a sua viagem às minas de Cuiabá, acompanhando 
o ex-governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, Rodrigo 
César de Meneses, recebeu indevidamente. Ao Conselho parece que 
Gervásio Leite Rebelo deve vencer a terça parte dos emolumentos. Ao 
Conselheiro Gonçalo Manuel Galvão de Lacerda parece que, em virtude de 
Gervásio Leite Rebelo se achar ausente e, portanto, impossibilitado de 
exercer a ocupação, devia o secretário nomeado pelo governador Antônio 
da Silva Caldeira Pimentel receber inteiramente os emolumentos. Ao 
Conselheiro Doutor José de Carvalho Abreu parece o mesmo que ao 
conselheiro anterior, acrescentando que o governador Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel tinha faculdade de nomear secretário. 
Anexo:  6 requerimentos, provisão, 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1084. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1084. 
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1085-  1735, Agosto, 2, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a publicação de editais 
relativos à ocupação do lugar de provedor da Fazenda Real da praça de 
Santos, vago por morte de Timóteo Correia de Gois, e sobre a informação 
dada pelo bacharel Francisco Correia Pimentel, acerca de Antônio Francisco 
Lustosa, que presentemente serve o dito lugar, ser sogro de Manuel 
Fernandes Viana, com quem vive e interessado nos contratos da Fazenda 
Real, com queixas do almoxarife. Por isso se deu ordem ao governador (e 
capitão-general) da capitania (de São Paulo) conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora), para que o mande suspender, e nomeie uma pessoa para o 
dito lugar. Ao Conselho parece que (D. João V) deve tomar resolução nesta 
matéria. 
Anexo: 2 consultas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1085. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1085. 
 

1086-  [ant. 1735, Agosto, 21, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio da Silva, pedindo a (D. João V) que lhe faça 
mercê de mandar passar carta Paptente de confirmação do posto de capitão 
da Ordenança de Infantaria de uma das Companhias da vila de 
Guaratinguetá, para que o nomeou o governador (e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1086. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1086. 
 

1087-  1735, Setembro, 10, Junta 
OFÍCIO de Gaspar Salgado, para o (secretário do Conselho Ultramarino), 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, dizendo ter requerido à Junta, Manuel 
Nunes de Oliveira, como fiador do ouvidor de Paranaguá (Pernaguá), 
bacharel Manuel dos Santos Lobato, no qual pede se avalie o rendimento 
deste cargo, e que, por serviço de (D. João V), ordene ao capitão-general da 
capitania de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora) 
informe do rendimento tanto do ordenado como propinas e emolumentos do 
referido lugar, para pagar o novo direito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1087. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1087. 
 

1088-  1735, Setembro, 22, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral e intendente (da Casa da Fundição) da comarca de 
São Paulo, José Luís de Brito e Melo a (D. José I) comunicando ter feito 
com os oficiais daquela casa, uma revista aos Livros de registo das entradas 
do ouro, do quinto real, guias das barras que acompanham o ouro, receitas 
e despesa, tendo-se verificado estar tudo em ordem.  Informa, ainda, que o 
intendente e escrivão das Minas de Paranapanema, servem há dois anos 
aqueles lugares, sem que tenham recebido algum ordenado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1088. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1088. 
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1089-  1735, Setembro, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre de campo governador da praça de Santos, por terem 
findado os três anos por que foi provido João dos Santos AlaConcorreram: 
Luís Duarte da Costa, Manuel Rodrigues de Carvalho e João Rodrigues do 
Vale. Depois de findo o prazo para o concurso (D. João V) ordenou que se 
aceitasse o requerimento de José da Fonseca Barbosa. Ao Conselho parece 
propor, em primeiro lugar, o tenente de mestre de campo general do 
governo da capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho, em 
segundo lugar, o ajudante de tenente do mesmo governo João Rodrigues do 
Vale, em terceiro lugar José da Fonseca Barbosa. Ao conselheiro João de 
Sousa parece propor em primeiro lugar, Luís Duarte da Costa, em segundo 
lugar, João Rodrigues do Vale; não vota no terceiro opositor, por não 
apresentar papéis correntes. 
Anexo:  parecere, 2 relações, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1089. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1089. 
 

1090-  [ant. 1735, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO do coronel Francisco de Amaral Coutinho, morador nas 
minas de Goiás  no qual pede a (D. João V) a mercê de lhe conceder licença 
para suas filhas irem para o Reino a fim de entrarem num convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1090. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1090. 
 

1091-  [ant. 1735, Outubro, 8, São Paulo] 
CARTA (cópia de um capítulo da) do governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), em 
que expõe que o rendimento da Câmara da Vila (Real do Senhor Bom Jesus 
do Cuiabá) era dispendida superfluamente, sem provisão de (D. João V), 
pelo que mandou tirar o "transumo" para ai remeter ao Conselho 
Ultramarino. 
Anexo:  carta 2 traslados em pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1091. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1091. 
 

1092-  [ant. 1735, Outubro, 8, São Paulo] 
CAPÍTULO DA CARTA (cópia de um) do governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora) a (D. 
João V), acerca da nova lotação que o ouvidor-geral das minas (do Cuiabá), 
José de Burgos Vilalobos, fez aos ofícios de justiça e Fazenda daquelas 
Minas, sem ordem do monarca. 
Anexo:  carta, informação.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1092. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1092. 
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1093-  [ant. 1735, Outubro, 10, São Paulo] 
CAPÍTULO DA CARTA (copia de um) do governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora) para 
(D. João V), em que expõe parecer-lhe desnecessário haver ouvidor-geral 
das minas (do Cuiabá), evitando assim as contínuas desordens provocadas 
por querer governar plenamente, por se intrometer no que e alheio à sua 
jurisdição e pelas suas violências. Para fugir a maior perigo, o povo foi 
abandonando as minas, do que resultou grande prejuízo para o aumento 
das mesmas minas, achando-se quase despovoadas o governador escreveu 
à Câmara dando conta de que enviava socorro e incitando a prosseguirem 
do dito aumento. 
Anexo: traslado em públilca forma 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1093. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1093. 
 

1094-  [Ant. 1735, Outubro, 11, São Paulo] 
LISTA POR EXTRATOS dos papéis de serviços de Manuel Luís Ferraz, 
feitos nesta capitania de São Paulo, até ao ano de 1735. 
Anexo: lista  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1094. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1094. 
 

1095-  1735, Outubro, 17, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 4 de Maio de 1735, 
do juiz de fora da vila de Itu, Antônio Monteiro de Matos, em que dá conta a 
(D. João V) que o ouvidor da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, se achava na vila de Santos, quando Antônio Vaz Pinto e seu filho 
Manuel com dois escravos, mataram Tomás de Aquino, na passagem do rio 
Tietê, e o atiraram ao rio, para persuadir que se havia afogado. O pai da 
vítima, João Barbosa de Sequeira requereu ao (governador e capitão) 
general da capitania de (São Paulo), conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora), que mandasse prender os réus, sendo só preso Antônio Vaz Pinto, 
porque os outros fugiram, requereu também, que o nomeasse juiz para a 
devassa, para que o delito não ficasse impune. Tendo (D. João V) assim por 
bem, mandou ele juiz da diligência, desenterrar o corpo e, ouvidos os 
depoimentos das testemunhas, pronunciou os réus por se provar que tinham 
cometido o delito. Pede ao Rei que haja por bem confirmar a devassa e 
considerá-la válida, para assim se reprimirem tais delitos. Ao procurador da 
Coroa e ao Conselho parece que se deve apresentar esta petição a (D. João 
V) a fim de validar a devassa. 
Anexo: 2 cartas, traslado 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1095. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1095. 
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1096-  1735, Outubro, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a resposta do governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís 
de Távora), à Provisão de (D. João V), de 30 de Outubro de 1733, que 
ordenava que se procedesse à construção da fortificação na  praia  da barra 
grande da Praça de Santos, sobre os alicerces que estavam feitos, 
conforme a planta do Brigadeiro João de Massê, e se fizesse obras na 
fortaleza da Praça de Santo Amaro, e Casa da Pólvora. Por carta de 15 de 
Dezembro de 1734, o referido conde de Sarzedas informa que deu 
cumprimento à ordem recebida, foi examinar as fortificações e consertar, 
declarando o que achara a tal respeito, e enviou a cópia da junta que 
mandou fazer. O engenheiro-mor, Manuel de Azevedo Fortes deu o seu 
parecer, com o qual concorda o procurador da Fazenda Real. Ao Conselho 
parece conformar-se com o parecer do referido engenheiro-mor, e quando o 
brigadeiro José da Silva Pais, não puder passar à praça de Santos (D. João 
V) deve ordenar-lhe que envie um engenheiro para fazer a planta da 
fortificação. 
Anexo:  provisão, planta, 2 cartas, termo de junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1096. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1096. 
 

1097-  [post. 1735, Outubro, 24] 
REPRESENTAÇÃO do Senado da Câmara da Vila Real (do Senhor Bom 
Jesus do Cuiabá), dando conta a (D. João V) do prejuízo resultante da 
diminuição dos salários em virtude deo referido monarca não ter aprovado o 
regimento dos salários, feito quando da criação desta Ouvidoria, e ter 
ordenado que se seguissem pelo regimento dos salários dos oficiais de 
justiça de São Paulo. Assinaram esta representação os oficiais Bernardo de 
Andrade e Cunha Manuel Domingos Coimbra João Martins de Almeida, e 
Luís Rodrigues Vilar. Sobre este documento recaíram dois, despachos do 
Conselho Ultramarino e um parecer do procurador da Coroa, segundo o qual 
se deve observar o disposto na ordem expedida. 
Anexo: carta de diligência, 2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1097. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1097. 
 

1098-  1735, Outubro, 27, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual (D. João V) seria 
servido ordenar que o brigadeiro José da Silva Pais nomeasse um dos dois 
engenheiros que iam para o Rio de Janeiro para passar a praça de Santos, 
a fim de fazer a planta da fortificação. 
Anexo: consulta, provisão, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1098. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1098. 
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1099-  1735, Novembro, 04, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 28 de Abril de 1736, 
que os oficiais da Câmara da vila de Itu enviaram a (D. João V) em que 
expõem que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, chegou àquela vila no ano de 1728, com 
a diligência de obter o donativo para os chapins, para o qual ofereceram, 
voluntariamente, seis mil cruzados, não podendo contribuir com mais em 
virtude da pobreza e insuficiência de meios. Mas o referido governador 
insistiu tanto, que eles ofereceram dez mil cruzados já sem poderem, não 
ficando ele ainda satisfeito, dizendo que daria conta a (D. João V), que os 
castigaria pelo pouco que davam. Insistiu nos vinte cinco mil cruzados, e 
começou a cobrar. Como era impossível completar a quantia estipulada, 
visto não terem mais que vender e a terra estar mais despovoada, pela 
muita gente que se dirigiu para a guerra contra o gentio paiaguás, pediam 
ao Rei que perdoasse àquele miserável povo o que falta do referido 
donativo. Ao procurador da Fazenda e ao Conselho, parece apresentar este 
caso a (D. João V), para que defira conforme for servido. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1099. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1099. 
 

1100-  [ant. 1735, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do bacharel Bernardo Rodrigues do Vale, pedindo a (D. 
João V) a mercê de lhe permitir que vendesse umas casas suas a D. Maria 
Isabel de Passes, para que a legítima da órfã ficasse empregada com 
rendimento seguro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1100. 
 

1101-  [ant. 1735, Novembro] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, comarca de S. Paulo, 
Bernardo Rodrigues do Vale, pedindo a (D. João V) autorização para 
regressar à Corte, com sua mulher e mais família. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1102. 
 

1102-  1735, Dezembro, 2, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, pelo qual se deve fazer saber a (D. 
João V), o que o governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, 
Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), dá conta sobre a expedição 
contra os gentios paiaguases. 
Anexo: 2 cartas, 2 relações, provisão, edital, regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1102. 
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1103-  1735, Dezembro, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento em que o 
bacharel Bernardo Rodrigues do Valedepois de dizer que terminou o tempo 
de exercício do lugar de juiz de fora na vila de Santos, pede a (D. João V), 
licença para regressar ao Reino, com sua mulher e  uma prim.a O 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), visto o requerimento, e em virtude de 
ser preciso recorrerem a (D. João V) para passarem mulheres do Reino, em 
cumprimento da Real ordem e Lei de 10 de Março de 1732, informa que o 
requerente serviu o dito lugar de juiz de fora da Vila de Santos, e de ouvidor 
geral da comarca, dando sempre boa conta de si, e que a prima mencionada 
não tinha mais família. O procurador da Coroa respondeu que se fizesse 
justiça. Ao Conselho parece que, dada a informação do referido conde de 
Sarzedas, o Rei deveria ser servido conceder a licença pedida. 
Anexo:bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1103. 
 

1104-  1735, Dezembro, 10, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre ser conveniente a criação ou 
mudança do governo de São Paulo, para as minas de Goiás , a criação de 
vilas, e a abertura do caminho para as minas do Cuiabá. Como nas Minas 
Gerais se estabeleceu por capitação, a cobrança dos quintos, é preciso que 
nas outras minas se faça o mesmo, por isso manda-se ao governador (e 
capitão-general da capitania de São Paulo), conde de Sarzedas, (Antônio 
Luís de Távora), que passe às minas do Goiás, para estabelecer a referida 
capitação, e para fundar as vilas. Ao mesmo tempo, irá para São Paulo, um 
novo governador, para governar a capitania e as minas do Cuiabá, até que o 
referido conde de Sarzedas volte da sua missão. Para assistir a este conde, 
parece ao Conselho que o capitão Manuel de Barros Guedes deve passar 
ao Goiás, pela picada de São Romão, comarca do Rio das Velhas. Também 
será conveniente que vá às minas, Martinho de Mendonça de Pina e 
Proença para que, com o seu parecer e o do intendente das mesmas minas, 
Gregório Dias da Silva possa a dito conde tomar resolução conveniente. 
Anexo: 2 pareceres, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1104. 
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1105-  1735, Dezembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre uma Resolução de D. João V 
de 23 de Fevereiro de 1731, dada na consulta sobre a informação do ex-
governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel. Este dava conta da situação das minas de Goiás que se 
encontravam em pleno desenvolvimento, justificando a nomeação de um 
ouvidor, mestre de campo na mesma ocasião apresentaram uma 
representação dos oficiais da Câmara de São Paulo, expondo a 
necessidade de, nas minas de Goiás, se fundarem povoações e uma Casa 
da Fundição, a fim de evitarem descaminhos de ouro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1105. 
 

1106-  1735, Dezembro, 11, Lisboa Ocidental 
CARTA do ouvidor-geral das minas de Cuiabá, José de Burgos Vilalobos, a 
(D. João V), dizendo que se publicaram e cumpriram as ordens declaradas 
na Provisão de 22 de Maio de 1733 e que delas lhe pedirão vista, os oficiais 
de justiça, remetendo-lhe os autos "nos quais mandou formar a Conta do 
excesso dos preços dos gêneros e frutos" que se vendem nas ditas minas. 
Sobre a declaração do capítulo da correição dessa Ouvidoria, que trata do 
provimento dos oficiais, deliberou-se que pertencia ao governador e não ao 
ouvidor. A carta está datada de 3 de Setembro de 1734 em Cuiabá. A 
decisão foi dada em dois despachos do Conselho Ultramarino, decidindo-se 
num deles que, apesar do provimento dos oficiais de justiça pertencer ao 
governador, não impede que o ouvidor se possa encarregar das serventias 
dos ofícios vagos. 
Anexo: autos, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1106. 
 

1107-  [ant. 1735, Dezembro, 19, Santos] 
REQUERIMENTO de Manuel Monteiro de Faria, morador na vila de Santos, 
pedindo a (D. João V) a mercê de mandar passar provisão para poder servir 
os ofícios de meirinho, da Alfândega, Fazenda Real e guarda da dita 
Alfândega nos quais de presente, serve José Barbosa Fagundes, por 
provisão do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1107. 
 

1108-  1735, Dezembro, 27, Paço 
AVISO do (secretário de Estado) Diogo de Mendonça Corte Real, para o 
(conselheiro Conselho Ultrmarino) José de Carvalho e Abreu, para que 
consulte o conteúdo da carta de 30 de Abril de 1735. 
Anexo: 2 representações, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1108. 
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1109-  [ca. 1735, Lisboa] 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V (?)), dirigida ao provedor da Fazenda 
da vila de Santos, dizendo-lhe que o juiz de fora daquela vila este lhe dera 
conta de que tendo posto em praça a obra da matriz, Câmara e cadeia da 
mesma vila ninguém a arrematara por pensar que os rendimentos da 
Fazenda Real, de onde os deveria pagar a obra, não chegariam para tal. E, 
considerando a grande utilidade da obra da cadeia ordena-lhe que declare 
os rendimentos que tem a Fazenda Real, as aplicações e quanto se poderá 
gastar com a dita obra. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1109. 
 

1110-  1736, Janeiro, 5, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, considerando que o governador e 
(capitão-general) da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas, (Antônio 
Luís de Távora), cumprira as ordens de (D. João V), mandando estabelecer 
a capitação do ouro nas minas de São Paulo, e que aquele monarca, devia 
ordenar a conclusão da devassa dos desvios do ouro. Não estando 
estabelecida a dita capitação, devia ordenar ao superintendente das minas 
de Goiás, bacharel Gregório Dias da Silva, que, em casos idênticos 
mandasse tirar devassa. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1110. 
 

1111-  1736, Janeiro, 7, Lisboa Ocidental 
CONSULTA (Cópia da) do Conselho Ultramarino sobre o pedido que os 
oficiais e soldados pagos da guarnição da cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro fizeram para que não tenham de pagar ao escrivão da matrícula, 
seiscentos e quarenta reis anuais sem que haja lei, Regimento ou Decreto 
Régio que o estipule. Ao Conselho parece justa a petição e atendendo não 
só as disposições das novas Ordenanças mas também as dos Regimentos 
antigos, acha que o mesmo se deve fazer em todas as vedorias do Brasil. O 
Conselheiro Alexandre Metelo de Sousa e Meneses é de parecer que se 
deve proceder com os oficiais desta praça "o mesmo que se pratica com o 
pagamento dos mais filhos da folha", se leve pelo assento da folha o mesma 
que se leva na Provedoria-mor do Estado do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1111. 
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1112-  [ant. 1736, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do governador e (capitão-general da capitania de São 
Paulo), conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), pedindo a (D. João V), 
que lhe faça mercê de mandar passar ordem, para lhe descontarem 4 mil 
cruzados, a fim de se desobrigar da fiança que prestara quando foi nomeado 
para aquele cargo, quantia que recebeu adiantadamente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1112. 
 

1113-  1736, Janeiro, 10, Vila de Nossa Senhora de Itú 
AUTO (traslado do), ordenado pelo juiz de fora, Dr. João Nobre Pereira, ao 
coronel regente de Ordenança, João de Melo Rego, passado pelo escrivão 
Francisco de Azevedo Cordovil. O auto refere que o coronel regente foi 
nomeado pelo governador, sem confirmação de (D. João V), e sem ser 
tirada residência do seu procedimento. O corregedor da comarca ordenou, a 
Francisco Pedroso que recolhesse a cadeia pública, por ter tomado parte 
numa desordem, na qual ficou ferido, Simão de Arnedo, cunhado do referido 
coronel, o que o irritou, usurpando a jurisdição do dito juiz de fora, prendeu 
Francisco Pedroso, sem ser em flagrante delito, entregando-o logo ao juiz, 
com a narração da culpa, para assim proceder contra os delinqüentes, o que 
não podia fazer sem ordem do governador. Simulando serviço Real, e 
servindo-se dos oficiais de Ordenança, deu ordem ao capitão Matias João, 
para prender alguns homens que também tomaram parte na desordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1113. 
 

1114-  1736, Abril, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de José de 
Godoi Moreira, para exercer o cargo de provedor da Fazenda Real e 
Alfândega e mais anexos da praça de Santos, cargo que pertenceu a seu 
pai Timóteo Correia de Góis. Consultado o procurador da Coroa, determinou 
que procedessem às inquirições necessárias, na Corte. Ao Conselho parece 
que o requerente se encontra instruído por seu pai, e em termos de exercer 
aquele cargo, pelo que o Rei devia autorizar as inquirições na Corte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1114. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1114. 
 

1115-  [ant. 1736, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO, de Manuel Monteiro de Faria morador na vila de Santos, 
a (D. João V), pedindo que lhe passe provisão para exercer o cargo de 
meirinho da Alfândega, Fazenda Real e guarda da dita Alfândega, pelo 
prazo de três anos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1115. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1115. 
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1116-  [ant. 1736, Janeiro, 28, Santos ] 
REQUERIMENTO, de D. Maria Barbosa, filha de Geraldo da Silva, já 
falecido, de D. Maria Gomes e de D. Mariana Rita Teresa filha de Francisco 
Vicente Ferreiro e da dita D. Maria Gomes moradoras na vila de Santos, a 
(D. João V) pedindo que as autorize a regressar ao Reino, a fim de 
ingressarem num convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1116. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1116. 
 

1117-  [ant. 1736, Janeiro, 28, Santos ] 
REQUERIMENTO, de D. Maria Leonor, D. Catarina Maria, D. Margarida 
Rose e D. Helena Maria, filhas de Antônio Ferreira Gamboa e D. Joana 
Gomes moradoras em Santos, pedindo a (D. João V) que lhes conceda 
licença para, no Reino, ingressarem num convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1117. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1117. 
 

1118-  1736, Fevereiro, 4, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), dizendo que, em 
cumprimento do Decreto de 30 de Outubro de 1733, informa aquele 
monarca, das várias queixas que lhe foram apresentadas contra o mulato 
Tomé Caetano, em virtude dos desacatos praticados, no que era protegido 
pelo juiz de fora de ltu, João Nobre Pereira por esse motivo, ordenou ao 
coronel que o prendesse. Menciona várias cartas que enviou a diversas 
entidades, sobre o mesmo assunto. Pede a (D. João V) que ordene a 
solução mais conveniente. 
Anexo:  4 cartas, 2 oficiais,  depoimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1118. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1118. 
 

1119-  1736, Fevereiro, 20, Lisboa Ocidental 
REQUERIMENTO de Manuel Simões, morador em Lisboa, a (D. João V), 
pedindo que passe provisão, a fim de poder fazer uso da "executória" contra 
o capitão de Infantaria da vila de Santos, Antônio de Oliveira Bastos. Sobre 
este documento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
determinando que passem ordem ao ouvidor geral, na forma do estilo, para 
que seja cumprida a dita executória. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1119. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1119. 
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1120-  1736, Fevereiro, 20, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora) para (D. João V) sobre a sua 
Provisão de 7 de Agosto de 1735, revogando a participação que o referido 
governador enviou ao juiz de fora de Santos, para suspender o provedor da 
Alfândega, Antônio Francisco Lustosa, nomeando pessoa que exercesse o 
dito cargo com zelo e independência, por não ser conveniente pessoa 
associada aos contratadores de sal. Observando a referida ordem, 
suspendeu o provedor já mencionado, provendo novamente José de Godói 
Moreira, filho do provedor já falecido, Timóteo Correia de Góis não lhe 
podiam atribuir os prejuízos causados aos moradores daquela capitania pelo 
contratador do sal, por este não enviar o sal suficiente para o seu consumo, 
nem tão pouco os distúrbios resultantes da entrada do juiz de fora na 
Alfândega, para dela tirar a remessa enviada do Rio de Janeiro, a Manuel 
Fernandes Viana, genro do provedor Antônio Francisco Lustosa, 
particularmente e não como contratador de sal. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1120. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1120. 
 

1121-  1736, Fevereiro, 26, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, Antônio Luís de Távora para (D. João V), dizendo que 
obedeçam às ordens da provisão inclusa que suspendeu o provedor, 
Antônio Francisco Lustosa, e nomeou novamente José de Godói Moreira, 
filho legítimo do falecido provedor Timóteo Correia de Góis, por ser pessoa 
livre de contratos e negócios. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1121. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1121. 
 

1122-  1736, Fevereiro, 20, Paço 
AVISO do (secretário de Estado), Diogo de Mendonça Côrte-Real 
informando (o conselheiro do Conselho Ultramarino) José de Carvalho 
Abreu, que (D. João V) determinou que, depois do Conselho Ultramarino 
examinar a carta, lhe apresentassem uma consulta, com o seu parecer. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1122. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1122. 
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1123-  1736, Março, 10, Lisboa Ocidental 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
informando sobre a competência, inteligência e zelo, demonstrados pelo 
ouvidor geral desta comarca, João Rodrigues Campelo, no exercício do seu 
cargo. Pedem que aquele monarca o conserve no cargo por mais três anos. 
Assinaram esta representação os seguintes oficiais: Bartolomeu Correia 
Bueno, Francisco Aurélio de Sequeira, Francisco Xavier Garcia, Manuel 
Antunes Belém de Andrade e João Rocha de Matos. Recaiu sobre este 
documento um despacho do Conselho Ultramarino, determinando que os 
oficiais da Câmara não possa interceder na nomeação de ministros, por lhes 
ser proibido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1123. 
 

1124-  1736, Abril, 20, Praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) para (D. João V), respondendo à 
carta daquele monarca, de 13 de Agosto de 1735, onde lhe ordenava que 
informasse sobre o que lhe parecia mais conveniente para a conservação 
das aldeias da capitania, o que era difícil, naquela altura, pela falta de 
índios, devido à sua redução nas aldeias. Propõe, ao Rei, a conservação 
dos índios, sem alterar a liberdade, anulando a administração em que 
viviam, e que ordene a quem tenha índios preste fiança, obrigando a serem 
bem tratados e educados. Constando, por exame judicial, que o proprietário 
castigasse, rigorosamente, o índio, seria condenado com pena pecuniária. 
Os índios não podiam mudar de proprietários depois de afiançados, salvo 
causa justa; neste caso o governador determinaria a aldeia ou casa para 
onde o índio transitaria. Aquele monarca Devia ser ordenado  ao ouvidor  
que demarcasse as terras desocupadas nos limites de cada aldeia, para 
facilitar a divisão e evitar anexações das terras, pertencentes aos índios, 
também se devia avisar os oficiais da Câmara, para não concederem foros 
das mesmas terras. 
Anexo: 2 cartas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1124. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1124. 
 

1125-  1736, Janeiro, 27, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Francisco 
Pinheiro de Sepeda, casado com Rosa da Silva, de quem tinha três filhos e 
seis filhas, em que pedia, àquele Monarca, licença para regressar ao Reino, 
com sua família. Segundo a informação do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), o 
requerente e sua família, eram dignos que lhe fosse concedida a licença 
pelo seu bom procedimento. Consultado o procurador da Coroa, este 
concordou. Ao Conselho parece, que devia ser concedida a licença pedida. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1125. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1125. 
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1126-  1736, Junho, 2, Santos 
CARTA, do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo e Santos, 
José de Godoi Moreira, para (D. João V), informando que, na junta 
convocada pelo governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo 
(Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), resolveram, por conveniência 
de serviço, ordenar a Cristovão Pereira de Abreu, que levasse cavalos para 
a praça da Nova Colônia (do Sacramento), para sua defesa e dos seus 
habitantes, do que, ainda não conheciam o resultado. Para a referida 
diligência. o dito Cristóvão Pereira de Abreu, pediu mantimentos e 
munições, que importavam em oitocentos mil réis, e de cuja importância o 
obrigou a prestar fiança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1126. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1126. 
 

1127-  1736, Junho, 22, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), dizendo que, 
obedecendo à sua ordem de 15 de Março de 1721, remete uma relação, da 
receita e da despesa anual da Fazenda Real e juntou uma lista da Infantaria 
desta praça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1127. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1127. 
 

1128-  1736, Junho, 27, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), informando que, 
tendo de completar as, duas Companhias de Infantaria, para aumentar a 
guarnição daquela praça, foi-lhe necessário recorrer às povoações das vilas 
de Itu, Sorocaba, Paraíba e cidade de São Paulo. Para isso, passou as 
ordens necessárias, que não foram bem aceitas pelos oficiais da Câmara os 
quais, desprezando o cumprimento delas, impediram totalmente a "fatura de 
soldados". Para se desforrar desta violência e dar execução às ordens 
daquele monarca, obrigou os homens válidos a ir para Santos. Da vila de 
(São João Batista) da Cananéia, alegaram servir de defesa a Paranaguá , 
quando esta tem barra própria. 
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1128. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1128. 
 

1129-  1736, Junho, 30, Santos 
OFÍCIO do (provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo), José de 
Godói Moreira, para o (secretário do Conselho Ultramarino) Manuel Caetano 
Lopes de Lavre, acusando a recepção de um ofício daquele secretário, de 
23 de Março de (1736), referindo-se a uma lei de (D. João V), a qual 
determinava o número de navios que era permitido viajassem para as ilhas 
ou Brasil. Executará aquela lei, na forma que nela se contém. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1129. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1129. 
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1130-  [ant. 1736, Julho, 3, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Francisco Ângelo Xavier de Aguirre, formado em 
Filosofia, natural e morador na cidade de São Paulo, pedindo a (D. João V) 
que lhe passe provisão, para poder advogar naquela cidade e sua comarca, 
nas mesmas condições e contingências a que os advogados estão sujeitos. 
O requerente alega não haver, naquela cidade, advogados nem bacharéis 
formados na Universidade de Coimbra, em virtude de emigrarem para as 
Minas, em busca de maiores proventos. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1130. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1130. 
 

1131-  1736, Julho, 4, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real, da capitania de São Paulo e Santos, 
José de Godói Moreira, para (D. João V), dizendo que, em conformidade 
com as suas ordens, lhe enviava as relações dos soldos pagos aos 
soldados, nos meses de Abril, Maio e Junho. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1131. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1131. 
 

1132-  1736, Julho, 6, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo e Santos, 
José de Godoi Moreira, para (D. João V), dizendo que ficava na 
incumbência de dar cabal cumprimento à sua ordem, de mandar pôr editais, 
avisando que as arrematações dos contratos daquela capitania passavam a 
ser feitos no Reino. Tomando os maiores lances nos contratos, para os 
remeter com certidões, seriam notificados os lançadores para mandarem 
fazer as arrematações no Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1132. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1132. 
 

1133-  [Aant. 1736, Julho, 7] 
REQUERIMENTO de Estevão de Brito Freire, a (D. João V), que pedira, por 
intermédio do Conselho Ultramarino, satisfação da parte dos serviços "de 
seu irmão" Francisco Felix Botelho de Brito, que lhe pertenciam por 
sentença do juiz das justificações, mas como não foi atendido, pede que o 
reformem, por ter passado o prazo de seis meses. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1133. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1133. 
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1134-  1736, Julho, 10, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Capitania de São Paulo e Santos, 
José de Godói Moreira, para (D. João V), informando sobre os  dízimos das 
minas de Cuiabá que foram arrematados, nesta Provedoria, por quarenta e 
cinco mil cruzados, livres para a Fazenda Real, pelo prazo de três anos, o 
que permitiu pagar os soldos do governador de São Paulo e seus oficiais, 
tenentes-generais, e ajudantes de tenentes. Mas, a partir de 1730 não 
tiveram arrematantes. No entanto, os ditos pagamentos tinham sido feitos, 
mas sem aquele rendimento não era possível continuar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1134. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1134. 
 

1135-  1736, Julho, 12, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para (D. João V), informando que, 
desde a sua última informação acerca de descobrimentos de diamantes em 
Tocantins, distrito das minas de Goiás, os mesmos não tiveram alteração 
alguma. Em Cuiabá, Antônio Fernandes Abreu descobriu vários ribeiros, 
próximos uns dos outros, com bom aspecto. De Paranaguá  remeteu, pela 
frota, a cobrança da capitação. De Apiaí  e Paranapanema também enviou a 
capitação relativa aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 1735. 
Na praça de Santos continuavam as obras da fortaleza da Barra Grande de 
Santo Amaro, e os armazéns estavam bastante adiantados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1135. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1135. 
 

1136-  1736, Julho, 12, São Paulo 
RELAÇÃO das importâncias remetidas na frota de 1736, relativa aos quintos 
reais, donativo real, etc. , da capitania de São Paulo, desde 30 de Abril de 
1735, até 12 de Julho de 1736. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1136. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1136. 
 

1137-  1736, Julho, 14, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), referindo-se a uma representação de Março de 1736, em que 
informavam de que o ouvidor geral desta comarca, João Rodrigues Campelo 
exercia a seu cargo com exatidão, retidão e bom acolhimento. Agradecidos, 
pedem àquele monarca que o reconduza por mais três anos naquele cargo. 
Assinaram esta representação os seguintes oficiais: Bento de Sequeira 
Pedroso, Francisco Xavier Garcia, Francisco Aurélio de Sequeira, Manuel 
Antunes de Belém Andrade e João da Rocha de Matos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1137. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1137. 
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1138-  1736, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V), dizendo que, em conformidade com as suas 
ordens, se informou junto dos oficiais da Câmara, por que motivo aumentou 
a despesa da cera destinada às procissões Reais. Examinando os livros das 
despesas da Câmara, verificou que o motivo daquele aumento, era as 
constantes alterações do preço da cera. 
Anexo:  3 cartas, registro de carta,  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1138. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1138. 
 

1139-  1736, Julho, 20, Santos. 
CARTA, do (governador e capitão-general) da capitania de São Paulo), 
(Conde de Sarzedas) (Antônio Luís de Távora) para (D. João V), informando 
que remeteu a importância relativa aos lucros liquídos da Casa da Fundição, 
desde 30 de Abril de 1735, até à data, faltando os de Cuiabá e Goiás. 
Quando da sua ida para as minas de Goiás, encarregaria o escrivão de 
receita, Manuel Vieira, de fazer as remessas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1139. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1139. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 336 / 1400 

1140-  1736, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V) sobre a conta que deu o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora) segundo o qual os índios "Paracizes" não eram sujeitos à 
escravidão, e deviam ser enviados para as aldeias e propriedades dos 
Padres da Companhia (de Jesus), pois não havia  terras desocupadas por 
terem sido concedidas por aforamento pelos Padres missionários das 
mesmas aldeias, e os oficiais da Câmara daquela cidade, e dos índios 
viverem principalmente de fruto e "alugueis". Concluiu que a principal causa 
de tal procedimento, era a má administração com que sempre foram 
dirigidas as referidas aldeias A pobreza em que viviam, era motivada pela 
ociosidade Não era suficiente serem governados por um capitão-mor, 
porquanto os que se encontravam nas aldeias e propriedades dos Padres 
da Companhia de (Jesus), estavam sujeitos a outra administração. Os que 
viviam nas aldeias da capitania, ocupavam-se no serviço real trabalhando 
por sua livre vontade sem que devessem obediência nem reconhecessem 
superiores, assim, não cuidavam das suas aldeias, mas de aluguéis e 
roubos. Das sesmarias que foram concedidas nas ditas aldeias, só se 
encontrava confirmada por D. Filipe II de Castela a da aldeia dos Pinheiros, 
as restantes foram-no simplesmente por despachos dos capitães-mores da 
vila de São Vicente, providos pelos governadores e todas concedidas antes 
de 1600, oque tem dado origem a pretenderem as terras uns dos outros. Os 
missionários aforaram muitas terras, cujos foros eram cobrados pelas ditos 
Padres e pela Câmara. Ponderadas as circunstâncias parecia-lhe que  se 
devia ordenar a distribuição dos índios pelas aldeias, dando-lhe as terras 
necessárias para se instalarem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc. 1140. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D. 1140. 
 

1141-  1736, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V), informando que tirou residência ao bacharel 
Antônio Monteiro de Matos do tempo em que exerceu o cargo de juiz de fora 
e órfãos da vila de Itu, e, pelos autos, verificou que o sindicado cumpriu 
sempre com zelo e competência. Tendo feito diligência para saber onde se 
encontrava o produto dos bens arrematados, não conseguiu, por ter 
terminado o tempo da residência pelo que encarregou desta diligência o juiz 
de fora sucessor do sindicado que averiguou ter o mesmo utilizado dinheiro 
fazendo remessas fictícias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc.  1141. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D.  1141. 
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1142-  1736, Julho, 21, Praça de Santos 
CARTA, do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. João V), informando sobre as quantias que 
remetera ao provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, incluindo os 
pagamentos efetuados pelo (governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo), conde de Sarzedas; (Antônio Luís de Távora), e capitão de 
Infantaria, Manuel Custódio Rebelo. Aquelas quantias, conforme me consta 
da relação junta, foram enviadas para o Reino. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 11, doc.  1142. 
AHU_CU_023-01, Cx. 11, D.  1142. 
 

1143-  1736, Julho, 21, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dando conta do procedimento do vigário colado da igreja matriz 
daquela cidade, negando-se a fazer a festa do padroeiro da cidade, dizendo 
ser da obrigação dos juizes ordinários faze-la à sua custa. Estes, por sua 
vez alegaram ser da obrigação do vigário. Assim, pediam ao Rei, que 
ordenasse ao dito reverendo que, como vigário colado daquela igreja, 
fizesse a festa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1143. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1143. 
 

1144-  1736, Agosto, 02, Santos 
CARTA, do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) para (D. João V), dizendo que 
em conformidade com a sua ordem de 11 de Fevereiro de 1736, entregou o 
governo da capitania ao mestre de campo e governador da praça de Santos, 
a quem deu as instruções necessárias. No entanto, necessitava de quem 
exercesse o cargo de governador daquela praça. Quanto à descoberta de 
diamantes, diz não poder informar convenientemente, por não ter noticias 
concretas. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1144. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1144. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 338 / 1400 

1145-  1736, Agosto, 4, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO de naturais e moradores de São Paulo, a (D. João V), 
expondo os serviços prestados pelos paulistas nos descobrimentos das 
minas, de Paranaguá  e  Curitiba , que foram as primeiras;  nas Minas 
Gerais, que estavam dando milhões, nas de Goiás, ainda em princípio, mas 
já bastante desenvolvidas. Evidenciaram-se neste descobrimento, 
Bartolomeu Bueno da Silva e seu genro João Leite da Silva Ortiz. A 
veracidade deste fato foi testemunhada, pelo ex-governador e capitão-
general, Rodrigo César de Meneses. O governador seguinte, Antônio da 
Silva Caldeira Pimentel, foi contrário a este descobrimento, e faltou com a 
assistência necessária. Assim pedem àquele monarca lhes conceda a 
licença e aprovação, para que o recolhimento de Santa Teresa de Jesus se 
transformasse em convento de religiosas professas, indo do reino, a 
abadessa e mestra, para iniciarem os estatutos, já possuindo os respectivos 
fundos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1145. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1145. 
 

1146-  1736, Agosto, 10, Santos 
CARTA do secretário do governo de (São Paulo), Antônio da Silva de 
Almeida para (D. João V), dizendo que em obediência à Ordem daquele 
monarca, de 6 de Agosto de 1727, remetia uma lista, onde constam as 
cartas do Real serviço, entregues ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Conde de Sarzedas), Antônio Luís de Távora, e 
bem assim que cobrem os recibos respeitantes às cartas enviadas nos 
mesmos sacos, aos ministros e outras pessoas, remetendo os respectivos 
recibos. Junta também a lista das cartas recebidas, pelo governador durante 
o ano. 
Anexo:  8 recibos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1146. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1146. 
 

1147-  1736, Agosto, 13, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da cidade de São Paulo, João Rodrigues Campelo 
a (D. João V) informando sobre a representação que dos oficiais, da Câmara 
da vila de Parnaíba  no qual expunham a necessidade da construção 
naquela vila de uma cadeia para boa administração da justiça, e segurança 
dos presos. A  que existe é numa casa alugada não oferecendo condições 
de segurança e não tendo lugar para audiência. Também informa que a 
receita anual do Conselho é de setenta a oitenta mil réis, estando sempre 
aquela Câmara com "déficit". Acha que não será possível lançar uma nova 
contribuição para se fazer a cadeia em virtude dos moradores se acharem 
oprimidos com a contribuição do donativo, e na maior pobreza. Parecia-lhe 
conveniente suspender por dez anos a festa do "Corpus Christi" para se 
fazer a dita cadeia com o dinheiro que nela se gastava. 
Anexo:  representação, provisão, certidão, termo de assentada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1147. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1147. 
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1148-  1736, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V) que, conforme ordem régia, informa sobre a 
pretensão de José de Godoi Moreira, morador na capitania de São Vicente, 
de ocupar o cargo de provedor e contador da Fazenda Real da dita 
capitania. Como justificação, expõe ser filho legitimo e primogênito de 
Timóteo Correia de Gois, já falecido e de D. Maria Leme. Seria conveniente, 
porém, colher informações sobre a pureza do seu sangue, do de seus pais e 
avós. As informações que colheu sobre o seu procedimento e bons 
costumes foram as melhores. 
Anexo:  bilhete, alvará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1148. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1148. 
 

1149-  1736, Agosto, 17, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) para (D. João) (V), informando com o 
seu parecer, conforme ordena aquele monarca, na provisão copiada à 
margem. Assim, parece-lhe prematuro o requerimento de Fernando Pereira 
de Castro, porque não tem conhecimento da vaga mencionada, nem tão 
pouco o Rei deferiu o "entretenimento". 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1149. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1149. 
 

1150-  1736, Agosto, 18, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo que aquele monarca tinha isentado os moradores daquela 
cidade do pagamento de vinte mil cruzados, dos sessenta mil que 
ofereceram para o "Real Donativo", atendendo à miséria e redução dos seus 
moradores. Os restantes quarenta mil eram divididos em várias prestações a 
pagar em sete anos. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1150. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1150. 
 

1151-  1736, Agosto, 31, Lisboa Ocidental 
CARTA de Eugênio Freire de Andrade, para (D. João V), informando sobre 
as despesas com a fundição do ouro e transformação em barra, e 
aconselhando a adoção do Regimento que elaborou, de colaboração com o 
ex-governador e capitão-general das minas e cidade de São Paulo, conde 
de Assumar (D. Pedro de Almeida e Portugal), com autorização do referido 
monarca, e que foi praticado nas Casas de Fundição e Moeda, cuja cópia 
enviou ao ex-provedor da Casa da Fundição de Lisboa, Sebastião 
Fernandes do Rego, por este lhe ter pedido indicações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc.  1151. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1151. 
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1152-  1736, Outubro, 26, Santos 
CARTA do mestre de campo e governador da praça de Santos, João dos 
Santos Ala, para (D. João V), informando que não cumprira as suas ordens, 
em virtude de apenas tocarem naquele porto pequenas embarcações, 
empregadas no transporte de viveres.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1152. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D.  1152. 
 

1153-  1736, Outubro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) a (D. João V), dando esclarecimentos 
sobre as casas em que vivem os governadores e são propriedade de D. 
Simão de Toledo Pisa. Informa que o aluguer das casas está pago e quanto 
ao valor da avaliação não existe na Provedoria da Fazenda notícia alguma. 
Anexo: 3  requerimentos,  instrumento em pública forma, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1153. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1153. 
 

1154-  [ant. 1736, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria Salvador de Amorim e Oliveira a 
(D. João V), expondo que, em virtude das fortificações que ordenou se 
constituísse na cidade de São Paulo, para combater o gentio, que foi 
derrotado, aquele Monarca, tinha mandado reduzir a duas Companhias, 
numa das quais o requerente era capitão reformado, pelo que lhe foi dada 
baixa pelo provedor do Rio Grande, Domingos da Silveira, inimigo do 
requerente. Por isso, recorreu ao governador e capitão-general de 
Pernambuco, Duarte Sodré Pereira (Tibão) que reconheceu a injustiça do 
provedor, mandou dar-lhe "alta" e pagar-lhe os ordenados vencidos, o que 
foi executado. Mas, sob o pretexto do requerente estar dado por criminoso, 
o ouvidor da Paraíba, Tomás da Silva Pereira, voltou a dar-lhe baixa. Assim, 
pedia ao Rei, que ordenasse ao governador de Pernambuco, lhe restituísse 
o seu posto, e pagasse os seus ordenados vencidos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1154. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1154. 
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1155-  1736, Dezembro, 12, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santos, a (D. João V) sobre 
a ordem daquele monarca, ao provedor da Fazenda Real de Santos, por 
Resolução de 17 de Outubro de 1733 tomada em consulta do Conselho 
Ultramarino de 14 do mesmo mês e ano, para, do rendimento dos subsídios 
velho e novo, imposto que retiraram daquela Câmara, pertencendo à 
Fazenda Real, ajudas com um mil réis, para o ordenado dum médico, para o 
Regimento de Infantaria. Apesar de repetidas diligências, tinham dificuldade 
em arranjar um médico, com tão reduzido salário. O cirurgião-mor daquela 
capitania ganhava cento e oitenta mil réis, como prova a certidão junta. 
Pedem, atendendo à necessidade manifesta dum médico, lhes concedam 
maiores ordenados. 
Anexo:  certidão, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1155. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1155. 
 

1156-  [ant. 1737, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO de Sebastião Mendonça Zauniga, que se encontrava 
preso havia cinco anos, pedindo a (D. João V) que, atendendo à sua miséria 
e estado de saúde, lhe perdoasse à condenação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1156. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1156. 
 

1157-  1737, Março, 23, Lisboa Ocidental 
PROVISÃO de (D. João V), ao ouvidor-geral da comarca de Paranaguá, 
ordenando-lhe que, por inquirição de testemunhas, informasse qual o 
rendimento que tinha cada ano, de ordenado, propinas e emolumentos, o 
ofício de meirinho daquela comarca, em que fora provido Manuel Pereira 
Gomes, por prazo de três anos para, assim, ele pagar os direitos que devia. 
Anexo: aviso 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1157. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1157. 
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1158-  1737, Abril, 1, Apiaí 
CARTA do intendente da capitação das Minas de Apiaí e Paranapanema, 
João Coelho Duarte, para (D. João V), informando sobre as mesmas minas. 
Diz que, em 1728 quando ali esteve  o governador (e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, que o nomeou 
capitão-mor, governador e procurador do Real Donativo dos Chapins, estas 
se despovoaram, em virtude dos seus moradores terem ido para Goiás. Por 
isso resolveu, com consentimento do governador e capitão-general da 
mesma capitania, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) ir 
estabelecer as minas de Apiaí exercendo nelas, por provimento do referido 
governador, os cargos de coronel regente, superintendente e guarda-mor. 
Com a nova forma de cobrança dos reais quintos,  foi nomeado  intendente 
da capitação daquelas minas.  Informa também que era essencial para o 
desenvolvimento das novas minas, a abundância de mantimentos, pelo que 
pede que sejam abolidos os direitos de entrada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1158. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1158. 
 

1159-  1737, Maio, 21, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinando que se escreva ao 
provedor, para que mande desobrigar das fianças do contratador, mas que 
informe as razões por que, tendo satisfeito os seus arrendamentos, não 
podem requerer a desobrigação das suas fianças. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1159. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1159. 
 

1160-  1737, Julho, 3, Santos 
CARTA do vedor geral da gente de guerra, José de Godói Moreira, para (D. 
João V), informando da necessidade de gente para as Companhias pagas 
do presídio de Santos; nessa conformidade o governador mandou assentar 
praça em Infantaria e Artilharia, vários homens idosos, doentes, e alcoólicos, 
servindo só para fazer número. Mais informa que não se intrometeu no 
assunto, em virtude daquele monarca ter determinado que o governador 
podia ordenar o que entendesse. Entendia que resultava um grande prejuízo 
para a Fazenda Real pagarem a homens incapazes para o serviço militar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1160. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1160. 
 

1161-  1737, Agosto, 28, Lisboa Ocidental 
BILHETE de Gaspar Galvão de Castelo Melhor, dizendo que (D. João V) 
nomeou o bacharel Gaspar da Rocha Pereira, juiz de fora, da vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1161. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1161. 
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1162-  [post. 1737, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO da condessa de Sarzedas (D. Teresa da Silveira da Silva 
Teles), como tutora de seu filho, D. Luís da Silveira, pedindo a (D. João V) 
que, atendendo aos grandes serviços prestados por seu falecido marido, 
conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora, até 24 de Maio de 1732, ano 
em que partiu para São Paulo, servindo como governador daquela capitania, 
onde faleceu em 29 de Agosto de 1737, no sítio de Tocantins, no distrito de 
Goiás , conceda ao dito filho os mesmos serviços e, no caso de duvidarem 
dos serviços prestados, lhe tirassem residência. 
Anexo: sentença  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1162. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1162. 
 

1163-  [nt. 1737, Agosto, 31] 
REQUERIMENTO, do juiz de fora da praça de Santos, bacharel Gaspar da 
Rocha Pereira, a (D. João V), pedindo que lhe passe ordens idênticas às 
concedidas ao seu antecessor, bacharel Francisco Correia Pimentel. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1163. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1163. 
 

1164-  1737, Outubro, 7, Vila e praça de Santos 
CARTA do (mestre de campo e governador de Santos), João dos Santos 
Ala, informando (D. João V) da necessidade de instalar na fortaleza de 
Santo Amaro da Barra Grande, um altar portátil onde possam rezar missa, e 
um sacerdote para poder prestar assistência religiosa à guarnição daquela 
fortaleza. O Bispo do Rio de Janeiro não concedeu autorização, e assim, 
recorriam ao governador da Fazenda, lhe mandasse a capela e os 
paramentos necessários, como também um capelão com vencimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1164. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1164. 
 

1165-  1737, Outubro, 7, Vila e praça de Santos 
CARTA do (mestre de campo e governador da vila e praça de Santos), João 
dos Santos Ala, para (D. João V), dando conta que recebeu uma carta do 
governador e (capitão-general) da capitania do Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrada na qual dizia que o brigadeiro José da Silva Pais, se 
encontrava em Rio Grande de São Pedro, na fundação daquela nova 
povoação e fortificações. Para abastecimento das embarcações em viagem 
para o Rio da Prata, era necessária uma defesa na ilha de Santa Catarina. 
Como esta ilha era da jurisdição do seu governo, logo a mandara guarnecer 
e ali instalar alguma defesa. Assim, mandou uma pequena guarnição. No 
entanto, se aquele monarca resolvesse que a ilha de Santa Catarina fosse 
transformada em presidio, necessitava de uma guarnição maior. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1165. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1165. 
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1166-  1737, Outubro, 7, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o aviso do Secretário de 
Estado, Antônio Gades Pereira, de 5 de Setembro de 1737, ao presidente 
do Conselho Ultramarino, conselheiro José de Carvalho Abreu. Este aviso  
apresentava o requerimento de Domingos Gomes da Costa, contratador da 
Armação da pesca da baleia, da capitania de São Paulo, pedindo ao Rei, 
que o isente de impostos, durante dez anos, a findar em 1740.  
Anexo:  aviso, requerimento, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1166. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1166. 
 

1167-  1737, Outubro, 7, Santos 
CARTA do mestre de campo e governador da praça de Santos, João dos 
Santos Ala, para (D. João V), dando conta de que lhe são necessários dois 
ajudantes, para a execução da, ordens do Serviço Real, por o único 
existente ter ido para   Colonia  com o governador, Manuel Gomes Barbosa. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1167. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1167. 
 

1168-  1737, Outubro, 9, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO, dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
sobre o que lhes parece mais conveniente para o "maior estabelecimento" 
das minas de Cuiabá, impondo-se a abertura de um caminho, cuja falta 
atrasava notoriamente o seu aumento;  com ele se evitavam os encontros 
com os paiaguases e o perigo de nova guerra com os castelhanos. Rogaram 
por carta, ao ouvidor-geral daquela comarca que ordenasse ao sargento-
mor da praça de Santos, Manuel Gonçalves de Aguiar, que fizesse à sua 
custa, o caminho do Cuiabá, por ter impedido de o prosseguir o capitão 
Bartolomeu Pais de Abreu, que já tinha prestado a fiança de cinqüenta mil 
cruzados, e começado o caminho até ao Rio Grande, onde já tinha gasto 
mais de seis mil cruzados, e perdido o seu trabalho, por impedimento do ex-
governador e capitão general de São Paulo  Rodrigo César de Meneses , 
entregando o trabalho ao referido sargento-mor e seus sócios. Ainda não 
sabia qual a resolução tomada pelo ouvidor, e por não haver na comarca, 
nem procuradores da Fazenda nem da Coroa para recorrer, escreveram ao 
governador, mas não obtiveram resposta. Com a guerra que lhes fez o 
gentio  caiapó,  sem que tomassem providências, por mais que as 
requeressem ao ex-governador, conde de Sarzedas, Antônio Luís de 
Távora,  não conseguiram nada. 
Anexo: 2  requerimentos,  2 representações,  carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1168. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1168. 
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1169-  [ant. 1737, Novembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Sebastião Fernandes do Rego, a (D. 
João V), pedindo que lhe conceda Alvará, a fim de ser posto em liberdade, 
por um ano, para organizar a sua defesa. em virtude de ter sido argüido por 
descaminhos na fazenda Real. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1169. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1169. 
 

1170-  1737, Dezembro, 2, Itu 
CARTA do (Juiz de fora), da vila de ltu, João Sodré Pereira, para (D. João 
V), referindo-se a uma carta daquele Monarca em resposta a uma do 
governador e capitão-general da Capitania de São Paulo (Conde de 
Sarzedas) Antônio Luís de Távora. . Este estranhava as circunstâncias, em 
que mandara prender um mulato chamado Tomé Caetano que cometera 
excessos naquela vila. Visto o auto que mandou tirar contra o coronel João 
de Melo Rego, por este ter mandado prender Francisco Pedroso, por se ter 
oposto a que o sargento da Ordenança, efetuasse  uma prisão, lamenta que 
o referido governador tenha informado (D. João V), com tanta falta de 
verdade.  A  prisão  ordenada pelo governador,  foi  motivada pelo fato do 
mencionado juiz de fora, obedecendo ao ouvidor geral, ter ordenado ao 
mulato que procurasse Matias Soares Albergaria, criado do escrivão de 
órfãos e ex-juiz de fora, Dr. Antônio Monteiro de Matos.Este,  quando soube, 
mandou-o espancar por dois negros e, de colaboração com o governador, 
de quem era amigo e familiar, originou a prisão do mulato, durante mais de 
seis meses, na fortaleza de Santos, donde o mandaram assentar praça.  O  
Dr. Antônio Monteiro de Matos se soube defender perante o tribunal da 
mesa da Consciência e Ordens, alegando o mau procedimento do juiz de 
fora, contra o governador. Assim, achava conveniente, que (D. João V) 
mandasse ir para o Reino, o Dr. Antônio Monteiro de Matos, e o coronel de 
ordenanças. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1170. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1170. 
 

1171-  [ant. 1737, Dezembro] 
REQUERIMENTO de Francisco Pinheiro de Cepeda, morador em São Paulo 
e natural da freguesia de Nossa Senhora da Assunção do lugar de Sonim, 
Bispado de Miranda, onde possuía bens, pedindo a (D. João V), que lhe 
conceda licença, de ir com sua mulher, Rosa da Silva, seis filhas e três 
filhos, para o Reino. Faz este pedido atendendo a estar confirmado pela 
informação do governador da praça de Santos, João dos Santos Ala, na 
ausência do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1171. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1171. 
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1172-  [ant. 1737, Dezembro, 21] 
REQUERIMENTO de Rodrigo Bicudo Xássim, pedindo a (D. João V) que 
ordene ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) lhe passe carta de confirmação da 
sesmaria. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1172. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1172. 
 

1173-  [post. 1737] 
REQUERIMENTO do advogado nos auditórios da cidade de São Paulo, 
João Dias do Vale, pedindo a (D. João V (?)) lhe mande passar provisão de 
comissão para o juiz de fora da vila de Santos tomar conhecimento das 
culpas que, iniquamente, lhe imputou o ouvidor-geral de São Paulo, Dr. João 
Rodrigues Campelo na correição feita nos anos de 1736 para 1737. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1173. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1173. 
 

1174-  [ant. 1738, Janeiro, 3] 
REQUERIMENTO de Pedro Taques de Almeida (Pais) detido na cadeia da 
vila de Santos, por ordem do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), a (D. João V), 
pedindo que lhe passe provisão, a fim de nomear um juiz, para averiguar da 
sua culpa e, perante ele, demonstrar a sua inocência, e pedir indenização 
por perdas e danos, fazendo embargo dos vencimentos do governador. 
Anexo: requerimento, termo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1174. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1174. 
 

1175-  1738, Janeiro, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Francisca 
de Sequeira e Maria Leme, filhas legítimas do ex-provedor da Fazenda Real 
da Vila de Santos, Timóteo Correia de Góis, que em conformidade com a lei 
daquele Monarca, de 10 de Março de 1732, fizeram ao governador e 
(capitão-general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Távora), pedindo a sua informação, para que o Rei lhes concedesse 
licença para no Reino serem religiosas. O Bispo do Rio de Janeiro, também 
informou, por carta de 13 de Agosto de 1736. Consultado o procurador da 
Coroa, respondeu que fizessem justiça. Ao Conselho parece que, atendendo 
às requerentes serem filhas do ex-provedor da Fazenda Real da vila de 
Santos, e às informações do governador de São Paulo e do Bispo do Rio de 
Janeiro, o Rei devia conceder a licença pedida. 
Anexo:  requerimento,  auto, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1175. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1175. 
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1176-  1738, Janeiro, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Maria 
Francisca Coelho e sua filha, Maria do Monte Carmelo, moradoras em 
Santos, pedindo a (D. João V) que lhes conceda licença de regressarem ao 
reino, por, em virtude de ter falecido seu marido e pai, capitão Antônio da 
Costa de Morais,  não podiam continuar naquela vila, e possuírem 
consideráveis fazendas no conselho de Basto, província do Minho, donde 
eram naturais. Segundo a informação do governador e (capitão-general da 
capitania) de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), as 
suas pretensões eram justas e dignas de serem atendidas. O procurador da 
Coroa determinava que fizessem justiça. Ao Conselho parecia, perante as 
razões expostas e a informação do governador, que (D. João V) devia 
conceder a licença. 
Anexo:  requerimento,  bilhete de provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1176. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1176. 
 

1177-  [ant. 1738, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO do governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), pedindo a (D. João V) 
que ordene o pagamento de quatro mil cruzados, como ajuda de custo, para 
despesas de deslocação, enquanto residisse nas minas de Goiás , conforme 
fora pago ao seu antecessor, Rodrigo César de Meneses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1177. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1177. 
 

1178-  [ant. 1738, Janeiro, 23, Goiás ] 
REQUERIMENTO do escrivão do público judicial e notas, das datas e 
sesmarias da vila de Goiás, capitania de São Paulo, Francisco Ferreira da 
Silva, pedindo a (D. João V), que lhe mande passar provimento para 
continuar a exercer aqueles cargos. 
Anexo: certidão, bilhete de provisão.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1178. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1178. 
 

1179-  [ant. 1738, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da Guarnição de Santos, Manuel 
Custódio Rebelo, destacado nas minas de Goiás , pedindo a (D. João V), 
que autorize o pagamento da ajuda de custo, nas mesmas condições em 
que concedeu aos declarados na certidão inclusa. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1179. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1179. 
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1180-  [nt. 1738, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO, do escrivão dos órfãos da vila de Santos, Francisco 
Bernardo da Costa, a (D. João V), pedindo que lhe conceda provisão para 
continuar a exercer aquele cargo. 
Anexo: certidão, bilhete de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1180. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1180. 
 

1181-  [ant. 1738, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO, de João Rodrigues de Oliveira, pedindo a (D. João V), 
que ordene ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), que lhe passe carta de 
confirmação de sesmaria, referente a umas terras que lhe foram doadas por 
D. Clara Parente. 
Anexo:  requerimento, representação, 2 cartas, bilhete de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1181. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1181. 
 

1182-  [ant. 1738, Janeiro, 29] 
REQUERIMENTO do escrivão da Ouvidoria da comarca do Rio das Mortes, 
José Rodrigues de Aguiar, pedindo a (D. João V) que lhe conceda a 
faculdade de nomear serventuário, em virtude da mesma Ouvidoria ter 
diversas dependências e o requerente não poder abranger todas, conforme 
fora concedida a José de Oliveira Pais e outros mencionados na certidão 
junta. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1182. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1182. 
 

1183-  1738, Janeiro, 29, Lisboa Ocidental 
BILHETE passado pelo (secretário do Conselho Ultramarino), Manuel 
Caetano Lopes de Lavre, ao mestre de campo e governador da praça de 
Santos, José Rodrigues de Oliveira, para lhe passarem carta patente do seu 
cargo, pelo prazo de três anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1183. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1183. 
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1184-  [ant. 1738, Janeiro, 30, ] 
REQUERIMENTO de Manuel Antunes Belém de Andrade, natural de Lisboa, 
e morador em São Paulo, a (D. João V), e apondo que foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania (de São Paulo), conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), para o cargo de sargento-mor e 
superintendente das minas de Paranapanema, e Apiaí, onde foi buscar os 
reais quintos e donativos para São Paulo. O ouvidor-geral resolvera mandar 
tirar devassa, sobre os descaminhos dos reais quintos, em que ficou 
culpado Manuel Mendes de Almeida, ex-provedor da Real Casa da 
Fundição, amigo e familiar do governador. Como foi testemunha na dita 
devassa, é alvo de represálias e, assim, mandaram-no seguir, no prazo de 
três dias, para a ilha de Santa Catarina. Em virtude de sua mulher se 
encontrar doente, pediu ao governador que não executasse a referida 
ordem, mas não foi atendido. Pede ao Rei que ordene ao governador, ou ao 
mestre de campo e governador de Santos, que não lhe atribuam 
semelhantes cargos. 
Anexo: certidão, 2 instrumentos em pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1184. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1184.  
 

1185-  [ant. 1738, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO de Francisco Ângelo Xavier de Aguirre, a (D. João V) em 
que expõe encontrar-se detido na cadeia da vila de Santos, por ordem do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís Távora) a quem já requereu que lhe nomeasse juiz, 
não sendo atendido. Por isso, recorre àquele monarca para lhe nomear juiz, 
a fim de ser julgado e se, no caso de conseguir provar a sua inocência o 
libertarem, poder requerer uma indenização por perdas e danos ao referido 
governador. 
Anexo:  4 requerimentos,  ofício,  auto de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1185. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1185. 
 

1186-  1737, Março, 28, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá Manuel dos Santos 
Lobato, a (D. João V), dizendo que, a um dia de viagem dali, havia um lugar 
chamado Santa Fé, em que, anteriormente, se tinha minerado. Neste lugar, 
junto da terra de D. Jaime, havia um sitio que diziam ter muito ouro, e onde 
se começara a cavar, fazendo-se a despesa pela Fazenda Real, mas, 
quando já se encontrava o trabalho adiantado, o dito D. Jaime tinha morrido, 
ficando o trabalho incompleto. E, como já tinham passado mais de 50 anos, 
e alguns mineiros queriam matricular seus escravos para continuar o 
trabalho, ele pedia autorização, pois não queria fazer nada sem sua ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1186. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1186. 
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1187-  1738, Fevereiro, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, a (D. João V), sobre uma carta do 
governador e (mestre de campo) da praça de Santos, João dos Santos Ala, 
de 26 de Outubro de 1736 dando conta da necessidade de nomearem um 
Capelão para a Fortaleza da Barra Grande e Forte da Barra do rio Bertioga. 
Consultado o procurador da Fazenda, respondeu que fizessem justiça. Ao 
Conselho parece que, atendendo ao que expõe o governador, aquele 
monarca, lhe conceda a mercê requerida, e lhe remetam um altar portátil, 
um cálice e paramentos necessários para a celebração da missa. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1187. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1187. 
 

1188-  1736, Abril, 6, Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde 
de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) para (D. João V), informando que 
Antônio Pedro de Vasconcelos lhe escreveu, em 27 de Julho de 1735, 
dando conta de que o avisaram para se conservar de prevenção para que 
no caso de guerra e sendo invadida a praça da Nova Colônia estar 
prevenido com material e alguns soldados da Baía do Rio de Janeiro, que 
achassem serem necessárias. Era conveniente, encontrar-se naquela 
região, Cristóvão Pereira de Abreu, pelo grande conhecimento que tinha do 
gentio Tapes e Minuanes por serem os que faziam mais opressão.. Assim, 
ordenou  que Cristóvão Pereira de Abreu seguisse para aquela praça. Deu 
ordem aos coronéis da sua capitania, para marchar sobre as aldeias Tapes 
e que,  de Paranaguá, Ilha de Santa Catarina e Laguna, seguissem 
mantimentos. Informou também que convocou a junta e que com aprovação 
de todos, resolveu mandar por conta da Fazenda Real apetrechos e 
munições, o que certamente seria aprovado por aquele monarca.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1188. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1188. 
 

1189-  [ant. 1738, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da Fortaleza de Nossa Senhora do 
Monserrate, na praça de Santos, Antônio Francisco Lustosa, pedindo a (D. 
João V) que mande passar carta patente de confirmação do posto para que 
foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1189. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1189. 
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1190-  [nt. 1738, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTO de Caetano da Costa, a (D. João V), pedindo que lhe 
mande confirmar a Sesmaria que lhe foi concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1190. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1190. 
 

1191-  [nt. 1738, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves da Costa, a (D. João V) pedindo 
que lhe confirme a sesmaria que lhe foi concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1191. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1191. 
 

1192-  [Ant. 1738, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do tabelião da Vila de Santos, Silvestre Garcia do 
Amaral, pedindo a (D. João V), que lhe mande passar nova provisão para 
poder continuar a exercer aquele cargo. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1192. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1192. 
 

1193-  1738, Fevereiro, 15, Lisboa Ocidental 
TERMO DE ARREMATAÇÃO (cópia do) do contrato dos dízimos de Santos 
e de São Paulo, feito na cidade de Lisboa Ocidental, na Casa onde se faz o 
Conselho Ultramarino em presença dos conselheiros e do desembargador 
José Vaz de Carvalho, no qual consta ter sido arrematado, o dito contrato, 
por Cosme Damião de Gouveia, pelo triênio que principiará em 1 de Agosto 
de 1738, ou no dia em que findar o contrato de arrematação, serão as já 
estabelecidas, para todos os contratos a arrematar no Estado do Brasil, 
tendo o referido Cosme Damião de Gouveia prestado fiança e apresentado 
como fiador, Manuel de Moura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1193. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1193. 
 

1194-  [ant. 1738, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel Machado de Sampaio, mestre da Nau 
Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento, pedindo a (D. João V) 
que ordene ao Conselho o seu despacho para poder partir para a vila de 
Santos com o carregamento de sal e fazendas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1194. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1194. 
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1195-  [ant. 1738, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do bacharel Gaspar Rocha Pereira, pedindo a (D. João 
V), por quem foi nomeado para o cargo de juiz de fora da vila de Santos, 
que mande tirar residência ao bacharel, Francisco Correia Pimentel, então 
juiz de fora, em virtude de existirem, naquele distrito os bacharéis, Bernardo 
Rodrigues do Bale e Antônio dos Santos Soares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1195. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1195. 
 

1196-  [ca. 1738, Fevereiro, 29, Lisboa Ocidental] 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino, apresentando a (D. João 
V), uma Lei de 20 de Março de 1736, sobre a navegação das ilhas, onde 
não existia cláusula alguma que impedisse a 1ª condição do contrato do 
requerente; de conduzir o azeite das suas fábricas para as ilhas, contanto 
que o embarque fosse feito no porto do Rio de Janeiro e não na Ilha de São 
Sebastião, onde se encontrava estabelecida a dita fábrica, em virtude 
daquela não ter condições para fiscalização e arrecadação. Assim, só podia 
sair azeite do Rio de Janeiro, para o que já tinham concedido licença para ali 
instalar um armazém. O Conselho entendia que, aquele Monarca devia 
conceder a licença requerida, ficando as embarcações que transportarem o 
azeite, sujeitas às cláusulas da mesma lei, e apresenta-lhe o requerimento 
para deferir se assim entender, por o requerente considerar que a lei não 
respeita as condições do seu contrato. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1196. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1196. 
 

1197-  1738, Março, 14, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a informação do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (conde de Sarzedas, Antônio 
Luís de Távora), acerca dos descobrimentos de diamantes nos rios Claro e 
dos Pilões, assim como em Santo Antônio do Campo ou Maranhão, território 
das Minas de Goiás, dos quais remetera amostras. Para evitar descaminhos 
e guarda-los convenientemente, mandara publicar bandos. Mencionava 
também uma lei do dito monarca, determinando que os diamantes com mais 
de vinte quilates, ficassem pertencendo à Fazenda Real. O governador era 
de parecer que deviam cuidar, principalmente, dos descaminhos, pelos 
avultados prejuízos causados à Fazenda Real. Consultado o procurador da 
Coroa, este respondeu que fizessem justiça. Ao Conselho parecia o mesmo 
que na consulta inclusa. 
Anexo:  carta, consulta, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1197. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1197. 
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1198-  [ant. 1738, Março, 22] 
REQUERIMENTO, da condessa de Sarzedas, viúva do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas, Antônio Luís 
de Távora, a (D. João V), pedindo que lhe mande "tirar residência" para 
poder requerer a remuneração devida a seu falecido marido, em virtude 
deste ter falecido, no cargo de governador. Considera suspeito o ouvidor-
geral, pelas injustas contendas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1198. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1198. 
 

1199-  1738, Março, 18, Lisboa Ocidental 
REQUERIMENTO, do sargento-mor do Regimento de Infantaria de 
Ordenanças das vilas de Santos, Nossa Senhora da Conceição de ltanhaém 
e São Vicente, Manuel Fernandes Viana pedindo a (D. João V) que lhe 
passe carta patente de confirmação, em virtude de aquele posto se 
encontrar vago pela promoção de Antônio Francisco Lustosa a tenente-
coronel do mesmo regimento. 
Anexo: carta-patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1199. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1199. 
 

1200-  1738, Março, 27, Lisboa Ocidental 
REQUERIMENTO dos moradores das minas de Paranapanema  e Apiaí , 
pedindo a (D. João V) que os isentasse de pagamento da contribuição 
imposta pelo ex-governador da capitania de São Paulo, Antônio da Silva 
Caldeira Pimentel, quando da sua visita àquelas minas, em 1728. Foram 
obrigados a prometer duas arrobas e meia de ouro, a entregar no prazo de 
seis anos. Mas como a população tem diminuído, em virtude de muitas 
pessoas terem emigrado para as minas de Goiás, em busca de maior 
fortuna, por aquelas minas estarem em pleno desenvolvimento, tornava-se-
lhes impossível pagar a contribuição relativa aos moradores que 
desertaram. 
Anexo:  requerimento, procuração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1200. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1200. 
 

1201-  [ant. 1738, Março, 29] 
REQUERIMENTO, de Manuel de Araújo Viana, a (D. João V), pedindo que 
lhe passe as ordens necessárias para prestar fiança, para arrematar o 
contrato das "passagens antigas" da vila de Santos e São Paulo, pelo prazo 
de três anos, com inicio em 1 de Agosto de 1738. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1201. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1201. 
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1202-  [ant. 1738, Março, 29] 
REQUERIMENTO de Manuel de Araújo Viana, pedindo a (D. João V) que 
lhe passe as ordens necessárias a fim de prestar fiança para arrematar o 
contrato das passagens das minas de Goiás, durante três anos, com início 
em 1 de Janeiro de 1739. 
Anexo: termo de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1202. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1202. 
 

1203-  1738, Abril, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a ajuda de custo que pediam 
os Irmãos do Santíssimo Sacramento da Igreja Paroquial da vila de 
Paranaguá, para suprirem o empenho em que se achavam por causa das 
obras que tinham feito à sua custa. Parecia ao Conselho que (D. João V) 
devia mandar dar, aos requerentes, três mil cruzados, com declaração de 
que, em primeiro lugar, reparariam a capela-mor. 
Anexo: parecer, carta, 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1203. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1203. 
 

1204-  1738, Abril, 1, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a ajuda de custo que pediam 
os Irmãos dos Santíssimo Sacramento, da igreja paroquial da vila de 
Paranaguá, para suprirem o empenho em que se achavam, por causa das 
obras que tinham feito na dita igreja. Ao Conselheiro parecia que (D. João 
V), mandasse, aos requerentes, três mil cruzados de ajuda de custo, com a 
declaração de que, em 1º lugar, reparariam a capela-mor. 
Anexo: consulta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1204. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1204. 
 

1205-  [ant. 1738, Abril, 15, São Paulo] 
REQUERIMENTO, de Manuel Veloso e mais comerciantes da cidade de 
São Paulo, a (D. João V), expondo que, em virtude de terem sido notificados 
pelo farmacêutico, José das Neves, para não negociarem com os mesmos 
produtos, se insurgiram contra semelhante exigência e recorreram ao 
ouvidor-geral da comarca João Rodrigues Campelo, alegando os seus 
direitos, no que não foram atendidos. Assim, solicitam àquele Monarca, 
autorização para negociar livremente naquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1205. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1205. 
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1206-  1738, Abril, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Escolástica 
Maria Gertrudes e sua irmã, Gertrudes Maria de Jesus, filhas de Gaspar 
Leite César e sua mulher, Catarina da Silva Teixeira, moradoras em Santos, 
pedindo a (D. João V) licença para ingressarem num convento do Reino.. 
Pertenciam às principais famílias de Santos, sem nota alguma que 
impedisse tomarem o referido estado, cujo dote de assistência lhe fazia seu 
irmão, Reverendo padre João Caetano Leite César, vigário nas minas de 
Cuiabá. Da informação do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), obedecendo à lei, que 
proibia a saída de mulheres das "conquistas", constava que as requerentes 
pertenciam às melhores famílias, e eram merecedoras que o seu 
requerimento fosse atendido. Também o Bispo do Rio de Janeiro, (D. Frei 
Antônio de Guadalupe), informou conforme carta inclusa, juntando vários 
documentos. Consultando o procurador da Coroa, este aprovou. Ao 
Conselho parece que, atendendo às razões expostas pelas requerentes, e 
às informações do governador e do Bispo, o Rei devia conceder a licença 
que pediam. 
Anexo: requerimento,  carta, bilhete de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1206. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1206. 
 

1207-  1738, Abril, 21, Lisboa Ocidental 
CARTA do (procurador da Fazenda Real ?), João Marques Bacalhau, para 
(D. João V), em que expõe achar muito suspeita a informação do ouvidor 
João Rodrigues Campelo, sobre a remissão do contrato dos dízimos e 
entradas das minas de Goiás), e tudo o que diz respeito à ação do conde 
(de Sarzedas, Antônio Luís de Távora). No que respeita a ser justa ou 
injusta a suspensão aplicada aos oficiais da Casa da Fundição, parece 
desnecessário, porque (D. João V), a aprovou, como se pode ver no 
despacho incluso, de 28 de Janeiro de 1735. Quanto ao provedor da mesma 
Casa, Bento de Castro Carneiro, acusado de várias culpas, se é verdadeira 
a certidão, foi provido pelo referido conde, a despeito dos defeitos que lhe 
encontrava o ouvidor. Da informação que o provedor da Fazenda requer, 
acerca do escrivão da receita e despesa, a despeito das certidões 
contrárias, consta que a última foi sugerida e extorquida por meio do dito 
conde, e que a primeira, conforme o mesmo escrivão declara no seu 
juramento, foi ditada pelo provedor Bento de Castro . Mas como não se 
encontra a primeira certidão para se conferir com a outra, não se pode ver 
qual será a verdadeira ou a falsa. 
Anexo: despacho,  4 cópias de  cartas, 2 cartas,   provisão, . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1207. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1207. 
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1208-  [ant. 1738, Abril, 25] 
REQUERIMENTO do governador da praça de Santos, João dos Santos Ala, 
a (D. João V), pedindo que lhe nomeie um ministro para tirar residência do 
tempo em que exerceu aquele cargo, no qual foi sucedido por José 
Rodrigues de Oliveira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1208. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1208. 
 

1209-  1738, Abril, 28, Lisboa Ocidental 
CONSULTA, do Conselho Ultramarino a (D. João V), sobre o requerimento 
do capitão de Infantaria, André Cursino de Matos, expondo a impossibilidade 
de continuar ao serviço, por falta de saúde, e pedindo que lhe conceda o 
seu "intertenimento" com vencimento. Por Provisão de 28 de Abril de 1736, 
foi ordenado ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
conde de Sarzedas, (Antônio Luís de Távora), que desse o seu parecer. 
Assim, por carta de 18 de Agosto do mesmo ano, aquele governador 
confirmou as razões expostas pelo requerente e que, atendendo aos bons 
serviços, o Rei lhe devia conceder a mercê requerida. Ao Conselho parece o 
mesmo que o governador. 
Anexo:  carta,  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1209. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. . 
 

1210-  [ant. 1738, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de Artilharia da praça de Santos, Pedro de 
Macedo e Moura, pedindo a (D. João V), que mande igualar o seu 
vencimento, ao dos capitães de Artilharia do Rio de Janeiro, conforme 
consta da certidão junta. 
Anexo: 3  certidões, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1210. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1210. 
 

1211-  1738, Maio, 05, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, apresentando a (D. João V) o 
requerimento de Luís Teixeira. Apesar do mesmo Conselho ter jurisdição 
para nomear segundo juiz, depois do monarca já ter nomeado o primeiro 
apresenta o dito requerimento ao Rei, a fim de dar a sua aprovação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1211. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1211. 
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1212-  [ant. 1738, Maio, 6] 
REQUERIMENTO de Francisco Alvares da Cruz, morador em 
Guaratinguetá,   capitania de São Paulo, natural de Viana, freguesia de São 
João da Nogueira, casado com Maria Alves, pedindo a (D. João V) licença 
para regressar à pátria, conforme já tinha requerido noutra data, para o que 
não obtivera despacho, e sem ele não lhe podiam passar provisão, muito 
embora já possuísse bilhete de provisão. 
Anexo:  bilhete de provisão, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1212. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1212. 
 

1213-  1738, Maio, 16, Lisboa Ocidental 
CARTA, de Eusébio Peres da Silva, para (D. João V), informando que 
Bernardo Foz Guimarães, pretende a confirmação das condições em que 
lhe foi arrematado, pelo (governador e capitão-general) da capitania de São 
Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) e provedor da Fazenda, 
o contrato, das minas de Paranapanema e Goiás , o qual caducava em 31 
de Dezembro de 1738. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1213. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1213. 
 

1214-  1738, Maio, 16, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre a informação do (governador da 
praça de Santos), João dos Santos Ala, da existência, nos seus armazéns, 
de  munição, pedidos pelo dito governador, a qual podia embarcar numa nau 
de guerra, que estava de partida para o Rio de Janeiro, para o que era 
necessária a autorização daquele Monarca. Sobre a fortificação da praça de 
Santos, o Rei ordenara, em 9 de Fevereiro de 1736, numa consulta daquele 
Conselho, que o brigadeiro José da Silva Pais saísse desta praça, deixando 
determinado tudo o que fosse necessário à sua defesa. O Conselho informa 
ainda que as praças da América, pediam o armamento encomendado 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1214. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1214. 
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1215-  1738, Maio, 19, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma carta do ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio 
Luís de Távora), de 28 de Abril de 1735, informando aquele monarca, ter 
enviado ao superintendente das minas de Goiás, uma escolta de dez 
soldados e um sargento, com o soldo habitual por conta da Fazenda Real; 
este soldo muito limitado, mas não tinham jurisdição para o aumentarem. 
Consultado o procurador da Fazenda, este respondeu que fizessem justiça. 
Na mesma ocasião viram a carta do superintendente já referido, de 13 de 
Março de 1735, expondo ao governador a impossibilidade dos soldados se 
manterem com o mesmo soldo que tinham na praça de Santos. O Rei devia 
conceder mais meia pataca de ouro por dia, enquanto estivessem nas 
minas, e a Fazenda Real, uma verba para as obras de adaptação, de 
algumas casas, a quartéis. O mesmo governador por carta de 3 de Julho de 
1736, refere-se à ordem de (D. João V), expedida pelo Conselho, em 24 de 
Novembro de 1735. Ao Conselho parece que (D. João V) aprove as 
despesas a fazer com os soldados, assim como das obras das casas para 
adaptar a quartel. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1215. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1215. 
 

1216-  1738, Maio, 22, Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre as contas apresentadas pelo 
governador da praça de Santos, João dos Santos Ala, e do intendente das 
minas do Apiaí (Apihahy) e Paranapanema João Coelho Duarte, 
respeitantes ao rendimento das capitações das ditas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1216. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1216. 
 

1217-  1738, Maio, 24, Lisboa Ocidental 
CONSULTA, do Conselho Ultramarino sobre as contas apresentadas pelo 
mestre de campo e governador da praça de Santos, João dos Santos Ala, e 
do intendente das minas de Apiaí  e Paranapanema, João Coelho Duarte, 
onde indicam a distribuição feita dos bilhetes de capitação e rendimento 
daquelas minas. 
Anexo: 2 cartas.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1217. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1217. 
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1218-  1738, Maio, 24, Lisboa Ocidental 
CONSULTA, do Conselho Ultramarino, sobre a carta do ex-mestre de 
campo da praça de Santos, João dos Santos Ala, informando ter recebido 
uma carta do governador da capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de 
Andrade, na qual informava que o brigadeiro José da Silva Pais, estava a 
proceder ao estabelecimento da povoação do Rio de São Pedro (do Sul) e 
respectivas fortificações. Informava ainda sobre a necessidade de uma 
defesa na Ilha de Santa Catarina, por se encontrar vulnerável. Aquela ilha 
era da maior importância, pelo que se impunha ser guarnecida com um 
alferes, dois sargentos, cinqüenta e três soldados, sete artilheiros, cinco 
peças de artilharia e armamento. Ao Conselho parece que o referido 
monarca aprove as medidas requeridas, para evitar que a mesma ilha seja 
pretendida por outra nação. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1218. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1218. 
 

1219-  1738, Maio, 29, Lisboa Ocidental 
PARECER, do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de um secretário 
do Governo da capitania de São Paulo. Propõe em 1º lugar, João Antônio 
Fernandes; 2º lugar, João Baptista Jordão; 3º lugar, Sebastião Rebello. 
Decidiu colocar, em 2º lugar, José Bernardes Pereira, sem embargo de ir 
para a Secretaria de Pernambuco. No caso de (D. João V) não concordar 
com 3º lugar para João Baptista Jordão, propõe em 2º lugar, José Coutinho 
de Miranda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1219. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1219. 
 

1220-  [ant. 1738, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do superintendente de Goiás, Gregório Dias da Silva, 
pedindo a (D. João V), que lhe conceda licença para regressar ao Reino, 
com sua mulher, filhos e duas cunhadas, conforme já pediu por carta de 2 
de Abril de 1734. Como a lei não permitia, sem autorização régia, recorria 
novamente àquele Monarca, que atendendo ao tempo que já esperou pela 
dita licença, lha conceda, sem demora para lhe evitar mais prejuízos. 
Anexo: carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1220. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1220. 
 

1221-  [ant. 1738, Maio] 
REQUERIMENTO de Sebastião Bernandes do Rego, pedindo a (D. João V) 
que mande passar provisão para que lhe, sejam entregues, todos os bens 
móveis e imóveis, que lhe foram apreendidos pela Fazenda Real, em virtude 
de ter sido preso e enviado para a cadeia do Limoeiro, pronunciado por 
desvios de ouro, culpa de que foi absolvido. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1221. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1221. 
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1222-  [ant. 1738, Junho, 3] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel de Ordenanças, da vila de Santos, 
Manuel Fernandes Viana, a (D. João V), pedindo que lhe passe carta 
patente de confirmação daquele posto, foi conferido pelo ex-governador da 
capitania de São Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1222. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1222. 
 

1223-  [ant. 1738, Junho, 3] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça e presídio da vila de Santos, 
Manuel Gonçalves de Aguiar, a (D. João V), pedindo que o informasse se 
devia ter dois soldados para sua guarda, se o ajudante supra era obrigado a 
dar-lhe conhecimento do serviço diário efetuado, e se, na falta deste, o 
sargento teria que fazer o mesmo. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, determinando que informem o 
governador de São Paulo, com o seu parecer, ouvindo o provedor da 
Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 12, doc. 1223. 
AHU_CU_023-01, Cx. 12, D. 1223. 
 

1224-  [ant. 1738, Junho, 7] 
REQUERIMENTO de Manuel de Sousa Ribeiro Araújo, em que, tendo sido 
nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora), para o cargo de Sargento-
mor do Forte de Santo Antônio no estreito do Rio Bertioga, da vila de 
Santos, pedia a (D. João V), lhe confirmasse o referido posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1224. 
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1225-  1738, Junho, 18, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação dos oficiais da 
Câmara de Paranaguá , pedindo a fundação de um colégio de Padres da 
Companhia de Jesus naquela vila. Ordenando, ao ouvidor-geral da comarca, 
o bacharel Manuel dos Santos Lobato, que informasse, com o seu parecer, 
sobre a despesa para o sustento dos padres, respondeu este por carta de 
28 de Março de 1737, dizendo que era muito louvável a pretensão dos 
oficiais da Câmara. Quanto aos fundos necessários para a manutenção do 
colégio, já recebeu sete mil cruzados, além de outras ofertas dos moradores 
da vila, pela utilidade que reconheciam, não só para aquela vila, mas para 
toda a comarca. Alguns dos padres, já possuíam terras na vila de Curitiba e 
gados. Já tinham bastantes escravos, sendo alguns pescadores. Como, 
tanto os oficiais da Câmara, como os padres, somente pretendiam a licença 
para a fundação do dito Colégio, era de parecer que o Rei a concedesse. 
Consultando o procurador da Fazenda, respondeu que, perante a 
informação do ouvidor, deferia. Consultando ainda o procurador da Coroa, 
este declarou que, no caso do Rei conceder a licença, devia ser com a 
condição de não comprarem nem possuírem, mais terras, do que as já 
possuídas. Ao Conselho parece que o Rei devia conceder a licença, na 
condição que indica o procurador da Coroa. 
Anexo: representação, carta,  provisão, , bilhete de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1225. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1225. 
 

1226-  1738, Junho, 22, Santos 
CARTA do (mestre de campo governador da praça de Santos), João dos 
Santos Ala para (D. João V) dizendo que em conformidade com a sua 
ordem, informa sobre o requerimento de D. Maria da Cruz, no qual pedia 
autorização para regressar ao Reino, a fim de ingressar num convento, 
como religiosa. Parece-lhe que, atendendo ao seu bom comportamento, à 
sua educação e merecimento, a considera digna de lhe ser concedida a 
licença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1226. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1226. 
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1227-  1738, Junho, 24, Minas de Apiaí 
CARTA do intendente dos quintos reais das minas de Apiaí e 
Paranapanema , João Duarte, para (D. João V), dizendo ter, em carta 
anterior, exposto que exercia ocupação acima citada; e dado conta da 
grande distância existente entre Apiaí e as minas de Paranapanema em que 
se gastavam 20 dias de ida e volta, e em ocasião de enchente um mês e 
mais, sendo esta a razão por que se tornara impossível uma expedição. 
Fazia à ver a miséria em que se encontravam aquelas minas, onde uns não 
podiam valer aos outros pela muita falta de ouro e alimento e que alguns 
escravos se estavam alimentando de milho que plantavam, não podendo, 
por causa da miséria, pagar os quintos reais. Embrenhavam-se nos matos 
para não serem apanhados e presos, sabendo-se já de antemão que uma 
busca era escusada, devido à sua grande extensão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1227. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1227. 
 

1228-  [ant. 1738, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco Lustosa a (D. João V), pedindo que 
lhe confirme a nomeação do posto de Coronel do Regimento das 
Ordenanças da Vila de Santos, conferido pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) em 
preenchimento de uma vaga pelo falecimento de Pedro Rodrigues Sanches. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1228. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1228. 
 

1229-  [ant. 1738, Julho, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO do clérigo do Hábito de São Pedro, Lourenço Leite 
Penteado, expondo que tendo-lhe morrido seu pai o capitão Francisco 
Rodrigues Penteado, devia ser enterrado, por ordem expressa no seu 
testamento, na capela de Nossa Senhora do Carmo da Ordem Terceira. Não 
querendo o juiz ordinário e prior da mesma Ordem, Manuel Antunes Belém, 
abrir as portas da dita capela, para dar sepultura ao corpo, pede ao 
reverendo vigário da vara (Mateus Lourenço de Carvalho), que lhe mande 
passar ordem deferindo o seu pedido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1299. 
 

1230-  [ant. 1738, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da guarnição da praça de 
Santos, André Cursino de Matos, pedindo a (Dom João V) que lhe conceda 
alvará para delegar, em seu filho, o cargo de escrivão da Ouvidoria de São 
Paulo. 
Anexo: 2 requerimentos,  certidão, escritura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1230. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1230. 
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1231-  [ant. 1738, Julho, 29] 
REQUERIMENTO de Manuel de Araújo Viana, a (D. João V), pedindo que 
lhe passe as ordens necessárias a fim de prestar fiança para arrematar o 
contrato dos "subsídios e novo imposto" da vila de Santos, com início em 1 
de Outubro de 1738 e duração de três anos. 
Anexo:  termo de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1231. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1231. 
 

1232-  1738, Agosto, 4, Lisboa Ocidental 
DECRETO de D. João (V) nomeando D. Luís Mascarenhas, governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, pelo espaço de três anos, 
atendendo aos merecimentos e bons serviços, por ele prestados. O 
Conselho Ultramarino mandaria passar os despachos necessários. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1232. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1232. 
 

1233-  [ant. 1738, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, a (D. João V), pedindo que lhe passe provisão 
a fim de poder receber o seu honorário desde a data do embarque, nas 
condições concedidas ao seu antecessor (governador interino, Gomes 
Freire de Andrada). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1233. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1233. 
 

1234-  1738, Agosto, 13, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre um requerimento do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís de 
Mascarenhas, pedindo àquele monarca, que lhe concedesse ajuda de custo 
nas mesmas condições, em que concedera ao seu antecessor, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), conforme consta de uma certidão junta. 
Ao Conselho parece que, atendendo ao exemplo exposto, o Rei ordene que 
se lhe pague o mesmo que ao seu antecessor. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1234. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1234. 
 

1235-  [ant. 1738, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís de Mascarenhas, a (D. João V), pedindo que lhe conceda um 
adiantamento de quatro mil cruzados, por conta do seu vencimento, nas 
mesmas condições em que concedem ao seu antecessor, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), em virtude das grandes despesas a 
fazer com a sua viagem para São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1235. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1235. 
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1236-  1738, Agosto, 22, Vila de Santos 
CARTA DE SESMARIA do mestre-de-campo e governador da praça de 
Santos, João dos Santos Ala, concedendo a Pascoal Nunes de Sousa 
morador na freguesia de São João de Atibaia , casado, com filhos, e 
bastantes escravos, uma légua de terra de sertão na freguesia de São João 
da Atibaia, com princípio no ribeirão denominado de "Braz de Cubas", com 
rumo ao rio de Jaguari. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1236. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1236. 
 

1237-  1738, Setembro, 3, Lisboa Ocidental 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino, segundo o qual é justo o 
requerimento do requerente (Francisco Pereira da Costa), para que lhe 
paguem os seus ordenados, até o seu embarque para a Corte. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1237. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1237. 
 

1238-  1738, Setembro, 4, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação feita pelo 
corretor da Fazenda Eusébio Peres da Silva, a respeito de três anos que 
deviam ser concedidos aos arrematantes dos dízimos das minas de São 
Paulo, do Rio de Janeiro e mais terras do Brasil, para as suas arrecadações. 
Ao Conselho Ultramarino parece o mesmo que ao corretor da Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1238. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1238. 
 

1239-  1738, Setembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, dando conta da pretensão do capitão 
de Infantaria, André Cursino de Matos, de renunciar em seu filho 
primogênito, Diogo Pinto do Rego, da propriedade do ofício de escrivão da 
Ouvidoria de São Paulo. O Conselho é de parecer que se conceda ao 
requerente  o que pede. Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1239. 
 

1240-  1738,  Setembro, 18, Santos 
OFÍCIO, de José Rodrigues de Oliveira, para o (secretário do Conselho 
Ultramarino), Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando que junta uma 
certidão em como foi registrado na Provedoria da Fazenda Real da praça de 
Santos, um Alvará em forma de lei de (D. João V), ordenando aos 
provedores da Fazenda, que não admitam alterações nos contratos contra o 
seu Real beneplácito. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1240. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1240. 
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1241-  1738, Setembro, 24, Santos 
CARTA, do (mestre de campo governador, da praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira para (D. João V), informando que, logo após ter 
tornado posse do governo, visitou as fortalezas da guarnição daquela praça, 
as quais se encontravam em estado deplorável. Atendendo à sua grande 
utilidade ordenava ao sargento-mor Torcato Teixeira de Carvalho, que 
construísse a fortaleza de Itapema, por ser a mais necessária para a defesa 
do presídio. O brigadeiro José da Silva Pais que, por ordem daquele 
monarca, fez a revista das fortalezas, concordou que se impunha a 
construção da dita fortaleza da qual desenhou a planta. Logo que lhe foi 
apresentado o requerimento, ordenou ao provedor da Fazenda, que fizesse 
o orçamento. 
Anexo:  requerimento, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1241. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1241. 
 

1242-  [ant. 1738, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO, do tenente-general do Governador de São Paulo, 
Manuel Rodrigues de Carvalho a (D. João V) pedindo que lhe conceda, de 
novo, licença para regressar ao Reino, por motivos de saúde. Informa, 
àquele monarca, de que não pôde aproveitar a primeira licença, em virtude 
de ter tomado parte na guerra contra os índios paiaguases, que provocaram 
importantes prejuízos nos rios e vizinhanças das minas de Cuiabá, onde 
contraiu graves doenças, devido ao clima. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1242. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1242. 
 

1243-  [ant. 1738, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de José de Godói Moreira e seus irmãos, filhos do 
falecido provedor da capitania de São Paulo, Timóteo Correia de Góis, a (D. 
João V) pedindo que lhes conceda alvará ou provisão, para poderem 
demandar o governador da praça de Santos, João dos Santos Ala, a fim 
deste lhes pagar a quantia devida. 
Anexo:  bilhete de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1243. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1243. 
 

1244-  1738, Outubro, 14, Vila de Santos 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila de Santos a (D. João V), 
reclamando contra o aumento do preço do sal, por ser essencial à vida dos 
povos; referem-se às alterações sofridas no preço do sal e pedem aquele 
monarca que se compadeça deles, por reconhecerem serem justos os seus 
clamores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1244. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1244. 
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1245-  1738, Dezembro, 5, Lisboa Ocidental 
PARECER, do Conselho Ultramarino, propondo para o cargo de secretário 
do Governo de São Paulo, pelo prazo de três anos, em 1º lugar, Manuel 
Pedro de Macedo, funcionário da Secretaria do Conselho; em 2º lugar, 
Manuel Gomes Ribeiro e em 3º lugar, Miguel Lobão Carneiro. Os 
conselheiros, Tomé Gomes Moreira e Inácio de Arouca, propõem, em 1º 
lugar, o bacharel, Manuel Gomes Ribeiro; em 2º lugar, Manuel Pedro de 
Macedo e em 3º lugar, Miguel Lobão Carneiro. Os conselheiros, Tomé 
Gomes Moreira e Inácio de Arouca, propõem, em 1º lugar, o bacharel, 
Manuel Gomes Ribeiro; em 2º lugar, Manuel Pedro de Macedo e em 3º 
lugar, Miguel Lobão Carneiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1245. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1245. 
 

1246-  [ant. 1738, Dezembro, 22, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Francisco Alvares da Cruz, morador na vila de 
Guaratinguetá (Goratinguitá), capitania de São Paulo, pedindo a (D. João V) 
que lhe permita voltar para a sua terra natal, freguesia de São João de 
Nogueira, distrito de Viana, com sua mulher, Maria Alvares, e seu filho, 
Antônio Alvares da Cruz. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1246. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1246. 
 

1247-  [post. 1738, Dezembro, 23, Santos] 
CARTA, do (governador da praça de Santos), José Rodrigues de Oliveira, 
pedindo a (D. João V) que ordene ao procurador da Fazenda lhe conceda 
aposentação do cargo, em condições idênticas às concedidas aos generais, 
ouvidor de Paranaguá, juiz de fora de Santos e da vila de Itu. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1247. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1247. 
 

1248-  1738, Dezembro, 25, Santos 
CARTA do (mestre de campo e governador da praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira, para (D. João V), informando-o do mísero estado 
daquela praça no que diz respeito a munições e armas de guerra e da 
relação que mandara das armas existentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1248. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1248. 
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1249-  1738, Dezembro, 30, Santos 
CONTA (cópia da) das duas mil duzentas e sessenta e oito oitavas de ouro, 
pertencentes a capitação das minas de Paranaguá , enviada pela 
intendência da vila do mesmo nome das minas, ao governador do Rio de 
Janeiro (Gomes Freire de Andrada) para que este, por sua vez, a remeta ao 
Conselho Ultramarino. 
Anexo: cópia de nota 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1249. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1249. 
 

1250-  1738, Dezembro, 30, Santos 
CARTA de Bernardo Rodrigues do Bale aos oficiais da Câmara da Cidade 
de São Paulo dizendo que, logo que recebera a carta deles, mandara passar 
a carta de confirmação que lhes foi remetida, e como se achavam ausentes 
Diogo de Toledo e Guilherme da Veia Bueno, se devia proceder à eleição de 
barrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1250. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1250. 
 

1251-  [ant. 1738] 
REQUERIMENTO do capitão de Dragões das minas, com patente de mestre 
de campo José Rodrigues de Oliveira que tendo sido nomeado provedor da 
praça de Santos pede a (Dom João V) que lhe seja concedido o soldo 
respectivo, a contar do dia em que tomou posse, e ajuda de custo, nas 
mesmas condições em que foram dadas aos bacharéis: José de Carvalho 
Martins e Cipriano José da Rocha que estavam servindo na Bahia e foram 
transferidos, um para ouvidor do Serro do Frio e outro para ouvidor do Rio 
das Mortes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1251. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1251. 
. 

1252-  [ca. 1738] 
REQUERIMENTO do sargento de Número, Francisco Xavier Júlio, da 
Companhia do capitão Francisco Fernandes Montanha, da Guarnição da 
Praça de Santos, a (D. João V) pedindo para ser nomeado Ajudante de 
Número da mesma Praça e na falta deste, no de Ajudante Supra, visto ter 
estado a exercer as funções de Ajudante no mesmo local. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1252. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1252. 
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1253-  1739, Janeiro, 26, Lisboa Ocidental 
(PARECERES do Conselho Ultramarino e de vários conselheiros, referentes 
à arrematação de contratos nas capitanias de São Paulo e de Minas 
Gerais). 1) PARECER do conselheiro (do Conselho Ultramarino), Alexandre 
Metelo (de Sousa e Meneses), dizendo que o Conselho recusou, 
justamente, os registros dos requerentes, porque estes deviam intentar uma 
ação contra o contratador de Goiás, por este os ter despojado do local que 
tinham registado para a cobrança dos direitos arrematados  2) PARECER  
do Conselho Ultramarino concordando com o procurador da Fazenda sobre 
os direitos das entradas para Goiás, contratados, em São Paulo, por 
Bernardo Fernandes Guimarães. 3) PARECER do Conselheiro José Inácio 
de Noronha sobre os requerimentos de Matias Barbosa da Silva e Joé Alves 
de Mira afirmando pertencer-lhes os direitos de entrada nas Minas de Goiás 
e pagos em Minas Gerais. 4) PARECER do Conselheiro Manuel Caetano 
Lopes de Lavre em torno das dúvidas sobre se os direitos arrematados 
deveriam ser cobrados em São Paulo ou em Minas, pois os dois 
governadores discordavam, mas a verdade é que o registro de Bandeirinha,  
onde eram cobrados era em Minas Gerais. 
Anexo: 5 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1253. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1253. 
 

1254-  1739, Fevereiro, 5, Santos. 
MAPA do rendimento e despesa que teve a Fazenda Real, pela Provedoria 
da praça de Santos, desde o ano de 1732 até 1737, feito pelo escrivão 
Manuel Vieira. 
Anexo: lista, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1254. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1254. 
 

1255-  1739, Fevereiro, 25, Lisboa Ocidental 
INFORMAÇÃO de Antônio Xavier...,  declarando que a  charrua Santo 
Antônio e Almas de que  é Mestre Ignacio Lopes Figueira que foi para 
Santos não leva nada do Conselho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1255. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1255. 
 

1256-  1739, Março, 4, Lisboa Ocidental 
ORDEM de Manuel de Bastos Viana, declarando que o   navio Santo 
Antônio e Almas,  Mestre Ignacio Lopes Figueira  está carregado de sal para 
Santos  e  se lhe pode dar o seu despacho pelo que toca ao “Contracto do 
sal da América". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1256. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1256. 
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1257-  1739, Março, 5, São Paulo 
CARTA do ex-ouvidor geral da comarca de São Paulo, Gregório Dias da 
Silva, a (D. João V), dizendo que tirou informações do ex-governador da 
capitania (de São Paulo) conde de Sarzedas (Antônio Luiz de Távora), 
sendo todas as testemunhas unânimes em afirmar que era homem afável e 
zeloso no serviço do Rei, concordando ele próprio com esta opinião.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1257. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1257. 
 

1258-  1739, Março, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) que o ouvidor-geral da capitania 
de São Paulo, bacharel Gregário Dias da Silva, necessitava de uma 
autorização para ir para o Reino com sua esposa, D. Josefa Leonor Caetana 
Sá, filha legítima do capitão Manuel Mendes de Almeida, o qual tem outra 
filha casada com Antônio Ferreira Lustosa, morador na dita capitania e suas 
cunhadas Filipa e Maria as quais tinham vocação para religiosas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1258. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1258. 
 

1259-  1739, Março, 21, Rio de Janeiro 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), 
Gomes Freire de Andrada, para (D. João V), dizendo que, em resposta à 
sua ordem de nomear um engenheiro para as obras da fortaleza de 
Itapema, que Torcato Teixeira se ofereceu para construir na vila de Santos, 
se torna impossível cumprir, por não haver engenheiros, por se encontrar 
preso, Manuel de Meio e por impedimento do sargento-mor, Pedro Gomes 
Chaves.  Mais informa que o sargento-mor do terço da Artilharia, José 
Fernandes Pinto de Alpoim, ensinava a teoria da Artilharia, por ter ido para a 
Ilha de Santa Catarina o brigadeiro José da Silva Pais. Logo que chegassem 
os dois engenheiros, destinaria um para Santos. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1259. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1259. 
 

1260-  1739, Março, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V), determinando passar às minas de 
Goiás em 3 de Abril, para executar o que lhe ordenava na sua provisão, cuja 
cópia remete. 
Anexo:  2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1260. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1260. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 370 / 1400 

1261-  1739, Abril, 17, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao 
governador de São Paulo para que, no caso de se encontrar um frade, de 
nome frei Luís de Moura, naquela capitania do Rio de Janeiro, para que este 
o mande para o Reino, na conformidade da resolução de (D. João V). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1261. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1261. 
 

1262-  [ant. 1739, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do bacharel Paulo Pinto da Costa, natural de Trás-os-
Montes, a (D. João V) pedindo que lhe mandasse dar quinhentos mil réis de 
ajudas de custo, em virtude de o ter provido no lugar de ouvidor-geral da 
comarca de Paranaguá, e ele ter de fazer grandes despesas na sua 
deslocação, de Lisboa ao Rio de Janeiro, daqui a São Paulo, e, depois, por 
terra até à vila de Paranaguá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1262. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1262. 
 

1263-  [ant. 1739, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do ex-tesoureiro, dos quintos reais José Soares de 
Barros, morador nas minas de Goiás, pedindo a (D. João V) que lhe seja 
restituída certa quantia que o superintendente o obrigou a pagar para a 
Casa da Fundição de São Paulo. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1263. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1263. 
 

1264-  1739, Junho, 2, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) Antônio Guedes Pereira, para José de Carvalho e 
Abreu, determinando que, encontrando-se no Conselho (Ultramarino) o 
requerimento do (governador da praça de Santos), João Santos Ala, se 
consulte. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1264. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1264. 
 

1265-  1739, Junho, 2, Casa 
OFÍCIO de José Inácio de Arouche ao (secretário do Conselho Ultramarino), 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando que lhe pediram com 
insistência, o despacho do documento que remeteu, por se quererem opor 
aos lugares do bacharel, e pede para notar o fato do governador não ter juiz, 
depois de pronunciar jurisdição, para revogar o seu despacho. No entanto, o 
caso foi resolvido em Correição, como consta duma folha junta. 
Anexo: carta,  relação,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1265. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1265. 
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1266-  [ant. 1739, Junho, 16, São Paulo] 
CARTA do prior do Convento do Carmo de São Paulo, Padre Pedro da 
Trindade e Silva, fazendo queixa a (D. João V) do procedimento 
desordenado do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, contra o dito convento e contando as injustiças que lhe eram 
dirigidas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1266. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1266. 
 

1267-  [ant. 1739, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de Pascoal Nunes de Sousa, pedindo a (D. João V) carta 
de confirmação da sesmaria de umas terras na freguesia de São João de 
Atibaia da capitania de São Paulo, que lhe concedera o governador e 
capitão-general da mesma capitania (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1267. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1267. 
 

1268-  1739, Julho, 7, Lisboa Ocidental 
CONSULTA (cópia da) do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 17 de 
Maio de 1738, na qual o superintendente das minas de Goiás, Agostinho 
Pacheco Teles, informou (D. João V) que se atendera à necessidade que os 
povos daquelas minas tinham de administração de justiça, em virtude da 
distância a que umas povoações ficavam das outras, assentando-se numa 
junta de ministros, convocados pelo governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo, conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), que, 
enquanto o Rei não mandasse criar vilas nas povoações a que se chamava 
arraiais, se elegesse, na forma da lei, dois juizes ordinários em cada um, um 
tabelião e um meirinho, que seriam precisos para se poder, sem despesa da 
Fazenda Real, escrever nos Livros das Matrículas e encher os bilhetes da 
capitação e do Censos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1268. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1268. 
 

1269-  [ant. 1739, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Antônio Ferreira Leitosa, morador na 
vila de Santos, comarca de São Paulo, Estado da América, a (D. João V) 
pedindo a concessão da provisão de comissão, para o juiz de fora da dita 
vila mandar avocar a si os autos e dar livramento ao requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1269. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1269. 
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1270-  [ant. 1739, Julho, 19] 
REQUERIMENTO, de Diogo da Silva Pais e Mateus de Camargo. a (D. João 
V), pedindo carta de confirmação de sesmaria, de umas terras em quadra no 
"Ribeirão Agoasai", concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Luís de Távora, conde de Sarzedas). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1270. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1270. 
 

1271-  [ant. 1739, Julho] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, José de Gois e Morais, morador na 
cidade de São Paulo, pedindo a (D. João V) a confirmação de sesmaria de 
umas terras, incultas, nos sertões, que lhe haviam sido concedidas pelo ex-
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio, Luís de 
Távora), conde de Sarzedas, para que as cultivasse, com as obrigações 
contidas na carta de data, inclusa, uma das quais a de pedir a sua 
confirmação dentro de 2 anos. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1271. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1271. 
 

1272-  [ant. 1739, Julho, 24] 
REQUERIMENTO de Francisco Vicente Ferreira e Bernardo Tavares, 
moradores na capitania de São Paulo, a (D. João V), pedindo carta de 
confirmação de sesmaria de umas terras nos campos de Una, que lhes 
concedera o governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Antônio da Silva Caldeira Pimentel). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1272. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1272. 
 

1273-  [ant. 1739, Agosto, 13, Minas de São Feliz dos Tocantins] 
CARTA de Manuel da Silva Pereira, a (D. João V), pedindo socorros para 
combater o gentio acroá  bárbaros habitantes das cabeceiras do rio de 
Parnaíba, que têm praticado inúmeros estragos e crimes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1273. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1273. 
 

1274-  1739, Agosto, 20, Santos 
CARTA do mestre de campo e governador de Santos José Rodrigues de 
Oliveira para (D. João V) ordenar ao provedor da Fazenda (Real) que 
fizesse um reduto na fortaleza da Barra Grande. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1274. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1274. 
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1275-  1739, Agosto, 24, Araçariguama 
CARTA do padre Manuel da Cruz para (D. João V), pedindo para ser punido 
Fernão Pais de Barros, morador na vila de Paranaíba, por violências 
cometidas aos escravos, e agravos feitos ao sacerdote da Fazenda da 
Nossa Senhora da Conceição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1275. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1275. 
 

1276-  1739, Setembro, 4, Lisboa Ocidental 
CARTA do ouvidor da Alfândega que serve de juiz da Índia e Minas, Miguel 
Antônio de Oliveira da Cunha e Silva informando favoravelmente, acerca da 
petição de Domingos José Coutinho que pretende servir o lugar de tabelião 
da vila de Santos. 
Anexo: requerimento, sumário, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1276. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1276. 
 

1277-  [ant. 1739, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de José Ramos da Silva a (D. João V), pedindo que o 
provedor da Fazenda Real da vila de Santos, dê cumprimento ao que consta 
do precatório, que diz juntar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1277. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1277. 
 

1278-  1739, Setembro, 12, Santos 
CERTIDÃO do tabelião da vila e praça de Santos e seu termo, João da Silva 
Torres, declarando que, vendo o Livro de entradas e saídas dos presos da 
cadeia dessa vila, nele achou um apenso ou termo de prisão, o qual se 
referia ao encarceramento de Antônio Baptista da Silva, efetuado no dia 11 
de Setembro de 1739, na referida vila e escrito pelo tabelião Bernardo José 
de Faria. Dizia também que o dito Antônio Baptista da Silva fôra preso por 
mandato do juiz de fora da vila, Gaspar da Rocha Pereira, colocado numa 
sala livre da cadeia da vila e se recomendara ao carcereiro, João Rodrigues 
Lima, que o não soltasse. Em seguida, o tabelião João da Silva Torres diz 
que, no dito termo, nada mais havia, só à margem, estava uma declaração 
feita por ele que afirmava que o dito preso fôra solto, no mesmo dia, mês e 
ano em que se fizera o termo, pelo escrivão e meirinho da ouvidoria-geral da 
comarca de São Paulo. No final, declara que nada mais continha o dito 
termo e declaração e passou esta certidão por mandato do juiz de fora, 
Gaspar da Rocha Pereira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1278. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1278. 
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1279-  [ant. 1739, Setembro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio da Silva, a (D. João V) pedindo carta 
de confirmação de sesmaria de três léguas de terras no caminho de 
Guaratinguetá à fazenda de Santa Cruz dos Padres da Companhia 
concedidas pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(conde de Sarzedas, Antônio, Luís de Távora). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1279. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1279. 
 

1280-  [ant. 1739, Setembro, 16] 
REQUERIMENTO de Antônio de Freitas Sobral e Antônio de Freitas 
Henriques, a (D. João V) pedindo carta de confirmação de sesmaria de 
umas terras, no distrito de São João Baptista da Cananéia, concedidas pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, conde de 
Sarzedas, Antônio Luís de Távora. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1280. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1280. 
 

1281-  [ant. 1739, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel Pedro Macedo Ribeiro, pedindo a (D. João V) 
lhe mande passar provisão do lugar de secretário do Governo da capitania 
de São Paulo, para que está nomeado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1281. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1281. 
 

1282-  [ant. 1739, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO de Filipe Neri Rodrigues de Brito, a (D. João V), pedindo 
que lhe passasse provisão, por mais um ano, do ofício de escrivão da 
Ouvidoria de Paranaguá. 
Anexo:  bilhete, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1282. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1282. 
 

1283-  [ant. 1739, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO de Antônio Gomes de Faro a (D. João V), pedindo 
provisão para o nomear, mais um ano, no posto de escrivão da Câmara da 
cidade de São Paulo. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1283. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1283. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 375 / 1400 

1284-  1739, Outubro, 5, Lisboa Ocidental 
CONSULTA, do Conselho Ultramarino, sobre a licença pedida por Maria da 
Cruz (sic), filha legítima de João da Cruz e de Antônia Cardoso, moradora 
na vila de Santos, a (D. João V), para sair para o Reino e entrar num 
convento, por se sentir com vocação para religiosa e não poder professar no 
Brasil por falta de convento. Pareceu ao Conselho que se devia conceder a 
licença pedida. 
Anexo: Requerimento,  carta, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1284. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1284. 
 

1285-  1285. [ant. 1739, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do (tesoureiro dos quintos reais das minas de Goiás), 
José Soares de Barros, pedindo a (D. João V) ordene ao provedor da casa 
da moeda da cidade de San Paulo, que informe com o seu parecer sobre o 
seu requerimento, visto estar extinta a Casa da Moeda daquela cidade e não 
haver nela Superintendências.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1285. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1285. 
 

1286-  1739, Outubro, 13, Lisboa 
PROVISÃO de D. João V ordenando ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) que dê o seu parecer sobre 
um requerimento de José Soares de Barros em que pede licença para poder 
mandar duas filhas para (Lisboa). 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1286. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1286. 
 

1287-  1739, Dezembro, 9, Lisboa Ocidental 
CARTA do Juiz da Índia e Mina, Gonçalo José da Silveira Preto, informando 
favoravelmente sobre Inácio Gonçalves Pereira que pede o cargo de 
escrivão do meirinho-geral das minas de Goiás da capitania de São Paulo. 
Anexo:  requerimento, inquirição, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1287. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1287. 
 

1288-  1739, Dezembro, 24, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos José Rodrigues de Oliveira para 
(D. João V) sobre as ordens que se tinham dado acerca da prisão de 
Bernardo José, e ainda da carta que lhe escrevera o juiz de fora da dita vila, 
Gaspar da Rocha Pereira, de que mandava a cópia e respectiva resposta. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1288. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1288. 
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1289-  [ant. 1740, Janeiro, 23] 
REQUIERIMENTO, do capitão de Infantaria paga, de uma das Companhias 
da guarnição da praça de Santos, Francisco de Almeida Albernás, pedindo 
ao provedor da Fazenda Real e vedor-geral, José Godói Moreira, certidão 
do Livro de Registro daquela Provedoria, mencionando o tempo em que 
tinha sido praça, e aquele em que fora apresentada e registada a patente de 
capitão de Infantaria da praça de Santos, Manuel Martins dos Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1289. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1289. 
. 

1290-  [ant. 1740, Fevereiro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Brás Teixeira Oto, pedindo a (D. João V) carta patente 
de confirmação do cargo de sargento-mor dos Auxiliares da comarca de São 
Paulo, para que foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, achando-se esse lugar vago por se ter 
ausentado para as minas, Salvador Nardi de Vasconcelos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1290. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1290. 
 

1291-  [ant. 1740, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO do coronel Manuel Fernandes Viana a (D. João V) 
pedindo carta de confirmação de sesmaria de umas terras na praia de 
Santos, entre aterros da Alfândega e o porto das Canoas. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1291. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1291. 
 

1292-  1740, Março, 20, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda (Real) da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. João V) na qual diz ter remetido ao provedor da do 
Rio de Janeiro, para ser enviado ao Rei, o ouro que das Intendências da 
capitania se havia recebido naquela Provedoria, sendo: vinte e três mil 
trezentos e oitenta e quatro oitavas do Cuiabá, duas mil, trezentas e 
quarenta e duas de Paranaguá e mil setecentos e setenta e quatro de 
Paranapanema. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1292. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1292. 
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1293-  [ant. 1740, Março, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel Fernandes Viana, a (D. João V), pedindo 
patente de confirmação do posto de coronel do Regimento de Ordenanças 
das vilas de Santos, São Vicente e Nossa Senhora da Conceição, que lhe 
concedera o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas e que vagara por falecimento de Antônio Francisco 
Lustosa. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1293. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1293. 
 

1294-  1740, Março, 31, Junta 
OFÍCIO do secretário da junta dos Três Estados, João dos Santos Leite 
Bressane, ao (secretário do Conselho Ultramarino), Manuel Caetano Lopes 
de Lavre, dizendo que se tinha achado, naquela junta, um requerimento de 
Veríssimo Alvares, pedindo que se lhe mandasse avaliar o rendimento do 
lugar de juiz de fora da vila de Santos, de que ficou por fiador, bem como do 
de Defuntos e Ausentes da mesma vila, de que tem a posse. Ordenando a 
dita Junta que se fizesse um aviso ao Conselho (Ultramarino), passou este 
ordem ao procurador da Fazenda Real da vila de Santos, para ser remetida 
a informação dos rendimentos dos ofícios atrás mencionados, pagando o 
requerente os novos direitos que competissem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1294. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1294. 
 

1295-  [ant. 1740, Março] 
REQUERIMENTO de Miguel Borges de Aguiar, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta-patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o nomeou para o posto de 
sargento-mor do Regimento das Ordenanças da Cavalaria do Arraial de São 
José. 
Anexo:  carta patente, registro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1295. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1295. 
 

1296-  1740, Abril, 23, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo, José de Godói 
Moreira, para (D. João V), informando que tinha cumprido as ordens que lhe 
haviam sido dadas, mandando por naquela Provedoria as verbas 
necessárias para "assento" do ex-fundidor da Real Casa da Fundição da 
cidade de São Paulo. Manda, também, certidão das verbas referidas, já 
pagas, passada pelo escrivão daquela Provedoria. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1296. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1296. 
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1297-  1740, Abril, 26, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo, José de Godói 
Moreira, para (D. João V), dizendo que, obedecendo a relação da receita e 
despesa efetuada pela dita Fazenda, nos anos 1738 e 1739, incluindo o 
produto da venda do ouro das minas do Cuiabá. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1297. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1297. 
 

1298-  1740, Abril, 27, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda (Real da capitania de) São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. João V) na qual informa do limitado rendimento 
daquela Provedoria, das suas excessivas despesas e da necessidade de 
mandar algum auxílio. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1298. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1298. 
 

1299-  [ant. 1740, Maio, 2, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Felipe Santiago a (D. João V) pedindo certidão 
do que existisse de suas cartas, depositadas na Secretaria do Conselho, as 
quais tinham ido dar minas da capitania de São Paulo, expedidas pelo 
provedor da Fazenda Real da Casa da Fundição da mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. .1299 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1299. 
 

1300-  1740, Maio, 8, Santos 
CARTA do mestre-de-campo e governador de Santos, José Rodrigues de 
Oliveira, participando a (D. João V) os excessos e desordens que o  juiz de 
fora, Gaspar da Rocha Pereira tem cometido na vila de Santos sugestionado 
por um Dr. José Nunes Garcês, que é o principal instrumento das mesmas 
desordens cometidas pelo aludido juiz de fora 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1300. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1300. 
 

1301-  [post. 1740, Maio, 14] 
FOLHA DE SERVIÇOS de Manuel Rodrigues de Carvalho, capitão de 
Infantaria e tenente de mestre de campo general da capitania de São Paulo, 
filho de João Rodrigues Lobo, tendo dado provas de zelo e competência, 
além da bravura com que se distinguiu em várias pelejas, e na conquista 
dos gentios. Por ocasião da ida de D. Luís Mascarenhas às minas do 
Cuiabá (?), ficou na regência da cidade e das vilas de Serra Acima, 
conservando o povo em paz e união 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1301. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1301. 
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1302-  1740, Julho, 1, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de Santos e São Paulo, 
José de Godói Moreira, para (D. João V), na qual diz ter feito remeter por 
terra, para o Rio de Janeiro, por ali ter chegado uma frota, vinte e quatro mil, 
duzentos e vinte seis oitavos e sessenta e seis grãos de ouro em pó 
proveniente do rendimento das Intendências do Cuiabá, Paranapanema e 
Paranaguá, entrando no referido número de oitavas, determinada 
quantidade, que se havia extraído de umas terras circunvizinhas de São 
Paulo, cujas faisqueiras prometiam boa colheita de ouro. Diz que teve 
notícia, de que chegara tudo bem, àquela Provedoria, de onde se havia de 
enviar para o Reino na forma que o Rei determinava assim como as listas e 
mais papéis referentes à capitação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1302. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1302. 
. 

1303-  [ant. 1740, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Antônia Cardosa de Jesus, moradora na vila de 
Santos, capitania de São Paulo do Estado do Brasil, casada com Antônio 
Teixeira Porto natural deste Reino; e mãe de Francisco Amélio, que se 
encontra em companhia de seu avô João Teixeira, que se encontra na 
Corte. Tendo o marido da suplicante abandonado a sua companhia há 
bastantes anos deixando-a desamparada como consta da certidão do 
reverendo vigário da dita vila, seu sogro e filho, queriam mandá-la ir para a 
sua companhia, o que ela não pôde fazer sem prévia autorização de (D. 
João V) pelo que pede, para isso, provisão da licença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1303. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1303. 
 

1304-  [ant. 1740, Julho, 16] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Pais, morador na vila da Laguna, a 
(D. João V) pedindo carta de confirmação de sesmaria, dos Campos de 
Viamão que lhe concedera o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1304. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1304. 
 

1305-  1740, Julho, 19, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta que escreveu a (D. João 
V) o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, na qual expunha o procedimento e desordens que o 
intendente das minas do Cuiabá, Dr. Manuel Rodrigues Torres, tinha 
cometido com a ouro da real capitação. Ao Conselho pareceu o mesmo que 
ao procurador da Fazenda, achando que o intendente tinha findo os três 
anos por que foi provido naquele lugar. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1305. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1305. 
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1306-  1740, Agosto, 11, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de uma Companhia de Infantaria da praça de Santos, vago 
por falecimento de Manuel Custódio Rebelo. Tendo sido indicado a (D. João 
V) pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís. 
Mascarenhas, para ocupar o dito lugar, o alferes de Infantaria Manuel 
Borges da Costa, do qual se indicam os serviços. O Conselho propõe mais 
os seguintes sujeitos, Caetano de Mendonça e Francisco José Alves, com 
indicação, também, dos seus serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1306. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1306. 
 

1307-  1740, Agosto, 11, Lisboa Ocidental 
DESPACHO do Conselho Ultramarino, nomeando para ajudante do Número 
da praça de Santos, José (Pedro) Galvão de Moura (e Lacerda) e para 
ajudante supra, Francisco de Almeida Albernás e mandando que lhes 
passem as respectivas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1307. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1307. 
 

1308-  1740, Agosto, 23, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do alferes de 
Infantaria da praça de Santos, Simão Afonso a (D. João V) no qual dizia que 
assentara praça, voluntariamente, no ano de 1690 e passara dez anos 
depois, para a referida praça, onde servira 40 anos.Comandara, por seis 
vezes, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande e estivera no posto de 
cabo do Registo do Cubatão de São Paulo, por nove vezes. Pede que o Rei 
que, devido aos serviços tratados e à incapacidade em que se achava, lhe 
fizesse a mercê de honrá-lo com a patente de capitão e reformá-lo com o 
soldo de alferes, por inteiro. O parecer do Conselho é que, verificando-se 
pelas informações do governador (e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro) Gomes Freire de Andrada e do governador (e capitão-general da 
capitania de São Paulo), D. Luís Mascarenhas, que o exposto pelo 
requerente era verdade, este era merecedor de continuar no lugar que 
ocupava e que também se lhe devia passar patente de capitão honorário de 
Infantaria. Anexo:  2 requerimentos,  carta patente, provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1308. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1308. 
 

1309-  [ant. 1740, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO de Francisco Nalão Freire, morador na vila de 
Guaratinguetá, pedindo a (D. João V), patente do posto de sargento-mor do 
Regimento das Ordenanças da dita vila, a que o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) o promovera. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1309. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1309. 
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1310-  [ant. 1740, Setembro, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio Araújo Lanhoso a (D. João V) pedindo patente 
de confirmação do posto de coronel dum Regimento de Cavalaria das 
Ordenanças da Vila Boa de Goiás, a que foi promovido pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1310. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1310. 
 

1311-  1740, Setembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as queixas que os moradores 
do Arraial da Meia Ponte fazem do bacharel João Ferreira de Barros, 
intendente, comissário e provedor da Fazenda Real, deposto do seu lugar 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas. Ao Conselho pareceu dar conta a (D. João V) para que 
mande que aquele governador informe, se o expediente que tomou era 
conforme as suas reais intenções. Ao conselheiro Martinho de Mendonça de 
Pina e de Proença pareceu que o que o referido governador fez, era 
conforme as ordens que tinha. Tem à margem a Resolução de (D. João V) 
concordando com o parecer do conselheiro Martinho de Mendonça de Pina 
e de Proença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1311. 
 

1312-  1740, Setembro, 10, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a conta que dá o governador e 
capitão-general, da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, de ter 
deposto, do cargo de intendente das minas, o bacharel João Ferreira de 
Barros, por queixas justificadas que dele fizeram os moradores do arraial da 
Meia Ponte. Pareceu ao Conselho que se devia perguntar a este governador 
se a sua intenção está de harmonia com as reais intenções. O Conselheiro 
Martinho de Mendonça Pina e Proença é de opinião que o governador 
procedeu bem e de acordo com as ordens reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1312. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1312. 
 

1313-  [ant. 1740, Setembro, 16] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues, morador na vila de Laguna, a 
(D. João V), pedindo carta de confirmação de sesmaria, dos campos de 
Viamão, concedidas pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1313. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1313. 
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1314-  [ant. 1740, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria da praça de Santos, 
Manuel Gonçalves de Aguiar a (D. João V) pedindo patente para exercer o 
cargo de tenente-general interino da dita Vila, concedido pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Luís de Távora), conde 
de Sarzedas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1314. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1314. 
 

1315-  [ant. 1740, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel de Sequeira Cardoso, a (D. João V) pedindo 
carta de confirmação de sesmaria de umas terras situadas na paragem de 
Mainbotibá da Cachoeira concedidas pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, a D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1315. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1315. 
 

1316-  [ant. 1740, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO de Bento de Sequeira Pedroso, pedindo a (D. João V) 
carta de confirmação de sesmaria das terras situadas na paragem de 
Jaguari de São João de Atibaia, termo da cidade de São Paulo, concedidas 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1316. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1316. 
 

1317-  1740, Outubro, 8, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, para (D. João V), informando que lhe fora ordenado que tirasse 
residência a Antônio da Silva de Almeida, do tempo que este servira de 
secretário do Governo da capitania de São Paulo. Pelas informações 
tiradas, achava que, assim que houvesse vaga, fosse provido no seu posto, 
atendendo às suas boas qualidades. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1317. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1317. 
 

1318-  [ant. 1740, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO de João Dinis Alves, pedindo a (D. João V) confirmação 
de sesmaria de umas terras chamadas "o rincam  dos Palmares",  no distrito 
do Rio Grande de São Pedro (do Sul), concedidas pelo governador capitão-
general da Capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1318. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1318. 
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1319-  [ant. 1740, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de Lourenço Dias Rosas, a (D. João V), pedindo carta de 
confirmação de sesmaria de umas terras no Ribeirão Abaixo, na passagem 
de Moribondo. 
Anexo:  carta de sesmaria, termo de posse, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1319. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1319. 
 

1320-  [ant. 1740, Outubro, 27, Lisboa Ocidental] 
REQUERIMENTO de Miguel das Aguias Cordeiro a (D. João V) pedindo 
para sair do estado do Brasil com alguma ocupação, por ter toda a 
capacidade de exercer o cargo de escrivão da Alfândega, matrícula e 
expediente na praça de Santos. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1320. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. .1320 
 

1321-  1740, Outubro, 29, Lisboa Ocidental 
TERMO DE ARRENDAMENTO (cópia do) do contrato dos dízimos da 
comarca do Cuiabá feito a Estevão da Silva Castelo Branco, por três anos, 
principiando logo que termine o do contratador José Alves da Silva, pelo 
preço anual de quinze mil cruzados e duzentos e trinta mil réis livres, para a 
Fazenda Real, com as condições e obrigações da arrematação anterior. Deu 
por fiador José Bezerra Seixas, assistindo a todos os atos, o procurador da 
Fazenda, desembargador José Vaz de Carvalho. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1321. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1321. 
 

1322-  1740, Outubro, 29, Lisboa Ocidental 
TERMO DE ARREMATAÇÃO (cópia do) do contrato das passagens antigas 
do povoado de Santos e São Paulo, feito a Jospe da Costa Guimarães. Este 
contrato é por três anos, principiando a 1 de Agosto de 1741, pelo preço de 
um conto quatrocentos e dez mil réis livres, para a Fazenda Real, com as 
condições e obrigações da última arrematação. O arrematante deu por 
fiador, Antônio Marques Gomes, assistindo a todos os atos o procurador da 
Fazenda, desembargador José Vaz de Carvalho. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1322. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1322. 
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1323-  [ant. 1740, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de João de Sousa Rodrigues, pedindo a (D. João V) para 
lhe mandar passar carta de confirmação do posto de sargento-mor do 
Regimento de Infantaria, das Ordenanças das vilas de Itu e Sorocaba que 
se acha vago por falecimento de Inácio de Almeida Lara. Foi ele provido 
nesse posto pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1323. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1323. 
 

1324-  1740, Novembro, 15, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, na qual 
expõe a (D. João V) que, por causa da distância, achando-se nas minas de 
Goiás lhe seria necessária uma ordem que lhe concedesse a faculdade de 
poder passar os provimentos para a cidade de São Paulo, pelo tempo de um 
ano, assim como lhe é concedido para aquelas ruínas. Ao Conselho pareceu 
que se havia de ordenar ao governador, que estando ele no distrito de 
Goiás, possa prover os ofícios da capitania de São Paulo por um ano, visto 
ser a mesma razão dada para a primeira concessão. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1324. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1324. 
 

1325-  1740, Novembro, 15, Lisboa Ocidental 
'IERMO (cópia do) de arrematação do contrato dos dízimos do povoado de 
(Santos), São Paulo e Rio Grande de São Pedro do Sul e seus 
descobrimentos, feito a João Francisco. Este contrato é por três anos, com 
início em 1 de Agosto de 1741, e pelo preço anual de vinte e cinco mil 
cruzados e sessenta mil réis livres para a Fazenda Real, com as condições 
da última arrematação. O arrematante deu por responsável Antônio da Silva, 
assistindo aos atos, o procurador da Fazenda, desembargador José Vaz de 
Carvalho. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1325. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1325. 
 

1326-  [ant. 1740, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de José da Rocha de Oliveira pedindo a (D. João V) 
patente de confirmação do posto de sargento-mor do Forte de Santo Antônio 
do Rio de Bertioga para que o governador da capitania de São Paulo o 
nomeara, por se encontrar vago aquele posto, antes ocupado por Manuel de 
Sousa Ribeiro, que saíra por não ter confirmação. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1326. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1326. 
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1327-  1740, Novembro, 26, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a arrematação do contrato dos 
dízimos reais das Minas de Goiás, o qual, posto em leilão, não teve maior 
lanço do que trinta mil cruzados cada ano. Atendendo a que, no ano 
anterior, a mesmo contrato fora arrematado por muito menor quantia e que o 
contratador que desse mais perderia muito dinheiro, pareceu ao Conselho 
que deveria pôr-se o contrato de novo em leilão e se aceitasse a maior 
oferta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1327. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1327. 
 

1328-  1740, Dezembro, 9, Lisboa Ocidental. 
CONSULTA, do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento, do bacharel 
Manuel Antunes da Fonseca, no qual este pede a (D. João V) que lhe 
conceda seiscentos mil réis de ordenado anual, como ouvidor de Vila Boa 
de Goiás, lugar que o Rei lhe fizera a mercê de criar. Alega que esta vila fica 
a cerca de dois meses de viagem do Rio de Janeiro, fazendo-se a jornada 
por caminhos ásperos e despovoados, com perigo de vida, por estarem 
infestados de salteadores; além disto a administração da justiça é difícil, por 
estarem muito distanciados os vários arraiais e o preço dos mantimentos é 
muito elevado. Em circunstâncias idênticas encontram-se as minas de 
Cuiabá e, como os respectivos ouvidores auferem seiscentos mil réis 
anuais, acha o requerente ser justa a sua petição. Ao Conselho pareceu que 
o requerimento do bacharel Manuel Antunes da Fonseca, era muito 
justificado e merecia ser atendido, por (D. João V), concedendo-lhe o 
mesmo ordenado anual que o ouvidor do Cuiabá recebia. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1328. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1328. 
 

1329-  1740, Dezembro, 10, Junta 
OFÍCIO de João dos Santos Leite Bressane para o (secretário do Conselho 
Ultramarino) Manuel Caetano Lopes de Lavre informando que Miguel das 
Águias Cordeiro requerera, na Junta dos Três Estados, que lhe mandem 
avaliar os ofícios de escrivão da Alfândega e Matrícula e do Expediente, da 
vila de Santos, no Governo de São Paulo, para onde tinha sido promovido, 
por um ano. Ordenou a junta que fizesse este ofício ao dito secretário, para 
que (D. João V) mandasse ordem necessária para as avaliações dos ofícios, 
tanto de ordenados como de emolumentos e propinas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1329. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1329. 
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1330-  [ant. 1740, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do bacharel Agostinho Luís Ribeiro Vieira, provido no 
cargo de juiz de fora da vila de Itu (Otu), pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar por certidão a cópia de uma provisão, que se passou a seu 
antecessor, João Nobre Pereira, no ano de 1734, pela qual se lhe mandou 
dar uma ajuda de custo, para ir para o seu lugar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1330. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1330. 
 

1331-  1741, Janeiro, 7, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a ajuda de custo que pede o 
bacharel Agostinho Luís Ribeiro Vieira, a quem (D. João V) nomeou no lugar 
de juiz de fora da vila de Itu (Outú), que se concedera a seus antecessores. 
Pareceu ao procurador da Fazenda e ao Conselho que o requerimento devia 
ser deferido. 
Anexo:  provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1331. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. 1331. 
 

1332-  1741, Janeiro, 12, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do ouvidor-geral 
e corregedor das minas do Cuiabá, bacharel João Gonçalves Pereira, a (D. 
João V) para que pudesse ir exercer o lugar de desembargador da Relação 
da Bahia de que lhe fez mercê visto ter dado boa residência da dita 
Ouvidoria. Pede também que lhe tirem residência e que o ministro sindicante 
remeta esse auto de residência ao chanceler da Relação da Bahia, para ser 
sentenciado e julgado. Além disto, pede que, no caso de serem boas as 
informações a seu respeito, seja logo provido no cargo de desembargador 
daquela Relação. Pareceu ao Conselho que (D. João V) devia fazer ao 
requerente o mesmo favor que fez ao bacharel Pedro, Gonçalves Cordeiro, 
de mandar julgar a sua residência na Bahia. 
Anexo: 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 13, doc. 1332. 
AHU_CU_023-01, Cx. 13, D. . 
 

1333-  [ant. 1741, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Itu , João Nobre Pereira, a (D. 
João V) pedindo ordem para lhe ser tirada residência visto ter terminado o 
seu triênio e estar já nomeado o seu sucessor, bacharel Agostinho Luís 
Ribeiro Vieira. Recaiu, sobre este requerimento, um despacho do Conselho 
Ultramarino, ordenando que se tirasse residência, ao juiz de fora, João 
Nobre Pereira, pelo ouvidor de São Paulo, e que fosse seu escrivão João 
Ferreira de Sá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1333. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1333. 
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1334-  1741, Janeiro, 30, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, na qual 
informou que se achava vago o posto de capitão de Dragões das minas de 
Goiás, pela promoção do capitão dessa Companhia para o qual propôs o 
tenente, Simão da Cunha (Pereira).  Acrescenta que mandaram colocar 
editais, por vinte dias e apresentaram-se: Simão da Cunha Pereira e Rafael 
de Medeiros Teixeira. Simão da Cunha Pereira, depois de servir durante 
vários anos no Reino, foi, voluntariamente, servir na América pelo tempo de 
9 anos, 8 meses e 21 dias, desde 8 de Dezembro de 1729 até 29 de Agosto 
de 1739, com o posto de tenente de Dragões da Companhia do capitão 
Belchior dos Reis de Melo da Guarnição das minas novas de Araçuai , na 
Bahia e do destacamento e Governo das Minas Gerais. Rafael de Medeiros 
Teixeira, natural da província de Trás-os-Montes, assentou, voluntariamente, 
praça de soldado, para servir na praça da Nova Colônia do Sacramento. 
Serviu (D. João V), 22 anos, 7 meses e 9 dias, como soldado, cabo de 
esquadra, sargento supra e do número, furriel-mor e alferes de Dragões da 
Companhia do capitão Manuel Teles Correia, do Regimento da guarnição da 
dita praça 
Anexo: 2 consultas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1334. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1334. 
 

1335-  [ant. 1741, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do mestre-de-campo e governador da praça de Santos, 
José Rodrigues de Oliveira, por seu procurador, Nicolau de Sequeira, 
pedindo a (D. João V), que visto querer deixar de fazer o pagamento de uma 
mesada que deve a duas sobrinhas, para o qual lhes descontavam em 
Santos parte do seu ordenado, lhe mande descontar nesta vila a que ainda 
deve e feito este desconto que possa cobrar o seu soldo por inteiro. 
Anexo:  informação, 2 requerimentos,  certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1335. 
 

1336-  1741, Janeiro, 7, São Paulo 
OFÍCIO do secretário da junta dos Três Estados, João dos Santos Leite 
Bressane, para o secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano 
Lopes de Lavre, em que diz que tendo sido encontrado o requerimento de 
Policarpo de Abreu Nogueira, ao qual (D. João V) havia feito mercê da 
serventia do ofício de escrivão do expediente da Vila de Santos e querendo 
o requerente pagar na Chancelaria os novos direitos que esse cargo exigia, 
não se tinha encontrado a avaliação do ofício. Pedia, por isso, que o dito 
secretário expedisse o requerimento ao Conselho para que a requerente 
pudesse pagar os direitos da junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1336. 
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1337-  1741, Fevereiro, 17, Lisboa Ocidental 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de José de 
Morais Cabral a (D. João V), relativo à promoção para o posto de mestre de 
campo de um dos terços de Infantaria da Guarnição do Rio de Janeiro, em 
virtude do desvelo com que, havia vinte anos, servia no governo das minas, 
especialmente, no Serro do Frio, e em Goiás, desprezando todo o gênero de 
interesse como era notório, arriscando a vida em muitas ocasiões e 
perdendo a saúde por se não poupar a nenhum gênero de trabalho. 
Antecedentemente, o Rei provera-o no posto de tenente-coronel de Dragões 
do Regimento de Osório. Atendendo a que não era justa a diminuição de 
soldo que tinha como capitão de Dragões das Minas, mandara o Rei que se 
lhe desse, como ajuda de custo o que faltava para o soldo de oitenta mil réis 
por mês, que venciam os capitães nas minas. O procurador da Fazenda foi 
de opinião que este requerimento era justo e que o Rei deferiria como bem 
lhe aprouvesse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1337. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1337. 
 

1338-  1741, Abril, 24, Jacareí 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) dos oficiais da Câmara da vila de Jacareí, ao 
mestre de campo, governador (da praça de Santos, José Rodrigues de 
Oliveira) na qual dizem ter-lhe remetido trezentos e trinta mil, e novecentos 
réis de donativo real, os quais estavam em poder do capitão David de Sá e 
de Salvador de Oliveira Preto. Daquele, falta determinada quantia, que 
tinham gasto os seus antecessores para a "aposentadoria", do ouvidor-geral. 
Informam também que o escrivão José Francisco Raimundo tinha acabado o 
tempo de seu provimento e não queria continuar no cargo e dão indicação 
das seguintes pessoas que tinham nomeado, para que o supracitado 
mestre-de-campo governador escolhesse: Luís Mendes de Vasconcelos, 
João Baptista de Sequeira e Manuel Pais Camacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1338. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1338. 
 

1339-  1741, Maio, 30, Santos 
CARTA do mestre-de-campo e governador da praça de Santos, José 
Rodrigues de Oliveira para (D. João V) dizendo que o juiz de fora daquela 
praça tinha tido a ousadia de dizer que ele havia concorrido para a deserção 
de Antônio José Leal, para o Rio de Janeiro (por haver cometido um crime), 
dando-lhe despacho para poder passar pelas fortalezas. Diz que tendo 
chegado do Rio de Janeiro o mestre de uma embarcação, Manuel 
Gonçalves Machado, o mandou prender, por ele ter, com efeito, 
transportado o dito criminoso. E, não lhe bastando a confusão deste mestre, 
ordenou ao provedor da fazenda (Real) que fizesse, em publica forma, uma 
inquirição, pelas pessoas de sua equipagem, verificando-se, com estes 
argumentos, a pouca verdade com que o argüiu o aludido juiz de fora. 
Anexo:  traslado de instrumento, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1339. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1339. 
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1340-  1741, Junho, 6, Praça de Santos 
CARTA do governador da vila de Santos, José Rodrigues de Oliveira, para 
(D. João V), dizendo que, apesar das divergências surgidas entre ele e o juiz 
de fora, daquela vila, tem procurado pôr de acordo o juiz de fora e os oficiais 
da Câmara. 
Anexo: representação, 2 certidões,  ofício, 5 cartas, traslado de auto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1340. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1340. 
 

1341-  1341. 1741, Junho, 9, Santos 
CARTA do (mestre-de-campo governador da praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira, para (D. João V) na qual expõe que, como era desejo 
seu servir lealmente o Rei, fez, para aumento da Sua Real Fazenda, com 
que se chegasse a descobrir, que os oficiais da Câmara da vila de Jacareí  
haviam feito a cobrança do último pagamento do donativo, e dele se tinham 
servido para seus interesses. Ordenara, então, ao juiz ordinário que 
mandasse executar os que tinham em seu poder o dinheiro; o que o juiz fez, 
remetendo-lhe parte da importância gasta. Assim que recebeu esta 
incorporou-a na Fazenda Real. E, como reconhecia as dificuldades daquela 
Câmara pedia ao Rei que mandasse declarar, se os oficiais deviam, ou não, 
repor o resto do que retiraram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1341. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1341. 
 

1342-  1741, Junho, 19, São Paulo 
CARTA do vigário da igreja paroquial da cidade de São Paulo, Mateus 
Lourenço de Carvalho para (D. João V) queixando-se da afronta que lhe fez 
o ouvidor-geral daquela comarca, João Rodrigues Campelo, não deixando 
que se fizesse procissão e se rezasse missa cantada, no dia do Corpo 
Santo, obrigando os oficiais da Câmara a abandonar a igreja, e pedindo 
urgentes providências sobre este assunto. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1342. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1342. 
 

1343-  1741, Junho, 19, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, José Rodrigues de Oliveira 
dizendo a (D. João V), que o juiz de fora da mesma praça, Gaspar da Rocha 
Pereira, lhe tinha pedido, que lhe mandasse àquela vila o criminoso Pedro 
Henriques (Barreto) que se achava na Barra por ordem do ouvidor da 
comarca. E como não desejava mais perturbações participava estes fatos ao 
Rei e mandava representação da cópia do capitulo da sua carta. 
Anexo: 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1343. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1343. 
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1344-  1741, Junho, 21, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, informando (D. 
João V) que fizeram uma súplica mostrando a dificuldade que tinham os 
povos e moradores de toda a capitania de São Paulo, em conduzirem aos 
conventos do Reino, as filhas que tivessem vocação para religiosas e nesse 
requerimento pediram a criação dum convento de freiras, para assim 
poderem, sem dificuldade, satisfazer o seu desejo. Nesta representação, 
mostram que esse parecer era errado, pois havia na cidade um recolhimento 
fundado pelo Bispo do Rio de Janeiro D. José (de Barros) Alarcão, que 
facilmente e sem despesa se poderia adaptar o convento; e pedem ao Rei 
que lhes conceda a mercê dessa ampliação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1344. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1344. 
 

1345-  1741, Junho, 21, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO, dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, 
expondo a (D. João V) que numa distância de 8 a 10 léguas em volta da 
referida cidade se estavam descobrindo minas de ouro. Homens experientes 
esperavam tirar mais avultados rendimentos destas minas do que os que se 
estavam obtendo nas de Goiás. Para estimular os ânimos dos trabalhadores 
daquela empresa e aumentar a Real Coroa, eram de opinião que o Rei 
deveria mandar criar uma casa da Moeda naquela cidade, onde se pudesse 
guardar, não só o ouro dali extraído, mas também o que se retirasse em 
toda a capitania e minas da sua repartição. Ali concorreria sem o dispêndio 
e perigo do transporte para a Casa (da Moeda) do Rio de Janeiro, a qual 
mal podia expedir o ouro das Minas Gerais. Dizem, os citados oficiais, que a 
falta de generais contribuí, também, para a miséria da cidade de São Paulo 
e sua capitania o que não é justo pois os moradores e naturais têm 
trabalhado muito para o aumento da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1345. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1345. 
. 

1346-  1741, Junho, 21, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de (São Paulo) a D. 
João (V) pedindo que não sejam pagas as rubricas do presidente nos livros, 
por estar causando prejuízo aos bens do Conselho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1336. 
 

1347-  1741, Junho, 22, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, pedindo a (D. 
João V) a continuação do privilégio que tiveram de, quando das festas reais, 
irem com o estandarte real e o pároco ou seu coadjutor, à porta da Igreja 
Matriz onde se efetuavam as referidas festas, deitar água benta sobre o 
Corpo da Câmara. Como estavam privados desta regalia, pedem essa 
mercê ao Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1347. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1347. 
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1348-  1741, Junho, 23, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da praça de Santos, pedindo a 
(D. João V) que, com sua interferência, fizesse o juiz de fora, Gaspar da 
Rocha Pereira, entregar os papéis do Conselho (Ultramarino) que tinha em 
seu poder já há bastante tempo. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1348. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1348. 
 

1349-  1741, Julho, 1, [Santos] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara (da Vila de Santos) pedindo a 
(D. João V) a restituição do direito que tinham, de dar posse aos tabeliães, 
quando eram nomeados, fazer o sinal público e lançar nos livros a fiança, 
que deviam dar. Dizem que o juiz de fora dessa vila, Gaspar da Rocha 
Pereira, os espoliara dessa posse, realizando-se em sua casa, sem fazerem 
sinal publico nem lançarem nos livros da Câmara a dita fiança. 
Anexo:  provisão, 4 certidões, 4 cartas, ofício,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1349. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1349. 
 

1350-  1741, Julho, 1, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da (vila de Santos ?), 
informando (D. João V) sobre o prejuízo que lhes causa o fato de o vigário 
da vara residir na vila de São Vicente, quando o cartório eclesiástico e o 
cofre estão instalados naquela vila. Rogam àquele Monarca que ordene ao 
Bispo da Diocese (Frei João da Cruz) que fixe a residência do vigário 
naquela vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1350. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1350. 
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1351-  1741, Julho, 5, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de Santos e São Paulo, José 
de Godoi Moreira, para (D. João V), informando que o provedor da Fazenda 
Real do Rio de Janeiro, tinha regateado os quatro mil cruzados destinados 
às obras de fortificação da praça de (Santos). Querendo o mencionado 
provedor mandar o dinheiro que lhe tinham rendido as propinas da obra pia 
e munições dos contratos terminados no triênio anterior, não o pudera fazer 
por não querer mandá-lo pelas "sumaquinhas" que navegam daquele porto 
para o Rio (de Janeiro) por não serem meio de transporte seguro. Pede 
também, desculpa daquele atraso e de não ter feito a tal remessa. 
Escrevera, depois, ao dito provedor, pedindo que lhe pusesse o dinheiro da 
consignação de que acima trata, para à sua ordem ser remetido para o 
Reino, juntamente com as contas das propinas que a Provedoria tinha, 
pertencentes ao Rei, tendo-lhe o provedor respondido, com uma 
recusa.Alegava que a Praça não carecia de fortificações, quando a falta 
estava em não se fazer na principal fortaleza da mesma um armazém para 
arrecadação de pólvora, que não existia, além de outras obras que se 
tinham feito e ainda não estavam pagas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1351. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1351. 
 

1352-  1741, Julho, 19, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, José Rodrigues de Oliveira, 
para (D. João V), dizendo que a causa dos ataques que lhe tem sido 
dirigidos pelo juiz de fora, foi o fato de ele, governador, ter recusado dar-lhe 
trinta soldados e seus cabos, para com eles defender a sua jurisdição, o que 
fez para evitar distúrbios, dada a inimizade existente entre o juiz de fora e o 
ouvidor-geral daquela comarca.  Acusa o juiz de fora de ter coagido os seus 
oficiais a passarem certidões falsas como prova com novas certidões dos 
mesmos e de ter querido obrigar, como eles o certificam, uns religiosos a 
assinarem um termo da mesma natureza das certidões. 
Anexo:  carta.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1352. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1352. 
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1353-  1741, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição de Joana Ferreira, 
viúva de Carlos de Sousa, moradora na Pedra do Couto, freguesia de Santo 
André de Souselo, comarca de Lamego, e seus filhos, Fernando da Silva, 
Márcio de Sousa, Micaela, Maria e Ana Ferreira, pedindo a (D. João V), que 
mande tirar devassa e castigar os culpados do assassínio de seu filho e 
irmão, Antônio de Sousa Ferreira, morador nas Quartas (?) Altas, distrito do 
Ribeirão do Carmo, da Ouvidoria das Minas de Ouro Preto, onde exercia 
clínica, como cirurgião. O procurador da Coroa, foi de parecer de que o caso 
era digno de exemplar castigo, parecendo-lhe ser conveniente ordenar ao 
ministro mais indicado, tirasse a devassa e prendesse os culpados. Ao 
Conselho parece que o Rei devia mandar escrever ao governador (e 
capitão-general) da capitania do Rio de Janeiro e São Paulo, Gomes Freire 
de Andrade para que informe sobre este caso e, sendo verdadeiro, nomeie 
ministro que lhe pareça de maior confiança - ouvidor ou intendente - para 
fazer a diligência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1353. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1353. 
 

1354-  [ant. 1741, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco da Costa, morador na freguesia de 
Nossa Senhora da Piedade, termo da vila de Guaratinguetá a (D. João V) 
pedindo carta de confirmação de sesmaria de umas terras da mesma vila, 
que lhe concedera o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (conde de Sarzedas, Antônio Luís de Távora). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1354. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1354. 
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1355-  1741, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta  na qual o 
superintendente geral das minas de Goiás, Agostinho Pacheco Teles, 
informou (D. João V) que soube, por espias, que o governador e capitão-
general (da capitania de São Paulo), D. Luís Mascarenhas, mandara vir, da 
bandeira de Amaro Leite Moreira, o padre Custódio Barreto da Costa, com 
seus escravos e quatro companheiros, por ser prático na extração de 
diamantes; que este padre passara despercebido por Vila Boa de Goiás, e 
se recolhera na casa do capitão André Rodrigues Cordeiro. Daí, foram para 
uma roça, situada na serra Dourada,  onde fizeram os preparativos 
necessários para a viagem, e foram juntar-se a Mateus Luís Soares, 
seguindo com cerca de quarenta pessoas, entre as quais dez negros 
comprados pelo governador de São Paulo, ao sargento-mor José Gomes 
Ferreira, rumo a Pilões, com a tenção de extraírem diamantes, não obstante 
a proibição que havia. Então o superintendente ordenou que se recolhessem 
e procedeu a uma devassa, pela qual ficou provado que o governador 
mandara esta nova bandeira para a extração de diamantes. Ao procurador 
da Fazenda parece que se deviam tomar as providências necessárias para 
se impedir a continuação desses excessos. O parecer do Conselho é que se 
devia apresentar a (D. João V), não só esta carta do superintendente, mas 
também outras cartas do mesmo, mostrando que o governador passava 
portarias a criminosos para não serem presos e que ao tabelião Miguel 
Carlos, não só lhe passou uma portaria mas também o nomeou para o lugar 
de escrivão da Intendência, e Fazenda Real de Goiás, o provedor da 
Fazenda de Goiás, Sebastião Mendes de Carvalho deu conta das despesas 
do governador, sem ordens régias.. Por todas estas razões, o Conselho 
acha que seria conveniente que se mandasse sucessor para esse 
governador, para não haver repetições. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1355. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1355. 
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1356-  1741, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA (cópia da) do Conselho Ultramarino a (D. João V), expondo que 
seria conveniente mandar imediatamente sucessor ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, que está a ser 
muito prejudicial ao serviço da Monarquia, pois que tivera notícia, pelo 
superintendente-geral das minas de Goiás, que o dito governador mandara 
o padre Custódio Barreto da Costa sair, com seus escravos, da bandeira de 
Amaro Leite Moreira, para ir em direção a Pilões, para ali extraírem 
diamantes, sem receio da proibição real, tendo ido juntar-se a esta bandeira 
dez negros, que o referido governador comprara ao sargento-mor, José 
Gomes Ferreira, transgredindo, deste modo, as ordens-reais, ele que estava 
encarregado da execução das mesmas. Além destas transgressões, o 
Conselho expõe mais que o mesmo governador concedia "moratórias" a 
alguns devedores para não serem executados, passara portarias a alguns 
criminosos para não serem presos, provera no ofício de escrivão da 
Intendência e Fazenda Real de Goiás, a Miguel Carlos, tabelião culpado em 
erros de ofício, colocara um regente no descoberto da Natividade, 
mandando prender o juiz e o tabelião que, com ele serviam e contraíra um 
empréstimo de quatro mil oitavas de ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1356. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1356. 
 

1357-  1741, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do mestre-de-campo 
governador da praça de Santos, José Rodrigues de Oliveira, datada de 1 de 
Abril de 1739, na qual informou (D. João V), acerca da dúvida que teve o 
governador e capitão-general (da capitania de São Paulo), D. Luís 
Mascarenhas, se a carta que levava deveria ser aberta pelo dito mestre-de-
campo ou pelos oficiais da Câmara de São Paulo, e quem lhe devia dar 
posse. A provisão de (D. João V), datada de 5 de Maio de 1740, ordenava 
ao governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrade, que desse o seu parecer sobre esse assunto e ele , 
respondeu que competia aos oficiais das Câmaras e capitães nos governos 
do Ultramar, dar posse aos novos governadores, após apresentação de 
suas patentes, mas era costume, na capitania de São Paulo, dar-se posse 
na presença dos senadores, na cidade de São Paulo, e ao governador da 
praça de Santos cabia entregar o governo daquela capitania, por estar 
exercendo na falta do respectivo governador. O parecer do Conselho é igual 
ao do procurador da Coroa, segundo o qual pertencia ao governador que se 
mandava render ou a outra pessoa que estivesse no Governo, dar posse em 
ato público e solene, ao novo governador. 
Anexo:  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1357. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1357. 
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1358-  1741, Dezembro, 14, Lisboa 
DECRETO de (D. João V), determinando que o Conselho Ultramarino dê o 
seu parecer sobre o requerimento de Felíciano Velho Oldemberg, e 
companhia, contratador geral do tabaco, no qual pede autorização para 
poder navegar da Ilha da Madeira para o Brasil, transportando até mil 
quintais de bacalhau, e para poder mandar ao Brasil, mais de um navio das 
Ilhas dos Açores; sobre as contas do provedor da Fazenda da Ilha da 
Madeira, e sobre a representação do tesoureiro das despesas, sobre a 
navegação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1358. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1358. 
 

1359-  [ant. 1741, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO de Manuel Araújo Lima a (D. João V) pedindo carta de 
confirmação da sesmaria de meia légua de terra em quadra no sítio da vila 
de Moji concedida pelo (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1359. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1359. 
 

1360-  [ant. 1742, Janeiro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do coronel regente João de Melo do Rego, pedindo a (D. 
João V) para lhe mandar passar carta de confirmação, da sesmaria de légua 
e meia de terra de testada, e outra légua e meia de sertão, mencionada na 
carta junta, concedidas pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1360. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1360. 
 

1361-  1742, Fevereiro, 15, Vila Boa de Goiás 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V), sobre os descobrimentos da 
cidade de São Paulo, de que deu conta o ouvidor geral e corregedor da 
comarca (João Rodrigues Campelo). Diz, o governador, que não incitava a 
diligência de pessoas que nelas se poderiam empregar, andando nessa 
"faisqueira" apenas cinqüenta a sessenta escravos, por esse número ser tão 
limitado, não lhe parecia conveniente criar oficial de Intendência que teria de 
ser pago, assim, ordenou ao ouvidor que cobrasse a capitação. Não lhe 
pareciam necessárias novas formalidades. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1361. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1361. 
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1362-  1742, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta de 7 de Abril de 1740 na 
qual o juiz de fora da vila de Santos (Gaspar da Rocha Pereira), informara 
(D. João V) de que o ouvidor de São Paulo (João Rodrigues Campelo) fizera 
uma correção aumentando os ordenados do escrivão da Câmara (Antônio 
de Pina de Vasconcelos) e do alcaide da referida praça. Ele, juiz de fora, 
não assinara o mandando porque a atribuição ou aumento de ordenados era 
privilégio real e, desse modo, fora contra o voto dos vereadores.  E’referida 
a carta do mestre-de-campo governador da praça de Santos (José 
Rodrigues de Oliveira) na qual este dá informações sobre o mesmo assunto. 
Diz que averiguara, pelos livros da Câmara, que o escrivão desta, Manuel 
de Vasconcelos Almada, ganhara vinte e cinco mil réis anuais, desde 1701 
até 1723, ano em que o (ouvidor-geral de São Paulo), Manuel de Melo 
Godinho Manso, reduziu essa quantia para doze mil réis, que foram pagos 
até 1740. Acrescenta, o mesmo governador, que, vistas as contas parecia-
lhe conveniente, continuar com os mesmos vinte e cinco mil réis. A consulta 
menciona, em seguida, a representação dos oficiais da Câmara de Santos, 
datada de 29 de Janeiro de 1740, na qual expunham ser conveniente 
continuar o referido aumento de ordenado. Ao procurador da Coroa parece 
que se deve verificar o rendimento da Câmara e proceder de acordo com 
ele. Acha ainda que o governador de Santos não se referira à correição de 
1737, apontada pelo juiz de fora. O parecer do Conselho concorda com o do 
governador de Santos, visto ser do estilo antigo, 1701 a 1723, o escrivão da 
Câmara receber vinte e cinco mil reis de ordenado. Anexo:  2 cartas,  
representação, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1362. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1362. 
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1363-  1742, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 9 de Fevereiro de 
1741, na qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. 
Luís Mascarenhas) informa (D. João V) que mandou às minas da 
Natividade, o intendente da comarca de Goiás, Sebastião Mendes de 
Carvalho, para evitar os descaminhos do ouro e para estabelecer a 
capitação entre os moradores e povoadores das Terras Novas. Estes 
opuseram-se, fazendo um requerimento ao intendente e ao governador 
pedindo a isenção desse imposto, e, caso não fosse deferido o que 
solicitavam, voltariam para o sertão de Paranaguá  de onde tinham vindo. 
Sendo isso  prejudicial às minas da Natividade, pois, sem  aqueles gados  
não se podiam manter, D. Luís Mascarenhas  suspendeu a diligência. Outra 
queixa desses moradores  é de que, se pagavam a capitação como 
habitantes das minas, não deviam pagar a entrada dos  gados, como se 
morasse fora, pelo que só deviam pagar um desses impostos. Ao 
procurador da Fazenda pareceu que o governador fez justiça e que se devia 
concordar com o parecer do superintendente (geral das minas de Goiás), 
Agostinho Pacheco Teles, isentando esse povo do imposto. O parecer do 
Conselho é que se deve deixar esse assunto ao arbítrio do governador, 
enquanto não houvesse motivos para o contrário. 
Anexo: requerimento, 2 ofícios, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1363. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1363. 
 

1364-  1742, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento no qual 
Francisco Pinheiro de Sepeda, morador na cidade de São Paulo, natural da 
freguesia de Nossa Senhora da Assunção, Bispado de Miranda, casado com 
Rosa da Silva e com seis filhos e três filhas, pediu a (D. João V) que lhe 
desse licença para poder ir ao Reino, pois é proibido, por lei, saírem 
mulheres daquele estado. A Provisão Régia de 26 de Março de 1738, 
ordenava que o governador da praça de Santos, então com o governo da 
capitania de São Paulo, informasse com o seu parecer, pelo que este, em 
Carta de 26 de Agosto de 1738, respondeu que tudo o que o requerente 
escrevera no seu requerimento, era verdade e que se devia conceder a 
licença pedida. O Procurador da Coroa achou que se fizesse justiça. Ao 
Conselho parece que se deve deferir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1364. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1364. 
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1365-  1742, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a Carta de 8 de Maio de 1740, 
na qual o mestre-de-campo, governador da praça de Santos (José 
Rodrigues de Oliveira) relatara a (D. João V) as desordens causadas pelo 
juiz de fora dessa praça, Gaspar da Rocha Pereira. Pela representação feita 
pelos oficiais da Câmara da referida vila e pelo ouvidor-geral da capitania de 
São Paulo (João Rodrigues Campelo) se vira o mau procedimento do 
ministro supracitado. O ouvidor enviara uma devassa que tirara por 
distúrbios feitos pelo juiz de fora. Em virtude da resolução régia, pela qual se 
dera por acabado o lugar do juiz de fora e que mandou tirar-lhe residência 
mas não pelo ouvidor referido, concordara-se em que o novo ouvidor de São 
Paulo (Manuel dos Santos Cobato) fizesse essa diligência e na sua falta, o 
nomeado para Paranaguá . O parecer do Conselho é que, havendo tantas 
queixas do procedimento do juiz de fora e, não tendo ido um ministro tirar-
lhe residência, devia o governador de Santos, suspende-lo e ordenar-lhe 
que saísse da capitania. Sobre esta consulta recaiu a resolução de (D. João 
V) concordando com o parecer do procurador da Coroa 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1365. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1365. 
 

1366-  1742, Março, 5, Vila Boa de Goiás 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas informando (D. João V) sobre o referido na carta do 
(mestre de campo) governador da praça de Santos (José Rodrigues de 
Oliveira), no que respeitava ao capitão Antônio Francisco Barris e aos 
oficiais "intertidos". Diz o governador de São Paulo que o referido capitão 
era um dos mais antigos oficiais da praça de Santos e achava-se 
encarregado do comando da fortaleza da Barra Grande. O mesmo 
governador soube que, além dos muitos anos que o capitão servira, 
queixava-se de padecimentos e pensa que, atendendo aos bons serviços e 
à falta que faria na dita fortaleza, deveria ser conservado no seu posto, 
aposentado. E, no respeitante aos outros oficiais "intertidos", D. Luís 
Mascarenhas, propõe as pessoas que lhe pareceriam mais capazes de 
ocuparem os ditos postos. 
Anexo:  provisão, carta, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1366. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1366. 
 

1367-  [ant. 1742, Março, 9] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta Santo Antônio e Almas, José 
Patrício Lisboa, pedindo que (D. João V) mande passar provisão de licença 
para poder ir ao porto de Santos a outro qualquer do Brasil, tomar carga.  
Anexo: bilhete  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1367. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1367. 
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1368-  1742, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta de 8 de Fevereiro de 
1741, na qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. 
Luís Mascarenhas) expôs a (D. João V) que mandou tomar as contas ao ex-
tesoureiro da Intendência e Fazenda Real das minas de Goiás, José Soares 
de Barros. Ficando este devedor de  em cento e setenta e sete oitavas e 
cinqüenta e nove grãos e meio de ouro e mandando-lhe repor esta quantia, 
opusera-se com um requerimento no qual afirmara que a quantia que faltava 
não era propriamente falta, mas erro nascido de serem grandes os pesos ou 
porções que recebia a Fazenda Real e pequenas as que dispendia. Esse 
requerimento não fora deferido pelo governador, por não ser de sua 
jurisdição, mas, como a prática mostrou que uma porção de ouro ou de 
qualquer outro gênero, pesado por junto e depois, por partes, quebrava 
sempre e, como o dito tesoureiro dera fiança pela quantia referida, deveria 
fazer-se justiça. O parecer do Conselho e que se devia desobrigar a dita 
fiança. 
Anexo: 3 requerimentos, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1368. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1368. 
 

1369-  [ant. 1742, Março, 15] 
REQUERIMENTO de Manuel da Cunha Castelo Branco, morador na vila de 
Ubatuba, a (D. João V), dizendo que os oficiais da Câmara, e as pessoas 
mais importantes dessa vila, ajustaram - pelo Termo datado de 5 de 
Fevereiro de 1739 - consertar um caminho que estava em mau estado, 
provocando uma grave crise no comércio e nas condições de vida, daqueles 
povos, pois, só com muita dificuldade, podiam atingir as vilas de Taubaté, 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá. O conserto desse caminho era de 
grande utilidade à Fazenda Real, pelos direitos e subsídios das 
mercadorias, evitando muitos atalhos por onde se iam descaminhando os 
direitos. Pelo referido termo, fora concedida, ao requerente, a faculdade de 
poder, durante 10 anos, meter na vila de Ubatuba, mercadorias de todo e 
qualquer gênero, vindas do Reino ou das Ilhas Adjacentes. 
Anexo: 3  requerimentos, representação, carta,   4 certidões,  procuração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1369. 
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1370-  1742, Abril, 2, Lisboa 
PARECER dos conselheiros do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de 
pessoas para o posto de mestre de Campo governador da praça de Santos, 
José Carvalho de Abreu propõe, em primeiro lugar, Antônio Sequeira 
Vargas, pelo seu valor e por já ter sido governador de Angola; em segundo 
lugar, Sebastião Alexandre de Andrade, e, em terceiro lugar Manuel 
Francisco. A Alexandre Metelo de Sousa e Meneses e a Tomé Gomes 
Moreira parece que se devia nomear, em primeiro lugar, Sebastião 
Alexandre de Andrade, em segundo lugar, Antônio de Sequeira Vargas e em 
terceiro lugar, Manuel Francisco. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1370. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1370. 
 

1371-  1742, Abril, 6, Lisboa 
BILHETE de Manuel de Bastos Viana dizendo que ao navio Nossa Senhora 
do Livramento e São João Baptista que vai para Santos, de que é mestre, 
Manuel Francisco Belém, se pode dar despacho pelo que toca ao contrato 
do sal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1371. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1371. 
 

1372-  1742, Abril, 7, Lisboa 
BILHETE de Jorge Vilori de Araújo dizendo que o navio Nossa Senhora do 
Livramento e São João Baptista que vai para Santos, de que é mestre 
Manuel Francisco Belém, não leva nada do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1372. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1372. 
 

1373-  1742, Abril, 7, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Jorge Vilori de Araújo declarando que a  corveta Santo 
Antônio e Almas de que é mestre José Patricio Lisboa, que  vai  para Santos 
não leva nada do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1373. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1373. 
 

1374-  1742, Abril, 10, Vila de Itu 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo e juiz sindicante, João 
Rodrigues Campelo, informando (D. João V) que tirara a residência a ex-juiz 
de fora da vila de ltu (Ottu), bacharel João Nobre Pereira e que do 
pedimento de sessenta e oito testemunhas se verificara que o referido 
bacharel tinha sido "bom despachador e muito limpo de mãos", muito reto e 
cumprira seu dever com todo o zelo de justiça, sendo, por isso, merecedor 
que o Rei o premiasse com todas as honras e mercês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1374. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1374. 
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1375-  1742, Abril, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manoel de Bastos Viana, declarando que à corveta Santo 
Antônio e Almas, de que é mestre José Patrício Lisboa que vai para Santos 
pode ser dado o devido despacho no tocante ao contrato do sal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1375. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1375. 
 

1376-  1742, Abril, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se dá conta do parecer do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Luís de 
Távora), conde de Sarzedas, sobre o requerimento do tenente de mestre de 
campo general, Manuel Rodrigues de Carvalho para que, atendendo aos 
serviços por ele prestados em Cuiabá, se observasse com  ele  o mesmo 
que se observou com o governador Rodrigo César (de Meneses) no  
referente aos  soldos e ajuda de custo. O governador informou que o 
requerente fez à sua custa, a expedição ao gentio Paiaguás, que exterminou 
quase completamente e achou que as despesas feitas somariam uns quatro 
mil cruzados "em canoas pillotos, remedios e viveres" pelo qual lhe parecia 
dever atribuir-se-lhe numa ajuda de custo de dois mil cruzados. Também a 
consulta dá conta do requerimento feito por Manuel Rodrigues de Carvalho 
sobre  sua ação na redução do gentio Bororós e o que fez no Governo da 
capitania de São Paulo, que exerceu na ausência do governador, pelo que 
pede lhe sejam dados soldos dobrados e uma ajuda de custo. Ao conselho 
parece o mesmo que ao governador e ao procurador da Fazenda. 
Anexo:  consulta, carta, provisão, cópia de termo, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1376. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1376. 
 

1377-  [ant. 1742, Abril, 18] 
REQUERIMENTO de Pedro Dias Pais Leme, filho de Garcia Rodrigues Pais 
e neto de Fernando Dias Pais, pedindo a (D. João V) em atenção aos seus 
serviços e aos de seu pai e avô que lhe mande dar tença de 100 mil réis e o 
oficio de guarda-mor geral das minas ou a graça equivalente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1377. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. .1377 
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1378-  1742, Maio, 3, Santos 
CARTA do juiz de fora (da vila de Santos), Gaspar da Rocha Pereira, 
pedindo a (D. João V) que o padre Manuel dos Santos seja removido de 
todos os contratos seculares e negócios em que tem estado metido, para se 
poder exercer a justiça livremente e sem escândalos. Informa que o  padre, 
achando-se em Santos para cuidar de várias arrecadações, contraiu 
sociedade com o Dr. José Nunes Garcês, ajustando ficarem administradores 
do contrato do sal, que continuara por seis meses, ao cabo dos quais a 
ambição venceu a honra e, sem fundamento nem justiça, o padre fez uma 
petição para excluir da administração o sócio. O juiz de fora não deferiu, 
porque não se acusou, nem justificou o descaminho alegado pelo padre. Ao 
mesmo tempo, este fizera novo requerimento ao provedor da Fazenda Real, 
conseguindo um deferimento. Na vila de Santos, havia 4 armazéns de sal e 
o padre Manuel dos Santos, mandando vir um carregamento do Rio de 
Janeiro, o quis pôr em sua casa, pois cada um dos administradores tinha 
uma chave dos depósitos. O sócio requereu que se mandasse descarregar 
o sal nos armazéns públicos, ou que, se padres insistissem em metê-lo em 
sua casa, se desse a chave ao fiel. 
Anexo:  auto-crime. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1378. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1378. 
 

1379-  [ant. 1742, Maio, 11 
REQUERIMENTO de Teodoro Gonçalves Santiago homem pardo, morador 
na vila de Santos, a (D. João V) dizendo que era, havia mais de trinta anos, 
escravo do sargento-mor Manuel Gonçalves de Aguiar e teve noticia de que 
a sua escravidão era injusta, por ser liberto. Por isso, pediu a sua liberdade, 
perante o juiz de fora da Vila de Santos (Francisco Correia Pimentel), e 
obteve sentença a seu favor, confirmada na Ouvidoria de São Paulo. O 
sargento-mor apelou para a Relação do Estado da Bahia. Achando-se na 
vila, o (governador e capitão) -general (da capitania de São Paulo, Antônio 
Luís de Távora), conde de Sarzedas, a recrutar soldados, prendeu o 
suplicante e fê-lo assentar praça como soldado artilheiro pago; ficava assim 
impedido de continuar a defender a sua liberdade. Após três anos houve 
nova sentença, desta vez, a favor do sargento-mor e, como ele, requerente, 
não pode recorrer por ser pobre, Manuel Gonçalves de Aguiar mandou dar-
lhe baixa, para ser restituído ao seu cativeiro. Teodoro Gonçalves Santiago 
quis, logo, apelar para a Relação da Corte, por intermédio do juiz de fora, 
que não pôde receber por não ter poderes para isso. Pelas razões expostas, 
recorreu a (D. João V), por este requerimento, pedindo-lhe que mandasse 
passar provisão para se obstar a referida sentença de Relação ao Estado da 
Bahia, restituindo-o à situação que tinha quando correu esse litígio. 
Anexo:  4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1379. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 179. 
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1380-  1742, Junho, 16, Santos 
CARTA do (mestre-de-campo governador da vila e praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira informando (D. João V) que as causas alegadas por 
André Alvares de Castro, no seu requerimento são verdadeiras, aliando-se à 
circunstância de uma grave enfermidade de sua mulher. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1380. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1380. 
 

1381-  [post. 1742, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do alferes do Regimento de Infantaria da praça de 
Santos, Manuel Martins de Miranda, da Companhia do capitão Antônio de 
Oliveira Bastos, a (D. João V), pedindo-lhe uma das Companhias que 
tinham sido dos capitães André Cursino de Matos e Francisco Ferreira (sic) 
(aliás Fernandes) Montanha, tomando em consideração os seus bons 
serviços, prestados durante 41 anos e 7 meses. 
Anexo:  informação,  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1381. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1381. 
 

1382-  1742, Julho, 24, Praça de Santos 
CARTA do (mestre de campo, governador da praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira, informando (D. João V) que, como se interessava por 
tudo o que fosse o aumento da Fazenda Real, achava que a formalidade 
com que se cobravam os direitos dos muares que entravam na capitania, 
vindos do Rio Grande, não era necessária, pois a prática mostrara que 
muitos dos direitos se perdiam porque, fazendo "manifesto" na vila de 
Curitiba , para se lhes passarem as guias, sucedia que, indo para as vilas da 
serra, vendiam os muares, sem pagarem direitos. Por estas razões, ele, 
governador, mandara um sargento com soldados, cobrar direitos a umas 
pessoas que se achavam dispersas na capitania, pelo que trouxeram um 
conto de réis. Para se evitar esses descaminhos, parecia-lhe conveniente 
que esses direitos fossem arrematados na Provedoria de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1382. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1382. 
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1383-  1742, Janeiro, 22, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real de Santos), José de Godói Moreira, 
informando (D. João V) com o seu parecer, sobre a representação dos 
oficiais da Câmara da Vila de Guaratinguetá (Guratinguetá) que viera com 
uma Carta de 7 de Abril de 1738. Esses oficiais pediram ao Rei que os 
ajudasse na reparação da igreja, porque não se achavam com o dinheiro 
suficiente para o fazer. Informa que soube que esse povo, concorrendo com 
o que podia, já reparara a dita igreja de Guaratinguetá, mas não se achava 
ainda aperfeiçoada por falta de meios; por esta razão, carecia de todos os 
ornamentos. Achava que (D. João V) os deveria ajudar com donativo 
proporcional à sua necessidade. 
Anexo: representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1383. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1383. 
 

1384-  1742, Agosto, 15, Vila Rica 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais), Gomes Freire de Andrada, informando (D. João V) sobre o 
requerimento de João de Mendonça. Diz que era verdade ter nomeado o 
requerente para o posto de intendente da capitação do ouro da Fazenda 
Real de Tocantins, quando governava a capitania de São Paulo e achava 
conveniente que se devia consultar o (governador e capitão) -general (da 
capitania de São Paulo), D. Luís Mascarenhas, sobre o trabalho do 
requerente e se necessitava de assistência. 
Anexo: requerimento, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1384. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. .1384 
 

1385-  1742, Agosto, 22, Praça de Santos 
CARTA do provedor e vedor da Infantaria da praça de Santos, José de 
Godói Moreira, informando (D. João V) de que já noutra carta perguntara se 
os oficiais, sendo "entretidos", venciam os mesmos soldos que tinham antes 
de o ser ou se lhes diminuía qualquer importância; como não teve resolução 
régia, ainda conservava essa dúvida sobre o mesmo assunto. Em virtude de 
a alguns oficiais se conceder os seus "entretenimentos", ele, provedor, não 
sabia o que deveria pagar. Perguntava se os soldados infantes, 
incapacitados para serviço, ou por velhice ou por enfermidades, deviam ser 
riscados ou deviam ficar reformados com o soldo em parte ou no todo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1385. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1385. 
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1386-  1742, Agosto, 22, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, 
pedindo a (D. João V) que tomasse as providências para resolver dois 
inconvenientes provocados pela ausência do (governador e capitão) general 
(da capitania, D. Luís Mascarenhas) para as minas e pela distância que 
separa essa cidade da vila de Santos à qual ficará sujeita. O primeiro 
desses inconvenientes é o de que, em virtude da referida ausência, ficava 
nessa cidade um destacamento de soldados, com um dos menos idôneos 
da Companhia. O segundo inconveniente era o de que como o governador 
ficava distante, nas minas, se fazia promoções a cargas e postos militares 
das Ordenanças e auxiliares, sem se proceder a informação nem receber 
nomeação dessa Câmara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1386. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1386. 
 

1387-  1742, Agosto, 29, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, 
informando (D. João V) que a cidade e vilas dessa comarca vão-se 
reduzindo à miséria por falta de dinheiro, provocada pela usurpação que 
lhes têm feito as minas, chamando a si todas as mercês e negócios. Assim, 
aquela comarca, que fabricava "fumos" tabacos e aguardentes de cana e 
enviava esses produtos para as minas, não o podia fazer porque os mineiros 
se desviavam da extração do ouro e se entregavam à agricultura. Um dos 
inconvenientes era o de (D. João V) perder muitas cargas, porque se 
impediam as entradas dos "fumos" e aguardentes, que há em abundância, 
nas minas; o segundo inconveniente é o de, não havendo entradas reais 
não resultar lucro algum à Coroa; o terceiro é o de que os homens, para 
tratarem das suas lavouras, perdiam o seu tempo, e não tiravam ouro nem 
se metiam em diligências de novos descobrimentos, por ficarem atidos à 
conveniência de plantas e lavouras; o quarto e último é o de que a cidade de 
São Paulo, os seus subúrbios e as mais vilas, perdem negócio e assim se 
acham em extrema miséria, por não terem entrada nas minas de Goiás e 
porque a Bahia lhes usurpou essa regalia, com os seus caminhos. Depois 
de exporem todos estes assuntos pedem que (D. João V) proíba o fabrico 
de "fumos" tabacos e aguardentes, nas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1387. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1387. 
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1388-  1742, Agosto, 29, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, João Rodrigues 
Campelo, informando (D. João V) sobre a representação que fizeram os 
oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, dizendo que o conserto do 
caminho que vai dessa cidade ao Cubatão, deveria ser feito pelos 
moradores da serra e o resto pelos moradores de Santos. Diz o ouvidor que 
soube, por testemunhas, que era justa essa representação, pois os 
habitantes do termo da cidade e da serra, mandavam fazer, todos os anos, o 
dito caminho, que era da maior conveniência para os moradores. Diz ainda 
que os moradores da cidade de São Paulo e os da serra não podiam 
suportar terem de mandar os poucos escravos que possuíam, para a 
construção do caminho, sendo os que menos o utilizavam; e expõe que, 
nem mesmo obrigando os habitantes que possuem terras junto a ele, a 
fazerem as suas "testadas", o caminho se conservaria, pelas inundações e 
pela contínua cavalaria, que por ele passava. Por isso, parece ao ouvidor 
que tanto os moradores da serra como os da vila de Santos deviam ficar 
aliviados, mas poderia impor-se a cada carga que se conduzisse da vila de 
Santos à cidade de São Paulo, às vilas da serra ou às minas da capitania, o 
imposto de vinte réis, e arrematar-se a construção do caminho, de três em 
três anos, obrigando-se o arrematante a conservá-lo. 
Anexo: , representação, representação (copia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1388. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1388. 
 

1389-  [ant. 1742, Agosto, 30, Santos] 
REQUERIMENTO do ajudante do número da praça de Santos, Fernando 
Pereira de Castro ao juiz de fora da referida vila, (Gaspar da Rocha Pereira) 
dizendo que foi "entertenido" por (D. João V) e, sendo-lhe necessário correr 
folha no juízo dessa vila para bem de seus requerimentos, pede ao juiz de 
fora que mande passar alvará de folha corrida. 
Anexo: alvará de folha corrida 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1389. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1389. 
 

1390-  1742, Agosto, 30, Santos 
CERTIDÃO de fé de ofício passada pelo provedor da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo, José de Godoi Moreira, declarando que, nas listas 
de Vedoria Geral de gente de Guerra da vila e praça de Santos, constava 
que, no dia 6 de Julho de 1731, se passara uma fé de ofício ao ajudante de 
número da guarnição dessa praça, Fernando Pereira de Castro, que servia o 
seu posto até ao seu "intertinimento" em 21 de Julho de 1741, dia em que 
assentara praça José Galvão de Moura (e Lacerda) no mesmo posto, por 
patente de (D. João V). O dito ajudante de número serviu 10 anos e 14 dias 
e, no decurso desses anos, esteve presente em todas as "amostras e 
pagos" que se fizeram, não havendo nota alguma nos assentos que serviu 
de impedimento aos seus requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1390. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1390. 
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1391-  1742, Agosto, 31, Vila de Santo Antônio  de Guaratinguetá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá 
pedindo a (D. João V) que perdoe, aos habitantes dessa vila, os 
pagamentos que continuaram depois do povo ser "lançado em donativo", e 
que mande entregar, a cada um, o que havia sido lançado e executar essa 
ordem pelo mestre de campo e governador da vila e praça de Santos (José 
Rodrigues de Oliveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1391. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1391. 
 

1392-  1742, Setembro, 01, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo, José de Godói 
Moreira, informando (D. João V) que o juiz de fora da vila de Santos, Gaspar 
da Rocha (Pereira), em virtude da devassa de furto, pronunciou como 
ladrões, o escrivão Francisco de Seixas e o meirinho José Barbosa 
(Fagundes) e prendeu-os, ajudado por um negro, no dia 13 de Dezembro de 
1741. Levou o escrivão com muita violência e, para que não pudesse sair da 
prisão, inventou novas culpas para assim continuar preso. Este 
procedimento produzia tanta impressão no ânimo do povo que dificultava a 
arrecadação da Fazenda Real, pois os indivíduos tinham medo de ser 
presos de repente, como acontecera ao escrivão, se se encontrassem com 
o dito juiz de fora; continham os seus impulsos, por esperarem ordens 
régias; chegando estas, o referido ministro não quis obedecer, inventando 
novas culpas do escrivão. Por isso, o provedor pedia que se lhe desse a 
faculdade de soltar o escrivão e que o Rei tomasse providências para 
acabar com tais excessos, pois, de contrário, a Fazenda Real perdia-se e o 
juiz ficava vilipendiado. 
Anexo:  2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1392. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1392. 
 

1393-  1742, Setembro, 03, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, João Rodrigues Campelo, para (D. 
João V), sobre a representação dos oficiais da Câmara da vila de Itu (Otú) 
informando aquele monarca do incidente ocorrido no dia de Corpo de Deus, 
entre o pároco e o juiz de fora, o qual se não fora a grande modéstia e 
prudência daquele juiz, teria conseqüências muito graves. Assim, parecia-
lhe que aquele Monarca resolvesse o mesmo que por Provisão de 20 de 
Novembro de 1730, quando de incidente semelhante com o Desembargador 
Francisco (Mendes) Galvão. 
Anexo:  representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1393. 
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1394-  1742, Setembro, 14, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da praça de Santos, informando 
(D. João V) que o caminho do Cubatão Grande para a cidade de São Paulo 
está sempre a estragar-se, em virtude das águas e pelos muitos cavalos que 
nele passavam. Assim as Câmaras das vilas de Serra Acima e cidade de 
São Paulo concordaram, entre si, lançar um subsídio sobre gêneros de 
bebidas, aplicado para a manufatura do dito caminho; as bebidas, que 
entravam nesse porto, ficaram isentas de meio subsídio, por mercê feita por 
(D. João V) às referidas vilas, apesar da de Santos pagar ao Reino, subsídio 
por inteiro. As outras vilas e a cidade começaram a descurar a construção 
do caminho, tendendo eximir-se a essa obrigação pelo que o juiz de fora da 
vila de Santos (Gaspar da Rocha Pereira), disse que a Câmara dessas vilas 
e cidade que requeressem o dinheiro dos subsídios cobrados, nos anos que 
tinham faltado para o conserto ou por ter sido consumido pelos vereadores 
ou porque o ouvidor os gastara noutras coisas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1394. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1394. 
 

1395-  [ant. 1742, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da capitania de São Paulo, Antônio 
Pires de Avila, pedindo a (D. João V) carta de confirmação de sesmaria 
concedida pelo ex-governador e capitão-general das capitanias de São 
Paulo e Minas (do Ouro), D. Brás Baltasar da Silveira e situados no lugar 
chamado "Cassaquera". 
Anexo: requerimento, certidão, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1395. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1395. 
 

1396-  [ant. 1742, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO de Jerônimo de Almeida Barrete, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta de sesmaria pela qual o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), lhe concede as terras 
situadas no sítio chamado Tiririca, na margem do rio da Palma e limitadas 
ao sul, pelo ribeirão do Mato e ao Norte pelo sítio das "Inhumas". 
Anexo: carta de sesmarias, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1396. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1396. 
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1397-  1742, Dezembro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) sobre o progresso de diversas 
Bandeiras. Cumprindo assim a Ordem Real de 18 de Fevereiro de 1741. Diz 
que a Bandeira de Jacinto de Sampaio Soares percorria as terras ao Norte 
da Vila Boa de Goiás e, depois de ter estado cerca de dois anos acampada 
junto ao rio Tocantins, defronte da barra que nele faz o rio do Sono, mudou-
se para outro lugar mais abaixo, no rumo de Norte. D. Luís Mascarenhas 
refere-se, em seguida, à Bandeira de Amaro Leite Moreira, reunida à de 
João da Veiga Bueno, que se achava a Noroeste da Vila Boa de Goiás e 
muito perto. Relata em seguida, que os mineiros da vizinhança de Vila Boa 
de Goiás constituíram uma confederação para mandarem examinar a 
"Campanha dos Anicus" procurar uns ribeiros de que o primeiro descobridor 
dessas minas, Bartolomeu Bueno da Silva, já tinha dado notícia. Fazendo 
essa diligência, descobriram um córrego no qual se podia fazer "jornaes" de 
meias oitavas, mais por poucos meses, no entanto, o povo não gostou 
dessa notícia, pois esperava melhor, como os que têm vindo das terras de 
Poente e do Norte, que tinham sido percorridas pelas duas Bandeiras já 
referidas. Essas terras, embora não com "faisqueiras" para tornar ricos de 
repente os povos, poderiam mantê-los na abastança, e até podiam 
aumentar a riqueza. Diz ainda, a finalizar a carta, que toda a capitania 
estava em paz e as capitações se cobravam suavemente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1397. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1397. 
 

1398-  [1742, Dezembro, 20, São Paulo] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), informando que, estando de partida para 
São Paulo, em obediência à Ordem Régia de 12 de Março de 1742, o 
secretário do governo de São Paulo (Manuel Pedro de Macedo Ribeiro), 
pediu que lhe desse uma ajuda de custo para o transporte dos livros e 
papéis da Secretaria, alegando que costuma ser pago pelo Rei. O ajudante 
tenente, Antônio da Silveira e Mota fez pedido semelhante, por causa da sua 
pobreza e limitado soldo, e, vendo o governador que os pedidos eram 
justos, mesmo sem ter ordem régia para tais despesas, mandou dar, ao 
primeiro, quarenta oitavas de ouro, e, ao segundo, cem porém a este com 
fiança a fim de repor a referida quantia, na Provedoria da Fazenda Real de 
Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1398. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1398. 
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1399-  1742, Dezembro, 21 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), na qual, obedecendo à Provisão Régia de 
19 de Abril de 1741, da qual somente a cópia, informa, com o seu parecer, 
sobre a representação do intendente das Minas de Goiás, Sebastião 
Mendes de Carvalho. Diz que é verdadeira, pois não só a casa de 
Intendência e Provedoria é pequena, mas também pouco segura pelo que 
fora necessário fazer-se, no interior dela, um quarto reforçado de madeira, 
em que se achava um dos cofres o que dava pouca comodidade para abrir e 
fechar. Diz ainda que a casa tomada de aluguer era muito necessária, tanto 
para a segurança da Fazenda Real como para comodidade de sua 
arrumação e que lhe parecia justo que (D. João V) mandasse pagar os 
alugueres vencidos e que se foram vencendo, enquanto se não fizesse 
novas casas que eram muito necessárias. 
Anexo:  provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1399. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1399. 
 

1400-  1742, Dezembro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), informando que deu cumprimento à 
provisão régia copiada à margem, ao remeter a resposta do provedor da 
Fazenda Real da comarca de Goiás (Sebastião Mendes de Carvalho), com 
a qual se conforma. 
Anexo:  condições de arrematação de contratos, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1400. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1400. 
 

1401-  1742, [s.l.] 
LISTA (dos sumários) das cartas do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo e Minas, D. Luís Mascarenhas para (D. João V) de 
entre os quais constam os seguintes: "Sobre provimento ao cargo de 
Intendente e Provedor da Fazenda Real da Comarca do Cuiabá na pessoa 
do Doutor João Nobre Pereira"; "Sobre o sucesso que tiverão os 
Portuguêses que do Cuyabá forão às Aldeas dos Padres da Companhia 
Castelhanos e do que obrarão os Superiores com os Padres Missionários 
das ditas Aldeias por fazerem bom acolhimento aos nossos que lá forão". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1401. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1401. 
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1402-  [ant. 1743, Janeiro, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Ribeiro Caldas, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta de sesmaria concedida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. Sobre este 
requerimento recaiu um parecer do procurador da Fazenda, outro do 
procurador da Coroa e três despachos do Conselho Ultramarino, o último 
dos quais a deferir. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1402. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1402. 
 

1403-  [ant. 1743, Janeiro, 21, Santos] 
REQUERIMENTO do Padre João Caetano Leite César de Azevedo, 
morador na vila de Santos, pedindo a (D. João V) provisão de licença para 
poder embarcar, no porto do Rio de Janeiro ou em qualquer outro do Brasil, 
com sua mãe, Catarina da Silva Teixeira de Azevedo, sua irmã, Isabel 
Caetano Leite e mais família, que o queriam acompanhar de sua livre 
vontade para verem três irmãs do requerente, que estavam no Convento 
Real de Santa Clara do Porto e para se utilizarem de bens que lhes tinham 
sido legados pelo pai Gaspar ... César. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1403. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1403. 
 

1404-  [ant. 1743, Janeiro, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO, de Antônio Teixeira da Cruz, pedindo a (D. João V), 
confirmação da carta de sesmaria em que o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, lhe concedeu um sítio, nas 
terras novas, chamado Penha de França e que confina com o rio Tocanes 
(sic), (aliás, Tocantins), e com um sertão despovoado. 
Anexo:carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1404. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1404. 
 

1405-  1743, Fevereiro, 04, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a representação de 29 de 
Dezembro de 1739, no qual os oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá 
(Goratinguitá), pediam a (D. João V), que, atendendo à miséria daquela vila, 
perdoasse aos seus habitantes os três mil cruzados que faltavam para os 
trinta mil estabelecidos para pagamento do donativo prometido pela 
capitania de São Paulo, para a despesa dos casamentos dos Príncipes; 
pedem, ainda, que se erija, naquela vila, uma freguesia paroquial, com o seu 
vigário, e que se dê mais privilégios ao Senado da mesma vila.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1405. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1405. 
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1406-  [ant. 1743, Fevereiro, 07, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Antônio Dinis Chaves pedindo a (D. José I), 
confirmação da carta de sesmaria, concedida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1406. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1406. 
 

1407-  [ant. 1743, Fevereiro, 16, São Paulo] 
REQUERIMENTO de João Machado Souto, pedindo a (D. João V) que 
mande passar patente de confirmação do posto de capitão de Cavalaria das 
Ordenanças de São Paulo, do Regimento do coronel Antônio Araújo 
Lanhoso, posto esse que lhe foi concedido pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1407. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1407. 
 

1408-  [ant. 1743, Fevereiro, 16, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes de Almeida, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta patente inclusa pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas nomeia capitão-
mor da cidade de São Paulo. 
Anexo: espacho, carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. .1408 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1408. 
 

1409-  [ant. 1743, Fevereiro, 16, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Baltasar da Cunha Bueno pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) o nomeia coronel do 
Regimento de Cavalaria das Ordenanças do distrito das minas de Crixás 
(Crichas), sem soldo algum. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1409. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1409. 
 

1410-  [ant. 1743, Fevereiro, 16, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Ferreira de Oliveira, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta patente na qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas o nomeia sargento-mor das 
Ordenanças da cidade de São Paulo, em virtude dos seus merecimentos. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1410. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1410. 
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1411-  1743, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Simão 
Afonso a (D. João V) no que dizia que servira no Reino e na praça de 
Santos, durante 40 anos e ocupara os postos de: soldado, cabo de 
esquadra, sargento supra e do número e, por último, o de alferes, que 
ocupou na referida vila pelo tempo de 24 anos, Refere-se a um outro 
requerimento no qual pedira que (D. João V) o nomeasse para o posto de 
capitão de Infantaria "intertido" com o soldo de alferes, por inteiro. Neste 
segundo requerimento, pedia ao rei que mandasse declarar ao provedor da 
Fazenda (Real) de Santos (José de Godói Moreira) que devia dar o soldo de 
alferes, por inteiro, ou o meio soldo de capitão. Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1411. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1411. 
 

1412-  [ant. 1743, Fevereiro, 22, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da praça de Santos, Francisco 
Fernandes Montanha a (D. João V), pedindo que lhe seja mandado pagar, 
por inteiro; o seu soldo de capitão e que se observe com ele e mais 
"entretidos" da praça de Santos o mesmo que se faz com os do Rio de 
Janeiro, "pois ambas as praças são iguais nos soldos dos militares, e a 
guarnição da praça de Santos tem muito mais trabalho e maiores despesas 
com os destacamentos que fazem à cidade de São Paulo e outras partes". 
Anexo: 3 requerimentos, 2 provisões, 3 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1412. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1412. 
 

1413-  1743, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas na qual 
informou (D. João V) do estado dos domínios dessa capitania e 
especialmente da oposição em que ficava o ouvidor-(geral) da comarca de 
São Paulo (João Rodrigues Campelo) e o juiz de fora da vila de Santos 
(Gaspar da Rocha Pereira) do que resultava injustiças pois demonstravam 
esse ódio não apenas nos limites particulares mas também nos ministérios 
das suas jurisdições. Aponta também a necessidade que havia de se 
mandarem famílias para povoarem as minas, que se encontravam quase 
despovoadas.  
Anexo: carta, consulta (cópia), 2 pareceres 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1413. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1413. 
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1414-  1743, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta de 30 de Março de 
1742, na qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas, dá conta da invasão do gentio Caiapó, nas vizinhanças 
de Vila Boa de Goiás.  
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1414. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1414. 
 

1415-  [ant. 1743, Março, 01, s.l.] 
REQUERIMENTO do reitor do Colégio de Santo Inácio da cidade de São 
Paulo, Padre Belchior Mendes a (D. João V) dizendo que administrava com 
excessivo trabalho os bens patrimoniais, por não ter fundador e fundação, 
como tinham os colégios da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, instituídos 
por D. Sebastião., pede que  mande ter prontas as canoas necessárias para 
transporte de passageiros e mercadorias, nos portos de Santos e do 
Cubatão, de maneira a ninguém preferir as outras no aluguer, ou que mande 
tomar o porto, pela Fazenda Real, ficando só livre ao Colégio do requerente 
e às suas residências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1415. 
 

1416-  CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta do provedor da 
Fazenda Real da capitania José de Godói Moreira, na qual informara que, 
tendo-se feito penhora aos bens do falecido Sebastião Fernandes do Rego, 
para pagamento de dividas à Fazenda Real, o juiz de fora da vila e praça de 
Santos, Gaspar da Rocha Pereira, a requerimento de um particular, fizera 
penhora,. Por essas razões o provedor pedira que, se o juiz de fora 
mandasse prender o almoxarife, o meirinho (José Barbosa) e o escrivão da 
Fazenda Real Francisco de Seixas, (D. João V) os soltasse; solicitara 
também que o dito ministro lhes pagasse a injúria e, quanto ao prejuízo que 
resultara, o Rei faria o que achasse necessário.  
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1416. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1416. 
 

1417-  1743, Março, 16, Lisbo 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a nomeação do ajudante do 
número da praça de Santos, José Galvão de Moura (e Lacerda) e do alferes 
de infantaria da mesma praça, Manuel Martins de Miranda, para o posto de 
capitão de uma das Companhias de Infantaria da guarnição da praça de 
Santos, que vagara por falecimento de André Cursino de Matos. José 
Galvão de Moura. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1417. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1417. 
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1418-  1743, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a nomeação do ajudante supra 
da praça de Santos, Francisco de Almeida Albernás, do ajudante do número 
de Artilharia da capitania do Rio de Janeiro, Manuel Martins dos Santos e do 
capitão da Praia Vermelha, Francisco Gomes Barbosa, para o posto de 
capitão de uma das Companhias de Infantaria da Guarnição da praça de 
Santos, que vagara por "entertenimento" do capitão Francisco Fernandes 
Montanha.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1418. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1418. 
 

1419-  [ant. 1743, Março, 23, s.l.] 
1419. REQUERIMENTO de Luís Ribeiro Dias, pedindo, a (D. João V), 
confirmação da carta patente pela qual o governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o nomeia sargento-mor da 
Barra da Ilha de São Sebastião, que vagou por ausência de Manuel da 
Rosa. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1419. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1419. 
 

1420-  [ant. 1743, Março, 23, s.l.] 
1420. REQUERIMENTO de Salvador Marques Brandão pedindo a (D. João 
V) confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o nomeia capitão de 
Cavalaria das Ordenanças de Vila Boa de Goiás, de que é coronel Antônio 
de Araújo Lanhoso. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1420. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D.1420. 

1421-  [ant. 1743, Março, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da fortaleza da vila de Santos, Torcato 
Teixeira de Carvalho, a (D. João V) que pede a mercê, já concedida a seu 
filho mais velho, do posto de capitão da mesma fortaleza e do Hábito de 
Cristo, possa passar aos seus outros filhos, por contiguidade, e, na falta 
deles, às filhas e seus maridos, ficando assim essa mercê na casa do 
requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1421. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1421. 
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1422-  [ant. 1743, Março, 25, s.l.] 
REQUERIMENTO de José de Barros Lima, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta patente na qual o governador (e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas) o nomeia capitão-mor da vila 
de Sorocaba, composta de mais de quatrocentos habitantes, em virtude da 
ordem régia para que todas as vilas de mais de cem habitantes tivessem 
capitães-mores. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1422. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1422. 
 

1423-  [ant. 1743, Março, 28, São Paulo ] 
REQUERIMENTO do escrivão da Ouvidoria de São Paulo, Diogo Pinto do 
Rego, natural da vila de Santos e morador na cidade de São Paulo, pedindo 
que mande passar a ordem necessária para a habilitação do requerente à 
herança materna, pois disso necessita para lhe ser concedida carta do dito 
ofício.  
Anexo:carta, autuação (traslado). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1423. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1423. 
 

1424-  [ant. 1743, Março, 30, Lisboa] 
REQUERIMENTO do tenente mestre de campo general do Governo da 
capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho, pedindo a (D. João 
V) provisão de licença por mais um ano para tratar de assuntos pessoais. 
Anexo:  2 bilhetes, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1424. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1424. 
 

1425-  [ant. 1743, Abril, 02, Santos ] 
REQUERIMENTO do capitão Pedro Fernandes de Andrade a (D. João V), 
dizendo que é dono de umas casas na vila e praça de Santos, onde mora o 
governador dessa vila (João Rodrigues de Oliveira) e, precisando delas para 
o seu negócio e moradia, pede que não sejam entregues a outrem depois do 
dito governador as deixar ao acabar o seu governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1425. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1425. 
 

1426-  [ant. 1743, Abril, 02, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Fernandes de Araújo, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta de sesmaria concedida pelo governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1426. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1426. 
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1427-  [ant. 1743, Abril, 03, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier Júlio Leite, a (D. João V), dizendo 
que é natural da vila de Santos, onde serviu como sargento de número e 
que, tendo vindo para o Reino em companhia de duas irmãs, pedira licença, 
por intermédio do Conselho (Ultramarino), para assentar praça, como 
soldado, no Regimento da Marinha. Sabendo que a mãe, viúva, se acha, 
com bastante idade, na referida vila, deseja traze-la para o Reino, para o 
que obteve um ano de licença. Receando, porém, que na praça de Santos 
lhe embaracem o seu regresso, pede providências para que não haja 
qualquer impedimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1427. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1427. 
 

1428-  1743, Abril, 13, Porto 
CARTA do (chanceler e regedor da Relação do Porto), Francisco Luís da 
Cunha de Ataíde informando (D. João V) que executou a provisão régia 
inclusa, mandando entregar a carta que a acompanhava, ao (ouvidor geral 
da comarca de São Paulo), Bacharel Domingos Luís da Rocha, como 
constava do recibo que remete juntamente com a carta que lhe escrevera 
esse ministro. 
Anexo: provisão, carta, recibo 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1428. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1428. 
 

1429-  [ant. 1743, Abril, 02, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Martins Sampaio, pedindo a (D. João V) 
confirmação da carta de sesmaria concedida pelo governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 14, doc. 1429. 
AHU_CU_023-01, Cx. 14, D. 1429. 
 

1430-  [ant. 1743, Maio, 02, Porto ] 
1430. REQUERIMENTO dos proprietários dos navios da cidade do Porto, 
solicitando a (D. João V) que lhes faça a mercê de ordenar que, nas 
condições do contrato do sal, se declare que os navios possam levar, em 
carregamento de sal, apenas um quinto da sua lotação, ou que, calculando-
se o consumo do sal, nos portos da América, nos contratos antecedentes, 
se estabeleça a lotação dos navios, em proporção com o dito consumo. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 15, doc. . 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1430. 
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1431-  1743, Junho, 1, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sôbre a nomeação para o Govêrno 
de São Tomê, de tenente de mestre de campo general da capitania de 
São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho, devido à sua competência 

na dita ocupação e na expedição ao Cuiabá, para que foi mandado, 
apesar dêle não fazer «oposição» a esse Governo. 

AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1431. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1431. 
 

1432-  [ant. 1743, Junho, 15] 
REQUERIMENTO de Manuel Mendes de Almeida, procurador do reverendo 
"Principal cesar" ao provedor da Fazenda Real de Santos (José de Godoi 
Moreira), pedindo que lhe mande passar por certidão a resolução do 
Conselho Ultramarino, pela qual (D. João V) permitiu ao governador e 
capitão-general, da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, que 
as despesas da jornada das minas do Cuiabá fossem por conta da Real 
Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1432. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1432. 
 

1433-  1743, Julho, 1, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), José de Godói 
Moreira para (D. João V) informando de que remetera à Provedoria do Rio 
de Janeiro, uns caixotes contendo ouro, para serem enviados para o Reino 
nos Cofres das naus do comboio da frota, pelo que pede ao Rei que lhe 
mande aviso, logo que receba o ouro. 
Anexo: relação  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1433. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1433. 
 

1434-  1743, Julho, 9, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) sobre o requerimento do 
ajudante de tenente do Governo de São Paulo, Antônio da Silveira e Mota. É 
de opinião que se devia deferir, e incluir uma certidão do médico para a 
verificação das doenças de que padecia o requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1434. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1434. 
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1435-  1743, Julho, 12, Santos 
CERTIDÃO do escrivão da Matrícula e Fazenda Real da praça de Santos, 
Miguel das Águias Cordeiro, declarando que, no Livro de arrematações se 
achavam lançados os autos e termos referentes à arrematação da farinha 
dada aos soldados de Infantaria da praça de Santos, pelos preços que 
variavam de oitocentos e sessenta réis e mil e cem réis, conforme a 
arrematação de cada ano. Desde 1740 não se tornou a arrematar, porque o 
provedor da Fazenda Real (de Santos), José de Godói Moreira, assim o 
determinou, à vista de abundância desse gênero, pelo que se tornaria mais 
conveniente a venda a dinheiro. A concluir, diz que se tem comprado a 
farinha de quinhentos e quarenta a seiscentos e quarenta o alqueire. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1435. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1435. 
 

1436-  1743, Julho, 12, Santos 
CERTIFICADO do escrivão da Matrícula e da Fazenda Real da praça de 
Santos. Miguel das Águias Cordeiro, por ordem verbal do provedor e 
contador da Fazenda Real, da mesma praça, José de Godói Moreira, em 
como, em 1741, mandara afixar editais e meter a lanço o contrato de 
subsídios da dita vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1436. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1436. 
 

1437-  1743, Julho, 13, Lisboa 
CONTRATO (Cópia do) feito no Conselho Ultramarino, com Feliciano 
Narciso, dos direitos pagos pelo gado e por cavalos que entravam no 
Registro de Curitiba para a capitania de São Paulo, vindos do Rio Grande. 
Fora arrematado pelo tempo de três anos, por cem mil réis, a maior quantia 
que rendera durante um ano. Deu por fiador José Bezerra Seixas e era 
obrigado a tomar posse na Provedoria da Fazenda Real da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1437. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1437. 
 

1438-  1743, Julho, 13, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general) da capitania de São Paulo. D, 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V), com o seu parecer sobre os 
assuntos referidos na carta do ex-juiz de fora da vila de Santos, bacharel 
Gaspar da Rocha Pereira, e que diziam respeito a excessos praticados pelo 
governador da dita vila, José Rodrigues de Oliveira e pelo almoxarife, Bento 
de Castro Carneiro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1438. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1438. 
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1439-  1743, Julho, 14, Santos 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, nomeando José Ribeiro de Andrade para o 
posto de coronel do Regimento de Auxiliares, da praça de Santos, que 
vagava por falecimento de Bento Francisco Lustoza, sem vencer soldo 
algum mas gozando de todas as honras e privilégios inerentes a esse cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1439. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1439. 
 

1440-  1743, Julho, 15, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) sobre a representação dos 
oficiais da Câmara da Vila Boa de Goiás. Diz ele que, como a igreja 
paroquial dessa vila se mostrava no meio da povoação, devia continuar aí 
por ser o melhor sitio para comodidade do povo. Acrescenta que os 
moradores da vila iam construindo a igreja com grande rapidez. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1440. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1440. 
 

1441-  1743, Julho, 15, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) de que já tinha dado ordens ao 
ouvidor geral das minas de Goiás, para execução das ordens expressas na 
provisão régia, copiada à margem. Diz que os juizes de Crixás e Meia 
Ponte, não obedeceram, por sugestão do ex-ouvidor geral da comarca de 
Goiás, o bacharel Agostinho Pacheco Teles. Termina a carta, dizendo 
esperar que o Rei resolvesse esse assunto, sobre o qual a comarca da Vila 
Boa (de Goiás) tinha dado conta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1441. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1441. 
 

1442-  1743, Julho, 15, Praça de Santos 
OFÍCIO do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos) José de Godói 
Moreira, para o governador e capitão-general (da capitania de São Paulo) 
(D. Luís Mascarenhas), expondo que o fato de não haver na praça de 
Santos exemplo do que (D. João V) mandava praticar com "os oficiais 
entretidos acerca do soldo que devão vencer" dera ocasião à dúvida 
representada ao mesmo Senhor pelo capitão de Infantaria "entretido" 
Francisco Fernandes Montanha, a qual consistia em saber-se se o mesmo 
devia vencer o soldo por inteiro como quando estava em exercício, ou se 
devia ser diminuído apesar de o mesmo oficial lhe ter apresentado uma 
certidão, constante do que se seguia na Vedoria do Rio de Janeiro em 
semelhantes casos, tivera dúvidas em lhe pagar o soldo por inteiro, antes 
que o Rei lho determinasse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1442. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1442. 
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1443-  1743, Julho, 15, Praça de Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
de Mascarenhas, a (D. João V), dizendo que o ouvidor-geral do Cuiabá não 
pudera enviar a remessa da capitação, em virtude de terem vindo poucas 
canoas e ser, por isso, de pouca segurança, mas que logo a enviara no ano 
seguinte de 1742, e que a remetera na frota que seguira naquele ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1443. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1443. 
 

1444-  1743, Julho, 16, Praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V), na qual se acha justo o requerimento 
do ouvidor geral da comarca de Goiás porque nas vilas de Santos e de Itu 
se dão setenta mil réis de aposentadoria por ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1444. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1444. 
 

1445-  1743, Julho, 17, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas informando (D. João V), sobre a carta do ex-juiz de fora 
da vila de Santos, bacharel Gaspar da Rocha (Pereira), dizendo que era 
verdade o governador (da praça de Santos, José Rodrigues de Oliveira) ter 
mandado prender o negro e o alcaide, e que escrevera ao governador, 
estranhando-lhe os excessos de semelhante procedimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1445. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1445. 
 

1446-  1743, Julho, 20, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) que se achava vago o posto de 
ajudante de tenente dessa capitania, porque João Rodrigues do Vale fora 
nomeado para o posto de mestre de campo de Angola. Sendo esse posto 
muito necessário, o governador propõe o capitão de Infantaria, Antônio 
Francisco Barris, que sempre servira com honra em inúmeras batalhas e 
aponta a tomada da cidade do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1446. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1446. 
 

1447-  1743, Julho, 21, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) do número de indivíduos que 
compunha a Companhia do capitão Domingos Pereira Guedes, da freguesia 
de Nossa Senhora de Nazaré, distrito de São Paulo, do Regimento do 
coronel Manuel Antunes Belém de Andrade. Acrescenta que envia, incluída, 
a lista pedida. 
Anexo: relação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1447. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1447. 
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1448-  1743, Julho, 22, Praça de Santos 
CERTIDÃO do médico do presídio da praça de Santos, José Bonifácio de 
Andrade, certificando que o ajudante-tenente Antônio da Silveira Mota 
padecia de graves doenças intestinais, motivo por que se impunha o seu 
regresso ao Reino, a fim de se tratar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1448. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1448. 
 

1449-  1743, Julho, 26, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real de Santos) José de Godói Moreira, 
para (D. João V), informando com o seu parecer como lhe foi ordenado 
acerca do requerimento feito pelo Dr. José Bonifácio de Andrade. Diz que 
este vence o ordenado de cem mil réis por ano, remuneração que acha não 
estar de acordo com o seu trabalho. 
Anexo: 5 requerimentos, carta, 3 representações,  3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1449. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1449. 
 

1450-  1743, Julho, 27, Praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V), dando conta do montante dos 
vencimentos do provedor da Fazenda Real daquela capitania de Santos, 
José de Godói Moreira, que diz ser de duzentos mil réis anuais, devendo tê-
lo maior se continuasse com as Provedorias do Cuiabá e de Goiás. 
Anexo:  2 requerimentos, ordem 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1450. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1450. 
 

1451-  1743, Agosto, 29, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
expondo a opressão que o Juízo Eclesiástico fazia sobre os habitantes da 
capitania, pois cada vigário da vara provido, "acrescenta salários e põem 
novos costumes na administração da sua justiça... " Estes aumentos eram 
demasiados e altamente prejudiciais para a população, e eram lançados 
sobre inquirição de testemunhas, casamentos, etc. O então vigário, Manuel 
da Costa de Abrantes, ainda tornara os salários mais elevados, pelo que 
vinham pedir ao Rei que os libertasse de tão grande prejuízo e mandasse 
observar o costume "que se praticava no tempo do Governo deste Bispado 
do defunto Bispo D. Frei Antônio de Aguadalupe". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1451. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1451. 
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1452-  1743, Agosto, 31, Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos) José de Godói 
Moreira a (D. João V), dizendo que deu cumprimento à Ordem Régia de 18 
de Fevereiro de 1743 o qual mandava que desse o seu parecer sobre o 
requerimento dos oficiais da Câmara (da vila) de São Vicente, e que 
pusesse em praça a obra da Igreja Matriz dessa vila: mas até a data desta 
carta, não houve qualquer lanço. O parecer do provedor e que o Rei devia, à 
vista da pobreza do povo dessa vila, contribuir para a reedificação da dita 
Igreja, com materiais que faltassem e a manufatura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1452. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1452. 
 

1453-  1743, Agosto, 31, Vila e praça de Santos 
CARTA do sindicante e intendente da comarca de Paranaguá (Parnaguá), 
Manuel dos Santos Lobato para (D. João V) onde se diz que, ao fazer 
residência ao bacharel João Rodrigues Campelo, o qual fora ouvidor da 
comarca de São Paulo, se lhe fez um requerimento por parte de Maria 
Garcia Velha, pedindo que se procedesse a nova devassa, pois na que fora 
feita pelo dito ouvidor se usara de parcialidade. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1453. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1453. 
 

1454-  1743, Agosto, 31, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da praça de Santos), José de Godói 
Moreira, para (D. João v), informando que, em Setembro de 1741, fizera pôr 
em pregão na referida praça, o contrato dos subsídios dos molhados que 
entravam na vila, por arrendamento de um ano, mas, como não encontrasse 
laçando, ordenara a sua arrecadação pelo juízo da Fazenda Real.  
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1454. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1454. 
 

1455-  1743, Setembro, 21, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá 
CARTA do ouvidor geral da comarca do Bom Jesus do Cuiabá, João 
Gonçalves Pereira para (D. João V), relatando a entrada que fizeram alguns 
sertanistas, "fugidos e vadios do arraial da chapada" de São Francisco 
Xavier em Mato Grosso e suas vizinhanças, nas missões chamadas dos 
"Moxos" e nos sertões ao Norte e Noroeste do dito arraial. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1455. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1455. 
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1456-  1743, Setembro, 28, Santos 
CARTA do (mestre de campo governador da vila e praça de Santos), José 
Rodrigues de Oliveira, informando (D. João V) que, tendo já recolhido na 
provedoria, os direitos das vilas de Jacarei (Jacarahy), Taubaté, 
Pindamonhangaba (Pindamunhangaba) e Guaratinguetá, os enviava 
juntamente com esta carta. Repete o que já tinha dito numa carta anterior, 
que a razão dessa quantia não ter vindo a tempo foi a distância a que se 
achavam essas vilas. 
Anexo: provisão, informação, carta, relação, 3 representações 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1456. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1456. 
 

1457-  1743, Novembro, 6, Lisboa Ocidental 
PARECER (cópia) do Conselho Ultramarino, sobre a exposição dos oficiais 
da Câmara da (vila de Santa Cruz) de São Salvador de Ubatuba da 
capitania de São Paulo (acerca da necessidade que tem de que a Igreja seja 
"colada"), e que deve ser vista pela Mesa da Consciência e Ordens).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1457. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1457. 
 

1458-  [ant. 1743, Dezembro, 13, s.l] 
REQUERIMENTO de Jerônimo Dornelas de Meneses, pedindo a (D. João 
V) confirmação da carta de sesmaria concedida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1458. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1458. 
 

1459-  [ant. 1744, Janeiro, 07, Santos] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria da guarnição da praça de Santos, 
Manuel Francisco de Figueiredo, filho legítimo do capitão de Infantaria, 
Antônio Francisco Barris, ao (juiz de fora e órfãos da vila de Santos, Manuel 
da Cunha de Andrada e Sousa), pedindo que lhe seja passada folha corrida. 
Anexo:  4 certidões, 3 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1459. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1459. 
 

1460-  1744, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do provedor da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de Godói (Moreira). pede 
atendendo aos bons serviços prestados por ele, por seu pai e avô no 
desempenho do dito cargo, que lhe seja aumentado o ordenado, tanto mais 
que não está de acordo com o dos outros ministros, os quais têm sido 
aumentados em virtude de se ter agravado o custo de vida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1460. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1460. 
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1461-  [ant. 1744, Janeiro, 31, Guaratinguetá ] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá, 
comarca de São Paulo, e dos moradores da freguesia de Nossa Senhora da 
Piedade, da mesma vila a (D. João V), pedindo-lhe um donativo para, se 
acabar de reparar e aperfeiçoar uma Igreja que fizeram à sua custa, e para 
comprar os paramentos necessários à celebração do culto, mercê tanto 
mais justa quanto é verdade eles pagarem à Fazenda Real mais de três mil 
cruzados de dízimos anualmente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1461. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1461. 
 

1462-  [ant. 1744, Janeiro, 31, praça de Santos] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria Simão Afonso a (D. João V), 
pedindo que lhe mande pagar, pelo provedor da Fazenda da praça de 
Santos, a quantia de sete mil e duzentos réis por mês, soldo do posto de 
alferes e pagens da bandeira, em que foi aposentado pelo Rei - que também 
o nomeou capitão de Infantaria - em recompensa de cinqüenta anos de bons 
serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1462. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1462. 
 

1463-  [ant. 1744, Fevereiro, 1, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves de Aguiar a (D. João V) pedindo 
que lhe seja confirmada a nomeação para o posto de sargento-mor na vila 
de São Vicente. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 15, doc. 1463. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1463. 
 

1464-  [ant. 1744, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO de Leopoldo da Silveira e Sousa e de (Carlos) Pedro da 
Silveira a (D. João V), pedindo que lhe mande passar carta de confirmação 
da sesmaria que, em nome do Rei, lhe concedeu o (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo) conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora), de uma légua quadrada de terra. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1464. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1464. 
 

1465-  [ant. 1744, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO de José Carvalho de Andrade (a D. João V), pedindo-lhe 
que mande passar carta de confirmação da sesmaria que em nome do Rei 
lhe concedeu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas, de três léguas de terra no sítio chamado do Bom 
Sucesso. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1465. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1465. 
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1466-  [ant. 1744, Fevereiro, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO de Luís Siqueira Lima a (D. João V), pedindo que lhe 
mande passar carta de confirmação da sesmaria que, em nome do Rei, lhe 
concedeu o Governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas, de três léguas de terra na paragem chamada a barra do 
Rio Abreu e Sobrado. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1466. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1466. 
 

1467-  [ant. 1744, Fevereiro, 15, s.l.] 
REQUERIMENTO de José da Silva Rodarte a (D. João V) pedindo que lhe 
sejam entregues os documentos que tem na Secretaria, visto não ter sido 
provido no lugar a que concorreu e precisar deles para outro concurso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1467. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1467. 
 

1468-  [ant. 1744, Fevereiro, 21, Santos ] 
REQUERIMENTO do tenente-general "emtertenido" na vila e praça de 
Santos, Manuel Gonçalves de Aguiar a (D. João V) pedindo a confirmação 
de uma carta de sesmaria pela qual o governador e capitão general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) lhe concedeu três léguas de 
terra na paragem chamada os Carlos junto do Ribeiro do Rodeo. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1468. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1468. 
 

1469-  [ant. 1744, Fevereiro, 24, Santos ] 
REQUERIMENTO de José Ribeiro de Andrade a (D. João V), pedindo-lhe a 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), o nomeou para o posto de 
coronel de Auxiliar da praça de Santos, vago por morte de Bento Francisco 
Lustosa e tendo-se em conta os serviços prestados pelo requerente, durante 
vinte e dois anos, nos postos de capitão, sargento-mor e tenente-coronel. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1469. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1469. 
 

1470-  1744, Fevereiro, 01, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a ajuda de custo que pede o 
secretário do governador da capitania de São Paulo, Manuel Pedro de 
Macedo Ribeiro, para compensar as despesas que fez com as viagens do 
Arraial de Nossa Senhora dos Remédios, fundando-se na insuficiência do 
ordenado que lhe rende o seu cargo e no fato de se ter concedido uma 
ajuda de custo ao seu antecessor Antônio da Silva de AlmeidaAnexo: ofício, 
, requerimento, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1470. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1470. 
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1471-  [ant. 1744, Fevereiro, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria duma Companhia da praça de 
Santos, Antônio Francisco Barris, a (D. João V), pedindo a mercê de o 
prover no posto de ajudante de tenente, a que fora proposto pelo 
governador e capitão-general da (capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas), atendendo aos relevantes serviços prestados, entre os quais, 
o ter participado na batalha de Almança, o de ter levado, por duas vezes, os 
reais cunhos para a Casa da Moeda de Minas Gerais e o de ter feito retirar 
da fortaleza do Viragalhão, no Rio de Janeiro, a armada francesa. 
Anexo:  folha de serviço 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1471. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1471. 
 

1472-  1744, Fevereiro, 29, Lisboa 
PROVISÃO de D. João (V) ordenando ao procurador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas) mande ouvir a Câmara da 
vila de Guaratinguetá, para saber se deve confirmar a carta de sesmaria que 
concedeu aquele governador a Domingos Antunes Fialho. 
Anexo: memorial, certidão, provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1472. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1472. 
 

1473-  [ant. 1744, Março, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO de Felipe Fogaça de Almeida, morador na vila de Nossa 
Senhora da Ponte de Sorocaba. a (D. João V) pedindo que lhe mandasse 
passar carta de confirmação de sesmaria em virtude do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, lhe ter feito mercê de meia légua 
de testada, e uma légua de comprido, para o sertão, na paragem do Pero 
distrito de Sorocaba. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1473. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1473. 
 

1474-  [ant. 1744, Abril, 15, s.l.] 
REQUERIMENTO de mestre de campo e escrivão proprietário da Ouvidoria 
de São Paulo, Diogo Pinto do Rego a (D. João V) pedindo que lhe conceda 
o privilégio de, em caso de ser acusado de qualquer crime, "em residência", 
não ter de se deslocar à Corte mas possa defender-se perante o ouvidor da 
comarca com apelação para a Relação da Bahia ou perante o corregedor do 
crime da dita Relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1474. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1474. 
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1475-  [ant. 1744, Maio, 5, Lisboa] 
DOCUMENTO onde estão exarados: DESPACHOS (Três) do Conselho 
Ultramarino. PARECER do procurador da Fazenda sobre a resposta do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Mascarenhas) em que este refuta as acusações de que foi alvo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1475. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1475. 
 

1476-  [ant. 1744, Maio, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Gaspar da Rocha Pereira, a (D. João V), 
dizendo que servira o lugar de juiz de fora da vila de Santos, com notória 
satisfação, e como a comarca de Paranaguá (Pernagua) se achava havia 
anos sem ouvidor-geral formado, o vice-rei do Estado (o conde das 
Galveias, André de Melo e Castro) nomeou-o para esse lugar. Assim, pedia 
uma ajuda de custo para a viagem, em virtude da distância entre Santos e 
essa vila. Solicitava também, que o Rei, ordenasse ao provedor da Fazenda 
de Santos que lhe pagasse os ordenados que vencesse no referido ofício. 
Anexo: instrumento de pública forma, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1476. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1476. 
 

1477-  [ant. 1744, Maio, 12, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da fortaleza da vila de Santos, Torcato 
Teixeira de Carvalho a (D. João V), pedindo que possa beneficiar da mercê 
concedida pelo Rei ao seu filho primogênito - patente de capitão, com soldo 
de capitão de Infantaria e o hábito de Cristo - os outros filhos do requerente 
ou os genros que venha a ter.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1477. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1477. 
 

1478-  1744, Maio, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta  do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), 
informando (D. João V) de que se achava vago o posto de sargento-mor da 
praça de Santos, por reforma de Manuel Gonçalves de Aguiar. Pela grande 
falta que fazia, propôs para esse lugar, o ajudante de número (da praça de 
Santos), José (Pedro) Galvão de Moura (e Lacerda) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1478. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1478. 
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1479-  [ant. 1744, Junho, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Baptista de Oliveira a (D. João V), pedindo-lhe 
que, visto tê-lo nomeado para o posto de capitão-mor da Fortaleza de 
"Gorupá" e como é hábito fazer, lhe mande dar o soldo desde o dia do 
embarque da Corte. Sobre este documento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino autorizando a passagem de provisão para o 
vencimento do soldo desde que não exceda o prazo de dois meses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1479. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1479. 
 

1480-  1744, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento que o 
intendente da comarca de Paranaguá, Manuel dos Santos Lobato, fizera a 
(D. João V), por parte de Maria Garcia Velha, pedindo que se lhe fizesse 
nova devassa, porque o ouvidor-geral tinha tirado a anterior com algum 
suborno. Parecia ao Conselho Ultramarino que se devia fazer uma nova 
devassa. 
Anexo:  certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1480. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1480. 
 

1481-  1743, Julho, 30, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, informando (D. João V) que, quando passou de Goiás 
para São Paulo, deixou substituto junto do povo, e, entre outras medidas, 
estabelecera um meio suave de se cobrar a contribuição espontânea com 
que os povos de Vila Boa de Goiás resolveram gratificar o coronel Antônio 
Pires de Campos que lhes defendia as vidas e fazendas, limpando do gentio 
Caiapó, os campos circunvizinhos, com os seus "bororos" e da queixa que 
fez as povoações da parte Norte de Vila Boa de Goiás, da Intendência de 
Tocantins se tinham dos assaltos do gentio "Acroaçu" e "Acroamirim", 
especialmente nas minas de Arraias e Natividade e nas ribeiras de Palma, 
"Pernatingue" Paraná e sertão da Lagoa;. Refere-se, depois, às Bandeiras 
do sertão de Arraias e do rio do Sono, que, não tendo encontrado o que 
queriam, se precipitaram por terra e rios, achando-se, por isso, mais 
próximas do Grão-Pará do que de Vila Boa (de Goiás). O mesmo 
governador da capitania de São Paulo diz que as minas de São Félix e 
Natividade se achavam bem estabelecidas, pois os mineiros resolveram 
fazer serviços e desse modo D. Luís Mascarenhas espera ver as minas 
desenvolvidas. Diz, ainda, que Tocantins, Meia Ponte e Crixás se iam 
mantendo como sempre, com pouca abundância  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1481. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1481. 
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1482-  1744, Agosto, 1, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Paranaguá (Pernagua), a (D. 
João V), sobre as perturbações causadas pela nomeação anual dos 
escrivães, com pouco conhecimento do seu ofício, o que se remediaria se 
houvesse um escrivão proprietário do lugar. 
Anexo:  alvará, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1482. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1482. 
 

1483-  1744, Agosto, 1, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V) sobre os excessos praticados pelo 
ouvidor-geral da comarca de Goiás, que demoliu a antiga igreja matriz e 
começou a angariar fundos por subscrições e outros meios, para a 
construção de uma nova igreja, sem para isso ter consultado o dito 
governador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1483. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1483. 
 

1484-  [ant. 1744, Agosto, 3, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, João de Abreu a (D. João V) pedindo 
que, dada a insuficiência do soldo que irá vencer no posto de sargento-mor 
da praça de Santos, lhe seja concedido nesse posto o soldo de capitão de 
Infantaria, cargo que exerce na praça de Nova Colônia do Sacramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1484. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1484. 
 

1485-  1744, Agosto, 20, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, dizendo que por carta do provedor da Fazenda Real da 
comarca de São Paulo ficara conhecedor do descobrimento das minas de 
Paracatu, dentro dos limites da jurisdição da capitania (de São Paulo); e que 
escrevera ao governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrada, para 
que este lhe dissesse o meio mais eficaz de se conservar aquele 
descobrimento em tranqüilidade. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1485. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1485. 
 

1486-  1744, Agosto, 20, Santo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, para (D. João V), informando sobre a representação dos 
oficiais da Câmara acerca dos prejuízos causados ao povo pela fábrica de 
"fumos" e aguardentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1486. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1486. 
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1487-  [ant. 1744, Agosto, 21, Charpeada 
REQUERIMENTO de João da Costa Quintão a (D. João V), pedindo a 
confirmação da sesmaria que lhe foi dada pelo Governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), de Três léguas 
de Terra nos campos da paragem chamada Charpreada. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1487. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1487. 
 

1488-  1744, Agosto, 22, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V), informando sobre as custas para o 
ouvidor-geral da comarca de Goiás que mandou pagar da devassa que se 
tirou do suborno verificado na eleição trienal das "justiças de Vila Boa (de 
Goiás) e sobre as despesas da propina que o mesmo ouvidor se atribuiu por 
ir à Câmara fazer o auto de correição e capítulo". Perante a informação do 
mesmo ouvidor, acha que as custas têm razão de ser pagas mas o mesmo 
não sucede com a propina porque o fazer correição e capítulos e trabalho 
inerente ao oficio dos ouvidores e, mesmo que assim não fosse, haveria 
exagero na soma estipulada. 
Anexo: ofício, 2 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1488. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1488. 
 

1489-  1744, Agosto, 26, Vila e praça de Santos 
CARTA do secretário do Governo, Manuel Pedro de Macedo Ribeiro para 
(D. João V) dando parte do envio da lista das ordens reais e da certidão em 
que consta terem elas sido apresentadas ao governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo. Entregará as outras aos ministras e mais 
pessoas, na devida altura. 
Anexo: relação, certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1489. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1489. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 433 / 1400 

1490-  1744, Agosto, Praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, para (D. João V), dando a sua opinião sobre o que lhe 
comunicaram, em cartas de que remete cópias, o intendente: e provedor da 
Fazenda Real da comarca de Goiás, Sebastião Mendes de Carvalho e o 
ouvidor-geral da mesma comarca, Manuel Antunes da Fonseca. Acha que 
os tiros disparados por Antônio Ferraz (de Araujo) a menos de uma légua 
dos rios "proibidos", com o pretexto de precisar de caça, não estão de 
acordo com o desejo manifestado pelo intendente, de que a expedição 
partisse em segredo. Diz que as informações do intendente sobre as 
diligências efetuados pelos "dragões" e os vestígios encontrados não 
coincidem com as que ao governador foram dadas pelo cabo Francisco 
Mendes, nem com o que o ouvidor diz ter sabido por meio do interrogatório 
que fez a João Barbosa. 
Anexo: 6 ofícios(cópia) ordem (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1490. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1490. 
 

1491-  1744, Setembro, 2, Vila Real de (Curitiba) em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos (oficiais da Câmara de Curitiba) a (D. João V), 
pedindo-lhe que aquela vila fosse assistida pela Provedoria da praça de 
Santos com apetrechos e armas necessários, pois confinava com vassalos 
de Castela que, induzindo o gentio "Payagoá", pretendiam impedir o 
povoamento dos domínios pertencentes a Portugal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1491. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1491. 
 

1492-  1744, Setembro, 2, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V) sobre a ordem que lhe fora dada de 
enviar numa lista das munições necessárias à defesa da praça de Santos. 
Não pode enviar as plantas das fortalezas da sua capitania por não ter 
engenheiros que as possam fazer. Descreve o estado da fortaleza de Santo 
Amaro e dá a lista das munições necessárias à sua defesa. Envia uma 
planta da barra e enseada de Santo Amaro feita por "hum curioso" mas que 
acha "conforme com o seo original"; fala do forte, que, segundo a sua 
opinião, se deveria construir na ilha de Urubu e doutro que na planta vai 
indicado. Pergunta ao Rei por onde deve começar e pede que lhe dê 
"consignação" para esta despesa. 
Anexo: 2 cartas, mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1492. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1492. 
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1493-  [ant. 1744, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, João de Abreu a (D. João V), pedindo 
que lhe faça a mercê de mandar dar as ordens necessárias para que o seu 
genro, Antônio Francisco dos Reis, sargento do número na Companhia de 
que o requerente era capitão, na Nova Colônia do Sacramento, seja 
transferido para a praça de Santos como sargento de número, ou no caso 
de não estar vago este posto, como soldado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1493. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1493. 
 

1494-  1744, Setembro, 22, Sabará 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro D. Frei João da Cruz, Para (D. João V) 
dizendo que os oficiais da Câmara da cidade de São Paulo se tinham 
queixado que o vigário da vara (Manuel da Costa de Abrantes) levara 
salários exorbitantes, mas que a verdade era que esse oficial, devido a 
insuficiência dos salários que recebia, pedira aos governadores eclesiásticos 
do Rio de Janeiro que lhe determinassem e esclarecessem o que havia de 
receber por seus serviços, o que foi feito em 12 de Março de 1743, ficando 
estabelecido que seguisse o regimento das comarcas do Norte e Sul do 
Bispado do Rio de Janeiro. Quanto ao fato de os nubentes irem depor e 
jurar se tinham impedimentos, também estava no costume das comarcas do 
Bispado, em observância das instruções da Sagrada Congregação e Ofício 
da Santa Inquisição Universal, para evitar que se dessem casos de bigamia. 
Anexo:  provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1494. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1494. 
 

1495-  1744, Setembro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V), 
sobre o aumento de uma pataca no preço do sal, sistema introduzido por 
Sebastião Fernandes do Rego e que só ficou a vigorar na comarca e cidade 
de São Paulo por não terem podido os seus moradores protestar na devida 
altura, dado o fato de se encontrar ausente o "general". Pedem que o sal se 
venda ao preço antigo, de quatro patacas e quatro vinténs o alqueire. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1495. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1495. 
 

1496-  1744, Setembro, 30, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da cidade de São Paulo a (D. João V), 
pedindo que os moradores daquela cidade fossem aliviados do 
aquartelamento dado aos soldados que paravam ali, quando faziam o 
trânsito das minas de Goiás para o Rio de Janeiro, e que os mesmos 
soldados fossem antes, assistidos pela Provedoria da Praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1496. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1406. 
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1497-  1744, Setembro, 30, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V), indicando para o posto de ajudante 
supra da guarnição da praça de Santos, vago por promoção de Francisco de 
Almeida Albernás ao posto de capitão de Infantaria da mesma praça, as 
seguintes pessoas, que apresentaram a documentação para concorrer ao 
referido posto: Manuel Francisco de Figueiredo, filho do capitão de Infantaria 
Antônio Francisco Barris e provido no posto imediato, Fernando Leite 
Guimarães, condestável de Artilharia e Gaspar de Caldas Lobo, cabo da 
Fortaleza da Bertioga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1497. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1497. 
 

1498-  [ant. 1744, Outubro, 1] 
REQUERIMENTO do coronel Bartolomeu Bueno da Silva (a D. João V), 
pedindo carta de confirmação da sesmaria que fora prometida a seu pai pelo 
antigo governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, Rodrigo 
Cesar de Meneses e concedida ao requerente pelo atual governador D. Luís 
Mascarenhas. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1498. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1498. 
 

1499-  1744, Outubro, 4, Santos 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas para (D. João V) na qual diz que havia dificuldade em 
saber ao certo, qual o montante das despesas feitas pelo tenente-general 
Manuel Rodrigues de Carvalho, na expedição a Cuiabá. O governador, em 
face de todas as informações tiradas, acha que a despesa feita pelo dito 
tenente-general devia ter sido superior a seis mil cruzados. 
Anexo: 4 requerimentos, carta, certidão de fé de ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1499. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1499. 
 

1500-  1744, Outubro, 5, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real) José Godói Moreira a (D. João V), 
dando conta do envio de trinta e uma mil trezentas e cinqüenta oitavas e 
meia de ouro, provenientes das Intendências do Cuiabá, Paranapanema e 
Paranaguá (Parnaguá). 
Anexo: relação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1500. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1500. 
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1501-  1744, Outubro, 11, Vila de Santa Ana das Cruzes de Mogi, comarca de 
São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santa Ana das Cruzes de 
Moji a (D. João V), pedindo-lhe um subsídio para a reparação da igreja 
Matriz daquela vila e providências para a eleição de juiz dos órfãos, o que 
era muito difícil dada a exigüidade do ordenado que recebem e que lhes não 
compensa o abandono a que têm de votar os seus terrenos de cultura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1501. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1501. 
 

1502-  1744, Outubro, 14, São Paulo 
CARTA do ouvidor e corregedor da capitania de São Paulo, Dr. Domingos 
Luís da Rocha para (D. João V), dizendo que, da falta de regimento 
confirmado pelo Rei, em que se estabeleçam os salários oficiais dos 
auditórios no Brasil, resulta uma grande confusão, dada a arbitrariedade 
com que se fixam esses salários, pelo que pede as providências que se 
julgarem adequadas.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1502. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1502. 
 

1503-  1744, Outubro, 14 
CARTA do ouvidor-(geral) corregedor (da comarca) de São Paulo, Dr. 
Domingos Luís da Rocha a (D. João V) perguntando se, para fazer correição 
naquela comarca, deve observar a Ordenação do Reino que manda fazer 
correições anuais ou o Regimento especial em que atendendo à dificuldade 
de comunicações e pobreza da região, pouca povoada, se estabelecessem 
correições trienais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1503. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1503. 
 

1504-  1744, Outubro, 15, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral e corregedor (da comarca) de São Paulo, Dr. 
Domingos Luís da Rocha a (D. João V), dizendo que não se fazem 
anualmente todas as procissões que estão fixadas, São Sebastião, 
Visitação, Anjo da Guarda e Corpo de Deus, devido à parcialidade dos 
senadores que assim vão contra as ordens do Rei. Pede que lhe seja 
indicado o que deverá fazer e sugere que se faça procissão no dia 1 de 
Dezembro, para celebrar a aclamação de D. João IV e a recuperação da 
independência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1504. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1504. 
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1505-  1744, Outubro, 16, São Paulo 
CARTA do ouvidor e corregedor de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha 
para (D. João V), perguntando qual o lugar que deve ocupar nas funções 
públicas e festividades religiosas quando se encontrar presente o general, 
pois apesar de o Rei ter decidido que ocupasse o segundo lugar, sentando-
se, "abaixo do general em cadeyra raza", este não atendeu a representação 
feita pelo ouvidor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1505. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1505. 
 

1506-  1744, Outubro, 16, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha a (D. 
João V), pedindo-lhe a confirmação do aumento de "assinatura" que já tinha 
sido concedido ao Desembargador Sebastião Galvão Frasquinho e seus 
sucessores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1506. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1506. 
 

1507-  1744, Outubro, 17, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da Comarca de São Paulo, Dr. Domingos Luís da 
Rocha para (D. João V) comunicando-lhe ter soltado da prisão Manuel Pinto 
Guedes que aí se encontrava sem culpa formada, por ordem do sindicante 
Dr. Manuel dos Santos Lobato, por se ter recusado a jurar que tinha dado ao 
Sindicante duzentos mil réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1507. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D.1507. 
 

1508-  1744, Novembro, 17, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza da Bertioga da praça de Santos, 
Gaspar de Caldas Lobo, a (D. João V), pedindo-lhe ordem para que o 
Conselho Ultramarino o consulte sobre um requerimento em que o 
suplicante pedia confirmação da patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo conde de Sarzedas (Antônio Luís de 
Távora), lhe concedera, soldo igual ao capitão da Fortaleza da Praia 
Vermelha do Rio de Janeiro ou ao menos o de ajudante de praça, 
requerimento que a Conselho Ultramarino não deferiu. (S.l., ant. a 1744 
Novembro 12). 
Anexo: requerimento, carta, provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1508. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1508. 
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1509-  1744, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre as petições que fez o capitão 
da fortaleza de Bertioga da praça de Santos, Gaspar de Caldas Lobo, para 
que, em remuneração dos serviços por ele prestados, lhe fosse concedido 
soldo igual ao do capitão da fortaleza da Praia Vermelha ou ao menos de 
ajudante da praça. Ouvidos o governador de São Paulo e o provedor da 
Fazenda Real, parece ao Conselho que agiu bem ao indeferir o 
requerimento pois o suplicante é um cabo do forte da Bertioga, vencendo o 
ordenado que habitualmente recebera os cabos dos fortes, aos quais não é 
conveniente aumentar o soldo para se não onerar mais a Fazenda Real. 
Anexo: resolução, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1509. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1509. 
 

1510-  1744, Dezembro, 10, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá (Parnaguá), (Manuel 
Tavares de Siqueira) a (D. João V), dizendo, que a Provisão Régia sobre 
canoas e escravos para a condução de ouvidores e oficiais que fazem 
correições, é baseada numa informação falsa, pois essas despesas fizeram-
se sempre à custa dos bens do Conselho, como prova com certidão junta; 
que, se se mantiver a decisão será necessário aumentar os ordenados dos 
ditos ouvidores, pois as correições não podem deixar de ser feitas, dada a 
barbárie das populações; pede a criação de uma vila na povoação do Rio 
Grande, queixa-se do procedimento do governador da vila de Laguna. 
Anexo: requerimento, certidão, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1510. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1510. 
 

1511-  [ant. 1744, Dezembro, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel da nobreza da capitania de São Paulo, 
Domingos Gomes Beliago a (D. João V), pedindo que lhe seja confirmada a 
patente pela qual foi nomeado, pela governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, para aquele posto, vago por 
morte de Domingos Rodrigues da Fonseca. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1511. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1511. 
 

1512-  1744 
LEMBRETE em que se diz ter-se passado a João de Abreu patente de 
sargento-mor da praça de Santos em 17 de Junho de 1744. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1512. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1512. 
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1513-  [ant. 1745] 
REQUERIMENTO de Alexandre Monteiro de Sampaio, a (D. João V) 
pedindo que lhe seja confirmada a patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o nomeou para o 
posto de mestre de campo do distrito da Vila de Ubatuba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1513. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1513. 
 

1514-  [ant. 1745, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do Coronel Bartolomeu (Bertholomeu) Bueno da Silva a 
(D. João V) pedindo que lhe mande passar uma certidão do teor da 
procuração que lhe fizera seu sobrinho, Estevão Raposo Bocarro, a qual se 
achava junto ao requerimento em que pedia que lhe fossem concedidas as 
passagens dos rios que necessitarem de canoas, desde São Paulo até às 
minas de Goiás (Goyazes) que estava na Secretaria do Conselho 
(Ultramarino). 
Anexo:  2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1514. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1514. 
 

1515-  [ca. 1745, Janeiro, 15] 
PARECER (Cópia do) segundo o qual não é praticável a despacho que pede 
o novo Bispo de São Paulo (Bernardo Rodrigues Nogueira), para poder 
cobrar os frutos do seu arcediago do Funchal até ao dia em que tomar 
posse do seu novo bispado na América, porquanto não constando na 
Congregação do Concílio e no Ofício das Comissões Apostólicas, nada 
sobre o estado presente daquele litígio, não pode a Sé Apostólica resolver 
nada. Semelhante arbítrio era também impraticável porque no Ofício das 
Comissões Apostólicas, se acha um "nihil transeat" com ordem de se 
contrariar qualquer despacho que se intentasse. Além disto, acresce a 
circunstância de que na proposição do Bispado, no Consistório, foi 
indispensável o decreto "Cessationis Juris ad Archidiaconatum" por não ser 
compatível a dignidade do Bispado com o direito a outros benefícios. 
Anexo: bula 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1515. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1515. 
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1516-  1745, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Bartolomeu 
Bueno da Silva, a (D. João V), no qual diz que, tendo-lhe o mesmo Senhor 
feito mercê e a seu sobrinho, Estevão Raposo Bocarro, de quem era 
procurador bastante, das passagens dos rios que necessitavam de canoas, 
desde a "comarca de" São Paulo até às minas de Goiás (dos Goyás) para 
se encartar na referida mercê e satisfazer algumas dívidas contraídas na 
ocasião da sua vinda ao Reino, e, finalmente, para regressar à sua pátria, 
pedia que lhe fosse concedida a faculdade de, sobre as rendas das ditas 
passagens, poder tomar a juro determinada quantia.  
Anexo: 2 requerimentos, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1516. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1516. 
 

1517-  1745, Março, 4, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando passar ordem, em 
conformidade com a resolução de (D. João V), para o novo Ouvidor que irá 
para a capitania de São Paulo e em sua falta, para o que há de ir para 
Paranaguá (Pernagua). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 15, doc. 1517. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1517. 
 

1518-  [ant. 1745, Março, 13, Santos] 
REQUERIMENTO do religioso capucho e guardião do Convento de Santo 
Antônio da vila de Santos frei Gonçalo de Nascimento a (D. João V) pedindo 
alguns ornamentos, "vestes sacerdotais e mais paramentos de altares", para 
a sua igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1518. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1518. 
 

1519-  [ant. 1745, Março, 14, Guaratinguetá] 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila de Guaratinguetá 
(Garataquenta), da comarca de São Paulo a (D. João V), para que se digne 
fazer com que o Provincial envie para aquela vila, onde a maior parte dos 
moradores pertencem à ordem Terceira do Carmo, um religioso que possa 
assistir-lhes. (Guaratinguetá (?)), (ant. a 1745 Março 14). Assinaram esta 
representação: Manuel de Almeida Fonseca, João Machado Ludovico, José 
Garcia Pinheiro e outros moradores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1519. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1519. 
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1520-  1745, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que o governador e capitão-
general da Capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, dá conta do 
exame que na Provedoria da Fazenda Real da comarca de Goiás se fez ao 
ouro remetido pela Intendência dos Tocantins. Como se reconhecera haver 
falsificações, o Conselho é de parecer que se examine de novo o ouro na 
Casa da Moeda, a fim de se poderem tomar as providências necessárias. 
Anexo: carta, ofício, auto de exame. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1520. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1520. 
 

1521-  [ant. 1745, Março, 23, Cuiabá] 
REQUERIMENTO do tesoureiro de Intendência e Fazenda Real das Minas 
do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, Francisco de Azevedo Cordovil a (D. João 
V), pedindo que lhe seja mandada passar carta de confirmação do ofício 
acima referido em que foi provido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, e do qual lhe foi dada posse 
em 23 de Dezembro de 1743, pelo intendente-geral da capitação Dr. João 
Gonçalves Pereira. 
Anexo: 2 requerimentos  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1521. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1521. 
 

1522-  1745, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o aumento de soldo pedido 
pelos alferes de Infantaria da praça de Santos, que se queixam de não 
ganharem o suficiente para as despesas que são obrigados a fazer e de 
estarem em desigualdade de circunstâncias perante os do Rio de Janeiro. 
Refere-se às informações havidas dos governadores das capitanias de 
Santos e do Rio de Janeiro e ao parecer do procurador da Fazenda. Como a 
eles, parece ao Conselho, que o requerimento é justo. 
Anexo: 2 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1522. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1522. 
 

1523-  [ant. 1745, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria das Ordenanças das vilas 
de São Sebastião e de Ubatuba, Julião de Moura Negrão a (D. João V), 
pedindo que lhe seja confirmada a patente pela qual foi nomeado, pela 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, para aquele posto, vago por Manuel Alvares de Morais ter 
sido promovido ao posto de coronel das Ordenanças das ditas vilas. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1523. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1523. 
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1524-  1741, Abril, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a incapacidade do mestre de 
campo, governador da praça de Santos (José Rodrigues de Oliveira) e a 
necessidade de lhe nomear sucessor. 
Anexo: ofício, carta, 10 certidões, 2  2 termos (traslados), auto de perguntas 
(traslado) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1524. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1524. 
 

1525-  [ant. 1745, Abril, 6, Santos] 
REQUERIMENTO de Ana de Siqueira de Mendonça, viúva do coronel 
Domingos Teixeira de Azevedo a (D. João V) para que lhe seja confirmada a 
carta de sesmaria, concedida pelo governador e capitão general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. .1525 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1525. 
 

1526-  [ant. 1745, Abril, 7] 
REQUERIMENTO de Agostinho de Faria e Castro a (D. João V), pedindo 
que lhe mande confirmar a carta de sesmaria pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas lhe 
concedeu, em nome do Rei, meia légua quadrada, de terras. 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos, carta de sesmaria, auto de possse, 3 
requerimentos, ordem, certidão, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1526. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1526. 
 

1527-  [ant. 1745, Abril, 08, Santos] 
REQUERIMENTO do mestre de campo governador da praça de Santos, 
José Rodrigues de Oliveira a (D. João V), pedindo que, dados os achaques 
de que sofre e visto estar impossibilitado de continuar no cargo que 
desempenhou durante sete anos, lhe seja permitido deixa-lo regressar ao 
Reino, a procurar remédio para os seus males. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1527. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1527. 
 

1528-  1745, Abril, 09, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino a (D. João V), na qual se diz que se 
deve conceder a José Rodrigues de Oliveira a demissão do posto de 
governador da praça de Santos, que pediu, por se sentir doente. 
Anexo: carta, 2 requerimentos, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1528. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1528. 
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1529-  1745, Abril, 09, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o modo como se cumpriram as 
ordens régias acerca da petição do tenente de mestre-de-campo general da 
capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho em que pedia o 
pagamento das despesas feitas com o apresto duma expedição contra os 
indígenas "Paiagás". Como o governador informara serem verdadeiras as 
declarações do requerente e se reconhecera tratar-se de uma despesa 
avultada, o Conselho, como o procurador da Coroa, é de parecer que esta 
despesa seja paga pelo Estado. 
Anexo: consulta, requerimento, relação, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 15, doc. 1529. 
AHU_CU_023-01, Cx. 15, D. 1529. 
 

1530-  [ant. 1747, Abril, 20, s.l.] 
REQUERIMENTO de Matias do Couto Reis a (D. João V), pedindo-lhe a 
confirmação do posto de capitão da fortaleza de São João da Barra de 
Bertioga, no porto de Santos, que vagara por falecimento de Gaspar de 
Caldas Lobo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1530. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1530. 
 

1531-  1745, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o exposto na carta do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, acerca do Recolhimento (de Santa Teresa), fundado sem 
consentimento régio, e do procedimento do vigário da vara da cidade de São 
Paulo, que mandou açoitar, publicamente, por uma negra, a filha de um dos 
"principais moradores da cidade".  
Anexo: 6 ofícios 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1531. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1531. 
 

1532-  1745, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que o ouvidor-geral da comarca 
de São Paulo (Dr. Domingos Luís da Rocha) dá conta das dificuldades que 
surgiram ao realizar-se inquérito sobre a morte de Antônio Francisco de 
Oliveira, na vizinhança da vila de Jundiaí (Jundiahy) e pede que se lhe diga 
se deve terminar as investigações para não ficar impune o delito. Ouvido o 
procurador da Coroa, que é de parecer que o ouvidor atual deve continuar a 
devassa, ao Conselho parece o mesmo. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1532. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1532. 
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1533-  [ant. 1745, Abril, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO do escrivão Bento José a (D. João V), pedindo que lhe 
seja pago, por intermédio do provedor da Fazenda, o ordenado 
correspondente aos três anos que serviu como escrivão do Registro de Moji 
do Campo, sendo provedores, por nomeação do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, José 
Correia da Fonseca e Manuel Gomes da Costa. Refere-se ao fato de o Rei 
ter estabelecido o ordenado de duzentos mil réis anuais para o provedor e 
cem mil réis para o escrivão quando a viúva de José Correia da Fonseca 
requereu que lhe fosse pago o ordenado deste. 
Anexo:  4 certidões, carta, 4 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1533. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1533. 
 

1534-  [ant. 1745, Abril, 24, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Manuel de Araujo e Faria pedindo a (D. João V) para 
ser provido no lugar de cirurgião-mor da vila de Santos. Como cirurgião, tem 
trabalhado na corte e nas naus com perigo da sua vida, como demonstra por 
documentos. 
Anexo: recibo 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1534. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1534. 
 

1535-  1745, Abril, 28, Lisboa 
1535. CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação dos 
oficiais da Câmara da vila de Santos, em que estes mostravam a 
necessidade de haver aí um médico e de se aumentar o ordenado, pela 
Fazenda Real, ao doutor José Bonifácio de Andrade, para que ele pudesse 
conservar-se naquela praça.  
Anexo: 2 representações, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1535. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1535. 
 

1536-  [ant. 1745, Maio, 22] 
REQUERIMENTO do coronel Bartolomeu Bueno da Silva a (D. João V), 
pedindo que lhe sejam passadas cartas pelas quais se conceda a si e ao 
seu sobrinho "pelas três vidas sujeitas à ley mental" e em conformidade com 
a divisão feita pelo requerente, em seu nome e no do sobrinho de quem é 
procurador, a passagem dos rios que necessitam de canoa, desde São 
Paulo até às minas do Goiás, incluindo as passagens dos rios Atibaia 
"Jogoaymirim", Verissimo e Meia Ponte. 
Anexo: bilhete, 4 cartas, 3 requerimentos, 2 certidões, 10 provisões, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1536. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1536. 
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1537-  1745, Julho, 22, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas a (D. João V), acusando o vigário da Vara de São Paulo, 
Manuel da Costa Abranches, de vexar os moradores de Moji (Mogy-Guassu) 
da comarca de São Paulo, e pedindo-lhe que tome as providências 
necessárias, para que aqueles seus vassalos não sofram tanto com os 
vigários da vara, que fazem tudo quanto querem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1537. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1537. 
 

1538-  1745, Agosto, 03, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas sobre o requerimento dos oficiais da Câmara da vila de 
Guaratinguetá para ser concedida licença de se construir um hospício 
franciscano na dita vila, dizendo que achava justo que fosse deferida a 
licença pedida, porque, por um lado, os conventos de franciscanos estavam 
a tornar-se pesados, ao povo por viverem das esmolas dos devotos mas, 
por outro lado, eles eram muito úteis, porque estavam sempre prontos a 
deslocar-se aonde fossem chamados para as confissões. No entanto, 
achava que a essa licença se deveriam ligar duas condições: a primeira, que 
os religiosos não excedessem o número de seis; a segunda, que não 
houvesse "comissário de Teceyros nem Terceyros", a fim de evitar as 
controvérsias que muitas vezes se levantavam entre estes e os "Religiosos" 
e não sucedesse como na vila de Santos, onde todos os moradores 
estavam alistados nas Ordens Terceiras de São Francisco e de Nossa 
Senhora do Carmo abandonando a do Santíssimo Sacramento a que eram 
obrigados a assistir. 
Anexo: representação, provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1538. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1538. 
 

1539-  1745, Agosto, 05, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) na qual diz que os soldados que escoltam 
os reais quintos de Goiás não podem causar opressão aos moradores da 
cidade de São Paulo, pois não ultrapassam o número de dez e, se os 
oficiais da Câmara se comoveram com as queixas dos pobres, poderão 
remediar o caso, distribuindo os quartéis pelas casas dos ricos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1539. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1539. 
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1540-  1745, Agosto, 07, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do juiz e oficiais da Câmara da cidade de São Paulo a 
(D. João V) sobre os vexames que sofria o povo da mesma cidade com "as 
repetidas ocasiões que se tem oferecido de auxiliar a justiça em deligências 
do serviço real" e com o aquartelamento aos soldados dos Dragões das 
Minas de Goiás, pedindo, por isso, que o Rei aliviasse o povo dos referidos 
incômodos, mandando para aquela cidade uma Companhia de Dragões ou 
por outro modo qualquer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. .1540 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1540. 
 

1541-  1745, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a nomeação para o posto de 
ajudante de tenente da Capitania de São Paulo, vago por promoção de João 
Rodrigues do Vale ao posto de mestre de campo do Reino de Angola, de 
uma das seguintes pessoas: Antônio Francisco Barris, Antônio de Oliveira 
Bastos, Manuel Borges da Costa, cujos serviços se referem, e Manuel 
Martins dos Santos. O Conselho propõe: 1º Antônio Francisco Barris, 2º 
Antônio de Oliveira Bastos, 3º Manuel Borges da Costa. 
Anexo: 2 consultas, provisão,  carta, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc.1541. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1541. 
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1542-  1745, Agosto, 14, Iguape 
CARTA do ouvidor-geral de Paranaguá (Parnaguá), Manuel Tavares de 
Sequeira, para (D. João V), informando sobre o conteúdo de uns itens feitos 
contra o governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas. Em resposta ao 1º item diz que bastava um intendente para 
superintender, tanto às minas de Paranapanema como às de Apiaí, por ser 
fácil a comunicação e o tráfico estar a diminuir. Ao 2º item responde que o 
índio Ciríaco (Cyriaco) e um seu sócio descobriram as minas de Apiaí e 
deram notícia do descoberto, quando era intendente de Paranapanema 
(Paranampanema) o bacharel Vicente Leite Ripado que mandou com eles o 
paulista Nordin (Nordyn) de Vasconcelos averiguar a notícia, com a 
promessa de o nomear guarda-mor do descoberto. Ao 3º item respondeu 
que José de Barros Lima e o seu sócio João de Macedo e Faro tiravam das 
minas as maiores conveniências, faziam desordens e que o intendente das 
minas, Tomás Antônio Pissarro tomou para a Fazenda Real a parte que fora 
dada ao referido governador. Ao 4º item responde que José Barros Lima 
recorrera ao mesmo governador, o qual depôs o intendente da 
superintendência, Tomás Antônio Pissarro e deu àquele os cargos de 
guarda-mor, intendente e superintendente das minas, desconhecendo-se os 
meios de que ele se serviu para se introduzir junto do governador. Ao 5º 
item responde que o referido governador, tendo deposto o tenente Luís da 
Rocha Martins, nomeou Rodrigo Félix Martins, que era inepto, para o cargo 
de Tesoureiro da Intendência da Câmara de Paranaguá. Ao 6º item 
respondeu que era escusado a casa da Intendência nas referidas minas por 
estarem a decair muito rapidamente e, se se tentasse essa construção, 
resultaria daí trabalho dispendioso e difícil pela impossibilidade de condução 
de materiais a paragens tão difíceis de atingir. Finalmente o referido ouvidor 
sugere que se deponha José de Barros Lima das ocupações que exerce nas 
referidas Minas e que seja obrigado a abandoná-las para evitar escândalos 
e perturbações. 
Anexo:  parecer 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1542. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1542. 
 

1543-  1745, Agosto, 18, Santos 
CARTA de Luís Antônio de Sá Queiroga a (D. João V), na qual diz que, por 
ordem do (governador e capitão-general) da capitania de São Paulo, (D. 
Luís Mascarenhas) passou da cidade de São Paulo para a praça de Santos, 
de que fora nomeado governador, tomando posse do lugar no dia 14 de 
Agosto de 1745. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1543. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1543. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 448 / 1400 

1544-  1745, Agosto, 23, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V), na qual informa que escreveu aos 
ministros, transmitindo-lhes as ordena reais para que as cumprissem e para 
que se pagasse, pela Fazenda Real, as "pedras de estimação". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1544. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1544. 
 

1545-  1745, Agosto, 23, Praça de Santos 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas), na qual diz que, como a vila de Santos compreende bastante 
povo e seis Companhias de Infantaria, comendo todos "de carreto" por "se 
não lavrarem farinhas no seu termo", renovara a ordem do seu antecessor 
(D. Antônio Luís de Távora, conde de Sarzedas), dada a Paranaguá, para 
que todos os mestres das embarcações que navegarem daquele porto, com 
mantimentos, sejam obrigados, sob fiança, a dar entrada no porto de 
Santos. A fiança que os lavradores do termo de Paranaguá não ficarão 
prejudicados nem os mestres das embarcações que navegarem para o 
Norte, pois recebem logo o seu dinheiro. Diz que reprova o haverem os 
oficiais da Câmara da vila de Paranaguá recorrido ao Rei, sem que primeiro 
tivessem exposto a ele, governador, o seu vexame: e reprova, igualmente o 
fato de se tomarem à força, no Rio de Janeiro, as farinhas que se encontram 
a bordo das embarcações, pagando-se com "bilhetes", do que resulta 
grande ruína. 
Anexo: provisão, carta, representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1545. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1545. 
 

1546-  1745, Agosto, 23, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V), sobre o estado da dita capitania. Refere-se 
às providências a tomar para a pacificação dos indígenas e repressão das 
desordens, ao contrabando de sal, sabão, açúcar e panos e à exploração 
das minas de ouro e diamantes de "cacipó Mirim" de "Metuca". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1546. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1546. 
 

1547-  1745, Agosto, 26, Vila e praça de Santos 
CARTA do secretário do Governo da capitania de São Paulo, Manuel Pedro 
de Macedo Ribeiro para (D. João V), comunicando que foram apresentadas 
ao governador e capitão-general daquela capitania (D. Luís Mascarenhas) e 
aos ministros que foram da Corte, as ordens de (D. João V) que tinham sido 
remetidas pelo Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1547. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1547. 
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1548-  [ant. 1745, Agosto, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel Bartolomeu Bueno da Silva a (D. João V), 
pedindo que lhe seja mandada passar uma certidão na qual conste que ao 
requerente e a seu sobrinho Estevão Raposo Bocarro foi feita mercê das 
passagens dos rios em que não há canoas, desde a cidade de São Paulo 
até às minas de Goiás e os nomes desses rios. Sobre este documento 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino em que se diz que pode 
passar-se a certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1548. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1548. 
 

1549-  1745, Setembro, 04, São Paulo 
RECIBO do ouvidor Geral de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha, em 
que diz ter recebido por intermédio do secretário do Governo daquela 
capitania, num maço de papéis e oito cartas, primeira e segunda vias, 
expedidas pelo Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1549. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1549. 
 

1550-  1745, Setembro, 05, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V), respondendo à Provisão em que lhe 
ordenava que desse o seu parecer sobre o requerimento de Manuel de 
Araújo e Faria, pedindo nomeação para o cargo de cirurgião-mor da praça 
de Santos. Dá conta de ter confirmado a nomeação feita pelo governador 
daquela praça, José Rodrigues de Oliveira, na pessoa de João Batista Saisi 
para o lugar de cirurgião da mesma praça, vago por morte de Teodoro da 
Fonseca Pereira, por reconhecer o valor do contemplado. 
Anexo: carta patente, 2 requerimentos, provisão (cópia), 4 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1550. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1550. 
 

1551-  1745, Setembro, 06, Vila e povoação de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) sobre o requerimento do escrivão da 
matrícula da praça de Santos (Miguel das Águias Cordeiro) em que pedia 
cento e quarenta mil réis de ordenado por ano. Aquele governador diz que, 
de acordo com o provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói 
Moreira, não acha justo que o referido escrivão sirva com tanto trabalho, 
vencendo apenas dez mil réis anuais, devendo-se por isso deferir-se-lhe o 
requerimento. 
Anexo: 3 requerimentos,  certidão,  informação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1551. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1551. 
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1552-  1745, Setembro, 07, Lisboa 
PROVISÃO de D. João (V) ao governador e capitão-general da Capitania de 
São Paulo (D. Luís Mascarenhas) dizendo que, sobre a petição do padre 
Belchior Mendes, referente às embarcações para o transporte de 
passageiros e seus haveres, deveria ter ouvido os oficiais da Câmara da vila 
de Santos, informar-se de uma demanda que já tinha havido sobre o mesmo 
assunto e da sentença que então se proferiu, tendo em conta a informação 
por escrito do provedor da Fazenda e dar o seu parecer sobre o caso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1552. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1552. 
 

1553-  1745, Setembro, 09, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), dando conta de ter mandado prender 
Diogo José Pereira na fortaleza da Barra, e de ter remetido o "precatório" do 
intendente e provedor da Fazenda Real das minas de Goiás, Manuel 
Caetano Homem de Macedo, ao juiz de fora da vila de Santos, para lhe dar 
execução. 
Anexo: carta (cópia), carta precatória (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1553. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1553. 
 

1554-  1745, Setembro, 09, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo e Santos, 
José de Godói Moreira a (D. João V), pedindo que tomasse as suas 
providências sobre as desordenadas e excessivas pescas que fazia em toda 
a costa e vizinhança de Santos, o contratador de Baleias (Tomé Gomes 
Moreira) da capitania do Rio de Janeiro, de São Sebastião e de Santa 
Catarina. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1554. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1554. 
 

1555-  1745, Setembro, 24, Lisboa 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo e Santos, José 
de Godói Moreira, a (D. João V) dizendo que por falta de dinheiro ainda não 
lhe tinha sido possível satisfazer a ordem para remeter ao Conselho 
Ultramarino 200.000 réis que se deram de ajuda de custo, ao bacharel 
Gaspar da Rocha Pereira, juiz de fora da vila de Santos no ano de 1738. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1555. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1555. 
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1556-  1745, Setembro, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha a (D. 
João V), pedindo que, em virtude de Miguel da Costa, da vila de Santos, ter 
recorrido ao Juízo da Coroa por causa da violência e vexame que lhe fizera 
o vigário da vara da mesma vila, e este ter desprezado a "carta rogatória" do 
Rei apresentada pelo escrivão, chegando a atemorizá-lo com excomunhões 
e dizendo que não reconhecia superioridade senão do seu prelado, desse 
as suas providências 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1556. 
. 

1557-  [ant. 1745, Outubro, 29, Paranaguá] 
REQUERIMENTO de Veríssimo Gomes da Silva, morador na vila de 
Paranaguá, a (D. João V), pedindo que lhe confirmasse a sua carta de 
sesmaria, em virtude do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (D. Luís Mascarenhas), lhe ter dado de sesmaria meia légua de terra 
de comprido e um quarto de largo, na paragem do rio "Foralez". 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1557. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1557. 
 

1558-  1745, Novembro, Paranaguá 
RECIBO de Manuel Tavares de Sequeira em que acusa ter recebido do 
secretário do Governo da capitania de São Paulo, Manuel Pedro de Macedo 
Ribeiro, duas provisões do Conselho Ultramarino, primeira e segunda via, 
sobre o cumprimento das ordens do Juízo do Fisco. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1558. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1558. 
 

1559-  [ant. 1746, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Ramos de Araújo a (D. João V), pedindo a 
confirmação da patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo D. Luís Mascarenhas o nomeou para o posto de 
capitão de Infantaria de Ordenanças do bairro da Paraitinga, distrito da vila 
de Guaratinguetá. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1559. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1559. 
 

1560-  [ant. 1746, Fevereiro, 04] 
REQUERIMENTO de Pantaleão Ferreira a (D. João V), pedindo que mande 
passar patente de confirmação do posto de capitão de uma Companhia de 
Ordenança da vila de Iguape, no qual foi provido pelo governador da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1560. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1560. 
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1561-  [ant. 1746, Fevereiro, 07, s.l.] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu da Silva Borges a (D. João V), pedindo 
carta de confirmação no posto de sargento-mor da Ordenança da vila de 
Ubatuba, vago por morte de Pedro Afonso. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1561. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1561. 
 

1562-  [ant. 1746, Fevereiro, 08, São João de Atibaia] 
REQUERIMENTO de João do Prado de Camargo e de seu filho, Jerônimo 
de Camargo Bueno, a (D. João V) pedindo a confirmação da carta de 
sesmaria, pela qual o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, lhe faz mercê das terras nela declaradas. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1562. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1562. 
 

1563-  [ant. 1746, Fevereiro, 12, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Gaspar da Rocha Pereira a (D. João V), 
pedindo que se mande pagar-lhe todos os ordenados do tempo que serviu 
no lugar de ouvidor de (Nossa Senhora do Rosário de) Paranaguá e que lhe 
sejam dados os 200 mil réis de ajuda de custo que é costume dar ao ouvidor 
da citada comarca. 
Anexo: 3 requerimentos, 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1563. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1563. 
 

1564-  1746, Fevereiro, 25, [Lisboa] 
CONTRATO (Cópia do) feito a 25 de Fevereiro de 1746, "das passagens 
antigas de São Paulo que se fez no Conselho Ultramarino com João 
Francisco por tempo de três anos... empresas cada um dos ditos anos, de 
dous contos e sessenta e cinco mil reis livres para a Fazenda Real". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1564. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1564. 
 

1565-  [ant. 1746, Fevereiro, 26, Vila de Itú] 
REQUERIMENTO de Antônio Luís Freitas, morador na vila de (Nossa 
Senhora de Candelária de) Itu a (D. João V), pedindo confirmação da carta 
de sesmaria passada pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1565. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1565. 
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1566-  [ant. 1746, Fevereiro, 26, Vila de Santa Ana de Parnaíba] 
REQUERIMENTO do padre Lourenço Leite Penteado morador no termo da 
vila de (Santa Ana) de Parnaíba (Parnahiba) pedindo a (D. João V) que lhe 
mande passar confirmação de uma carta de sesmaria, concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, de terra com légua e meia de comprimento e uma légua de 
largura. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1566. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1566. 
 

1567-  1746, Março, 06, [Lisboa] 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João (V) informando o provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos (José de Godói Moreira (?)), que tendo concedido 
ao Bispo de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira) a faculdade de 
nomear as dignidades e cônegos da catedral de São Paulo, e sendo justo 
que os nomeados vencessem as respectivas côngruas, estabelecidas por 
Resolução de 22 de Abril de (1745) determinara por Decreto de 5 de (Março 
de 1746) que estas fossem pagas a partir do dia de sua instituição com a 
condição de tirarem a confirmação dos seus cargos, pela Mesa de 
Consciência (e Ordem) e, seguidamente, requerem ao Conselho Ultramarino 
o costumado alvará, que teriam de apresentar na Provedoria da Fazenda 
(Real) da praça de Santos, no prazo de dois anos e meio, a partir do dia da 
referida instituição, sem e que deixariam de as vencer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1567. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1567. 
 

1568-  1746, Março, 07, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) de D. João (V) informando o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) que recebeu a 
sua carta de 17 de Setembro de 1744, dando o seu parecer sobre a conta 
dada pelo provedor da Fazenda Real da praça de Santos acerca dos 
contratos dos dízimos daquela capitania, Santos e Rio Grande de (São 
Pedro) do Sul, passagens dos caminhos das minas de Goiás (Goyáz), 
subsídio dos "molhados da dita praça, direitos de "cavalos e mais gado" 
entrados no Rio Grande de São Pedro (do Sul). Depois de ouvido o 
provedor da Fazenda, ordena ao referido governador, que retire das 
Provedorias de Goiás e Cuiabá, as quantias necessárias para cobrir as 
despesas da vila de Santos. Deve, no entanto, advertir os provedores, de 
que as ditas quantias devem ser proporcionais aos respectivos rendimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1568. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1568. 
 

1569-  [ant. 1746, Março, 12]  
REQUEIMENTO de Agostinho da Rocha Pereira a (D. João V) pedindo a 
mercê de o prover no lugar de cirurgião-mor do presídio de vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1569. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1569. 
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1570-  [ant. 1746, Março, 12, s.l.] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre um requerimento do Bispo 
eleito para o Bispado de São Paulo D. Bernardo Rodrigues Nogueira. O 
Conselho dá o seu parecer, dizendo que o Bispo deve ser satisfeito, no que 
respeita ao provimento da nova Sé, de tudo o que for necessário para o 
culto divino, mas "quanto à construção dos edifícios da nova Sé e casa da 
residência do Bispo, acha necessária a informação do governador e do 
provedor da Fazenda e também a do requerente, depois de estar no seu 
Bispado e de ter examinado se alguma das igrejas de São Paulo poderá 
servir de Sé ou, sendo preciso fazer-se o traçado respectivo; e que o ouvidor 
mande dar ao Bispo casas de aposentadoria com a decência que a terra 
permitir. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1570. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1570. 
 

1571-  [ant. 1746, Março, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO do tenente de mestre de campo, general da capitania de 
São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho a (D. João V), pedindo que se lhe 
conceda licença de um ano, para tratar dos seus requerimentos e completar 
a cura que está fazendo. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1571. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1571. 
 

1572-  [ant. 1746, Março, 28, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel Bartolomeu Bueno da Silva a (D. João V), 
pedindo que lhe seja passada carta de sesmaria, onde se declare que se lhe 
concedera terra junto de cada rio, no caminho da cidade de São Paulo para 
as minas de Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1572. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1572. 
 

1573-  1746, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino a (D. João V) dizendo que acha justo 
que Luís (Antônio) de Sá Queiroga seja nomeado para governar a praça de 
Santos e que lhe seja dada patente de brigadeiro. 
Anexo: consulta, carta patente, requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1573. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1573. 
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1574-  [ant. 1746, Março, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio da Cruz Costa, morador no lugar de Cária, 
termo de Covilhã, comarca da Guarda, a (D. João V), pedindo que mande 
passar provisão, dirigida ao ouvidor-geral da comarca de São Paulo, e, em 
sua ausência, ao juiz dos órfãos, para lhe entregarem sua sobrinha 
Francisca menor, da qual é tutor, em virtude de seu irmão, Manuel da Cruz 
Costa, ter falecido nas minas de Goiás, e ela não ter mais ninguém, além de 
sua mãe preta, escrava forra que não a pode educar convenientemente. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1574. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. .1574 
 

1575-  [ant. 1746, Março, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO do vigário da Igreja Matriz da vila e praça de Santos, 
Francisco Barbosa a (D. João V), pedindo para a dita Igreja, "ornamentos". 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1575. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1575. 
 

1576-  [ant. 1746, Março, 30, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor João Ferreira de Oliveira a (D. João V), 
pedindo que o nomeie escrivão da Alfândega, Matrícula e Expediente da vila 
de Santos e ainda tabelião do Judicial e Notas da vila de Paranaguá. 
Anexo: decreto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1576. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1576. 
 

1577-  1746, Março, 30, Lisboa 
CARTA DE NOMEAÇÃO (Cópia da) de (D. João V), pela qual confere a 
João Lourenço Magalhães, o oficio de primeiro tabelião do Judicial e Notas 
da cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1577. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1577. 
 

1578-  1746, Março, 30, Lisboa 
DECRETO de (D. João V), nomeando o sargento-mor João Ferreira de 
Oliveira para o cargo de tabelião do judicial e Notas da vila de Paranaguá 
(Pernaguá), por três anos. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, mandando cumprir e registrar as ordens reais.  
Anexo: conhecimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1578. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1578. 
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1579-  1746, Abril, 12, Vila e praça de Santos 
OFÍCIO (Cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Mascarenhas, aos juizes ordinários e oficiais da Câmara da 
cidade de São Paulo, mandando que o procurador da Relação da Bahia 
fosse afastado do seu cargo e repusesse a quantia que tivesse cobrado ao 
povo, dos dízimos dos anos pretéritos, pois que procedera contra ordem 
real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1579. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1579. 
 

1580-  [ant. 1746, Abril, 14, s.l.] 
DECLARAÇÃO de (Cristóvão Pereira de Abreu) na qual diz que, por ter 
notícia que o ofício de escrivão das Execuções de Vila Rica estava aplicado 
a uma consignação particular e o de escrivão da Ouvidoria do Rio das 
Mortes se achava já ocupado, pedia, em lugar deles, o de escrivão das 
Execuções da cidade Mariana, por espaço de doze anos, ou o lugar de 
Tabelião da mesma cidade ou de Vila Rica, pelo mesmo espaço de tempo. 
Anexo: aviso, autuação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1580. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1580. 
 

1581-  1746, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) a (D. João V) dizendo que achava 
justo que, se deferisse o requerimento de Inês Josefa de Barros pedindo se 
mandasse indicar do procedimento do seu falecido tio, mestre-de-campo, 
governador da praça de Santos, José Rodrigues de Oliveira, de cujos bens 
fora instituída herdeira. 
Anexo: despacho 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1581. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1581. 
 

1582-  [ant. 1746, Abril, 30, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão da Infantaria de uma das companhias pagas 
da guarnição da praça de Santos, Francisco de Almeida Albernaz a (D. João 
V) pedindo que diga qual dos dois capitães - o suplicante ou Manuel Martins 
dos Santos - é mais antigo no posto que ocupam naquela guarnição, pois as 
datas em que assentaram praça não estão de acordo com as datas das 
respectivas cartas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1582. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1582. 
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1583-  1746, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do procurador e capitão-
general da capitania de São Paulo. D. Luís Mascarenhas, de 4 de Julho de 
1743, acerca das pesquisas de um novo "descoberto" em que anda 
empenhado João Bicudo de Brito. Pareceu ao Conselho não ser 
conveniente que aquele continuasse na sua intenção de fazer novos 
descobrimentos pois levaria a Fazenda a despesas. 
Anexo:  3 cartas, provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1583. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1583. 
 

1584-  [1746, Maio, 02, s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente general da capitania de São 
Paulo, Antônio da Silveira Mota, a (D. João V) pedindo que lhe faça mercê, 
em virtude dos bons serviços que sempre tinha prestado, do posto de 
tenente-de-mestre de Campo General que se achava vago por promoção de 
Luís Antônio de Sá Queiroga do Governo da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1584. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1584. 
 

1585-  [ant. 1746, Maio, 04, Santos] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo da Casa Real, Carlos Heliodoro e 
Brito da Fonseca a (D. João V), pedindo que lhe sejam entregues os 
documentos com uma certidão comprovativa de que se apresentara como 
candidato ao Governo da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1585. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1585. 
 

1586-  1746, Maio, 04, Lisboa 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) a (D. João V), dando o seu parecer 
sobre uma petição feita por Antônio Verraz de Araújo: o Conselho, de 
acordo com o procurador da Fazenda acha que o fato de o suplicante ter 
sido sócio dos descobridores das minas de Goiás (dos Goyazes), não lhe 
dava direito a impedir as mercês feitas aos mesmos descobridores. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1586. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1586. 
 

1587-  1746, Maio, 05, Vila das Caldas da Rainha 
DECRETO (Cópia do) (de D. João V) resolvendo que, pelo Conselho 
Ultramarino, se ordenasse ao provedor da Fazenda Real de Santos, (José 
de Godói Moreira) que entregue ao novo Bispo de São Paulo (Frei Antônio 
de Madre de Deus Galvão) as embarcações e outros meios de condução 
que este necessitasse para as visitas à sua diocese, tal como se praticava 
na Provedoria do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1587. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1587. 
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1588-  1746, Maio, 05, Vila das Caldas da Rainha 
DECRETO (Cópia do) (D. João V) concedendo ao Bispo de São Paulo 
(Bernardo Rodrigues Nogueira) a faculdade de nomear as dignidades, 
cônegos e institutos canônicos, na cidade de São Paulo, sem embargo de 
lhes faltar a régia confirmação, os quais passariam a servir nas suas 
funções gozando as côngruas determinadas na Resolução Régia de 22 de 
Abril de 1745. Ficariam, porém, obrigadas a pedir a confirmação dos seus 
cargos e o costumado alvará para a cobrança das côngruas, no prazo de 
dois anos e meio. Passado este prazo, a Provedoria da Fazenda (Real) de 
Santos, suspender-lhe-ia o pagamento das mesmas, até à apresentação do 
dito alvará. Quanto à côngrua do Bispo de São Paulo, ela devia ser vencida 
a partir do dia da data da Bula de Confirmação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1588. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1588. 
 

1589-  1746, Maio, 05, Vila das Caldas da Rainha 
DECRETO (Cópia do) de (D. João V) mandando dar ao Bispo de São Paulo 
(Bernardo Rodrigues Nogueira) casas de aposentadoria e duzentos mil réis 
anuais, pagos pela Provedoria da Fazenda Real de Santos, enquanto não 
estiver acabado o Palácio Episcopal mandado construir na cidade de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1589. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1589. 
 

1590-  1746, Maio, 05, Vila das Caldas da Rainha 
DECRETO de (D. João V) dizendo que, apesar de ter determinado que, na 
cidade de São Paulo, se escolhesse sítio e fizesse a planta para o palácio 
episcopal, e ordenado que o ouvidor fizesse dar ao Bispo casas de 
aposentadoria com a decência que a terra o permitisse, ordena, neste 
decreto, que, enquanto o Bispo não fosse morar no palácio, devia, a 
Provedoria da Fazenda de Santos, dar anualmente, duzentos mil réis para o 
aluguer das casas que ocupasse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1590. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1590. 
 

1591-  1746, Maio, 05, Caldas da Rainha 
DECRETO de (D. João V) em que, em virtude do Bispo de São Paulo (D. 
Bernardo Rodrigues Nogueira) lhe ter representado ser muito conveniente, 
para evitar dúvidas, estabelecer-se, da parte do Rei, as providências a tomar 
para as embarcações e outras conduções de que necessitava quando saia a 
fazer visita à diocese, ordenava ao provedor da Fazenda de Santos que 
fizesse o que se costumava fazer no Rio de Janeiro em ocasiões 
semelhantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1591. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1591. 
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1592-  1746, Maio, 05, Caldas da Rainha 
DECRETO de (D. João V), no qual, por ter concedido ao Bispo de São 
Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), a faculdade de poder nomear, na 
primeira ereção da catedral dessa cidade, as dignidades e cônegos dela e 
instituí-los canonicamente, sem embargo de não estarem confirmados pelo 
Rei, ordena que os mesmos vençam as suas côngruas determinadas pela 
Resolução de 22 de Abril de 1745, desde o dia da referida Instituição, mas 
sejam obrigadas a pedir confirmação régia, pela Mesa da Consciência (e 
Ordens), a requerer ao Conselho Ultramarino alvará costumado para a 
cobrança. Se não apresentarem na Provedoria da Fazenda de Santos, até 
dois anos e meio depois da instituição, suspender-se-á o pagamento até que 
o apresentem. Determina ainda que, se o Conselho Ultramarino achar 
conveniente, se deve mandar executar e avisar o provedor da Fazenda de 
Santos, que a côngrua do Bispo de São Paulo tenha vencimento desde o dia 
da bula de confirmação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1592. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1592. 
 

1593-  1746, Maio, 06, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João (V) mandando que o vice-rei e capitão-
general de mar e terra do Estado do Brasil, (André de Melo e Castro, conde 
das Galveias), o provedor-mor da Fazenda, o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) e o provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos, entregassem ao Bispo "da Nova Cathedral da 
cidade de São Paulo" D. Bernardo Rodrigues Nogueira, a quantia anual de 
2.000 cruzados, além da côngrua que lhe pertencia, a qual quantia devia ser 
assente na folha eclesiástica da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1593. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1593. 
 

1594-  1746, Maio, 06, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João (V), mandando que o vice-rei e capitão-
general de mar e terra do Estado do Brasil, (André de Melo e Castro, conde 
das Galveia) o provedor-mor da Fazenda, o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) e o provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos, entreguem ao Bispo da "Nova Cathedral de São 
Paulo" D. Bernardo Rodrigues Nogueira, a côngrua anual de um conto de 
reis, começando a vencer-se no dia da Bula de Confirmação. Esta quantia 
seria paga pelo rendimento dos dízimos da capitania de São Paulo, e 
assentada na folha eclesiástica da mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1594. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1594. 
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1595-  [ant. 1746, Maio, 07, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel Bartolomeu Bueno da Silva a (D. João V), 
pedindo que aquele que estiver a substituir o governador da cidade de São 
Paulo, na ausência deste, lhe dê posse das passagens dos rios que 
necessitam de canoas desde São Paulo até às minas de Goiás (dos 
Goyazes). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1595. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1595. 
 

1596-  [ant. 1746, Maio, 07, s.l.] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Pauto (Bernardo Rodrigues Nogueira) a 
(D. João V) pedindo que se lhe passe provimento para lhe serem entregues 
alguns índios, necessários ao serviço do seu Bispado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1596. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1596. 
 

1597-  1746, Maio, 07 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João (V) informando o provedor de Fazenda 
Real da Praça de Santos que, por Resolução de 22 de Abril de (1745) criará 
catorze prebendas, quatro para dignidades, a saber: arcediago, arcipreste, 
chantre e tesoureiro; dez cônegos; doze capelanias; um mestre de 
cerimônias; quatro moços de coro; um mestre de capela; um sacristão; um 
organista e um porteiro "da Maça", estabelecendo as respectivas côngruas, 
que seriam pagas pela Provedoria da Fazenda Real da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1597. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1597. 
 

1598-  1746, Maio, 08, Paço 
OFÍCIO de João da Silva Machado de Morais, para o secretário do Conselho 
Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando que o Bispo de 
São Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), tivera a certeza de lhe 
faltarem alguns despachos, e que os órgãos e o rino ainda não tinham sido 
embarcados, Por isso, pedia que se fizesse, sem espera a expedição, pois a 
frota partia pelas seis horas da manhã. 
Anexo: decreto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1598. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1598. 
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1599-  1746, Junho, 03, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V), pedindo que ordene ao ouvidor da 
comarca do Cuiabá (Manuel Antunes Nogueira) que remeta para o povoado 
Luís Rodrigues de Vilares porque pretendia meter fazendas nos domínios de 
Castela, encobrindo a sua intenção com o pretexto de caridade em acudir ao 
próximo; e João Oliveira Cardoso que cobrou no Rio de Janeiro e fugiu para 
o Cuiabá e é um "revoltoso". 
Anexo: 2 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1599. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1599. 
 

1600-  [ant. 1746, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do coronel professo da Ordem de Cristo, Cristóvão 
Pereira de Abreu, a (D. João V), pedindo que, atendendo aos seus bons 
serviços, o nomeie para o lugar de escrivão das Execuções de vila do 
Carmo, por doze ano, ou lhe dê metade dos rendimentos dos direitos pagos 
pelo gado que entra na capitania de São Paulo, pelo sertão do rio de São 
Paulo, e dois hábitos de Cristo. 
Anexo: parecer 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1600. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1600. 
 

1601-  1746, Julho, 06, São Paulo 
CARTA do ouvidor e corregedor da comarca (de São Paulo) Domingos Luís 
da Rocha, para os oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, dizendo que 
muito estranhava o interesse, pelos mesmos manifestado, em quererem 
conservar o vereador de barrete, depois das ilegalidades por ele cometidas, 
e que, em conformidade com as ordens reais, determinava que lavrassem 
um edital para se proceder à eleição de novo ministro, e que todos 
comparecessem no dia imediato, pelas três horas da tarde, na Câmara, para 
aí se decidir o castigo a aplicar ao dito vereador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 16, doc. 1601. 
AHU_CU_023-01, Cx. 16, D. 1601. 
 

1602-  1746, Julho, 6, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (Cópia da) dos oficiais da Câmara de São Paulo, ao 
ouvidor-geral de então, expondo a confusão suscitada pela sua carta de 25 
de Junho, e declarando que, em virtude da Resolução de (D. João V) de 9 
de Maio de 1744, em que se determina que os ouvidores se não devem 
intrometer nas operações da Câmara, só recebem ordens do governador e 
capitão-general da capitania (D. Luís Mascarenhas). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1602. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1602. 
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1603-  1746, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca do que consta na consulta 
inclusa, sobre a restituição dos diamantes ou do seu valor aos 
testamenteiros de Manuel Ribeiro de Miranda. 
Anexo: consulta, 2 cartas, nota 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1603. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1603. 
 

1604-  1746, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que representam, ao 
(donatário da capitania de São Vicente), D. Álvaro Pires de Castro, 6º conde 
de Monsanto, 1º marquês de Cascais, os oficiais da Câmara da vila de São 
Paulo, na carta inclusa de 29 de Maio de 1645. Pareceu ao Conselho dizer a 
(D. João IV) que a matéria de que ele trata já foi resolvida em Consulta 
deste mesmo Conselho, de 6 de Maio de (1646) e que em virtude desta se 
passara a ordem para que os religiosos da companhia (de Jesus), fossem 
restituídos à sua igreja. Pareceu-lhe ainda que o Rei deve escrever ao dito 
Marquês de Cascais que, como donatário da capitania de São Vicente, 
mande aos seus moradores que cumpram as ordens reais, e que, como 
pedem uma pessoa insuspeita para informar sobre este assunto, o ouvidor 
geral que foi para o Rio de Janeiro deve ser pessoa capaz para o fazer. 
Anexo: parecer, representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1604. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1604. 
 

1605-  [ant. 1746, Agosto, 04, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Ferreira Vale, procurador e administrador do 
contrato das entradas de todas as minas, da comarca de Paranaguá 
(Pernaguá), pedindo que o escrivão da comarca de Iguape, lhe passe 
certidão da arrematação do referido contrato. 
Anexo: ofício, 4 requerimentos, 2 cartas, apontamento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1605. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1605. 
 

1606-  1746, Agosto, 05, São Paulo 
RECIBO passado pelo escrivão da Câmara de São Paulo, Manuel da Luz 
Silveira, acusando ter sido entregue ao Senado da Câmara da cidade de 
São Paulo, um maço de ordens de (D. João V), remetidas pelo secretário do 
Governo da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1606. 
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1607-  1746, Agosto, 05, Lisboa 
PROVISÃO de (D. João V), pela qual faz saber ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas) o seguinte: O ex-
ouvidor-geral da comarca de Cuiabá (Cuyaba), João Gonçalves Pereira, 
apresentou-lhe "algumas contas", que, juntas às informações dadas pelo 
dito governador, levaram-no a pensar na fundação duma vila no distrito de 
Mato Grosso, perto de Cuiabá (Cuyaba) que terminasse na foz do rio Jaurú. 
D. João expõe, em seguida, os privilégios que concede aos futuros 
habitantes da nova vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1607. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1607. 
 

1608-  1746, Agosto, 06, Praça de Santos 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), sobre o requerimento dos ajudantes da 
praça de Santos, em que pedem que sejam igualados nos soldos, aos do 
Rio de Janeiro. O governador diz que é verdadeiro o que alegam os 
requerentes pelo que o seu requerimento está em termos de ser atendido. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1608. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1608. 
 

1609-  1746, Agosto, 08 
RECIBO do ouvidor o corregedor da comarca de São Paulo, Dr. Domingos 
Luís da Rocha, declarando, que lhe foram entregues dois maços grandes de 
ordens do serviço de (D. João V) e mais duas cartas que lhe foram 
remetidas pelo secretário do Governo da capitania de São Paulo, Manuel 
Pedro de Macedo Ribeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1609. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1609. 
 

1610-  [ant. 1746, Agosto, 12, Santos] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria da praça de Santos, Manuel 
Francisco de Figueiredo (Abreu) ao provedor e vedor-geral da mesma praça, 
pedindo que se lhe mande passar uma certidão pelo escrivão da matrícula 
da Provedoria (de Santos) desde o dia em que tirou a sua fé de ofício até ao 
dia em que fez, o requerimento. 
Anexo: requerimento, fé de ofícios, carta, patente, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1610. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1610. 
 

1611-  1746, Agosto, 12, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha, a (D. 
João V), pedindo se digne mandar observar o alvará, e indicar quem poderá 
exercer o cargo de adjunto nos diversos recursos da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1611. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1611. 
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1612-  1746, Agosto, 12, Vila e Praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V) dando conta de ter ordenado que o ouvidor-
geral da comarca de São Paulo, em observância à Ordem Real de 21 de 
Julho de 1730, não consentisse que o procurador da dízima da Relação da 
cidade da Bahia, continuasse oprimindo o povo da capitania de São Paulo, 
com a cobrança da dizima da Chancelaria, e que restituísse o que ai 
cobrava. 
Anexo: provisão (cópia), 2 mandados executivos, representação, 2 
requerimentos, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1612. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1612. 
 

1613-  1746, Agosto, 12, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Correição e ouvidor-geral da cidade 
de São Paulo, Diogo Pinto do Rego, do Alvarás de (D. João V), de 16 de 
Agosto de 1736, em que ordena aos ouvidores da capitania de São Paulo 
que se guiem pelo regulamento que têm os do Rio de Janeiro, e que o de 
São Paulo, com o governador e o juiz de fora de Santos, sentenciem em 
junta até à pena de morte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1613. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1613. 
 

1614-  1746, Agosto, 16, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Correição e Ouvidoria Geral da cidade 
de São Paulo, Diogo Pinto do Rego, na qual atesta que no Livro de Registos 
das Ordens Reais se acha lançado o requerimento dos ouvidores da 
Comarca de São Paulo, e nele um capítulo referente à forma como se havia 
de proceder relativamente às sentenças e assinaturas dos mesmos 
ouvidores. Segue-se o traslado deste capítulo dizendo que na Fazenda Real 
se haviam de pagar e arrecadar os direitos como se pagava na Chancelaria 
da Corte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1614. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1614. 
 

1615-  1746, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral (da capitania) de São Paulo, Dr. Domingos Luís da 
Rocha, para (D. João V) na qual dá conta de o ouvidor do Rio de Janeiro 
não haver cumprido a ordem real no parágrafo 10 do Regimento da 
Ouvidoria de São Paulo, tendo feito o seu nome preceder o do Rei, em duas 
cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1615. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1615. 
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1616-  1746, Agosto, 21, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, sobre a intenção que tinha Antônio Gomes Leite de 
"Aldear" grande número de gentio "acrioá" nas vizinhanças dos arraiais da 
Natividade e dos Remédios, o que o alarmara, por pensar nas 
conseqüências funestas que de tal fato poderiam advir. 
Anexo: parecer 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1616. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1616. 
 

1617-  1746, Agosto, 21, Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, a (D. João V), dizendo que, em virtude de ele mandar enviar 
o seu parecer sobre o requerimento que lhe fizera o cirurgião Manuel 
Mendes Cardoso, ele dizia que, nem no tempo dele nem no do conde de 
Sarzedas, assistira aos soldados por impedimento do cirurgião-mor nem 
apresentara documentos por onde constasse ter exercido tal ocupação; 
mas, como ele dizia que as suas certidões se achavam no Conselho 
Ultramarino, por elas constaria a verdade, e informando-se soubera que ele 
tinha "em algumas coisas partido". Dizia mais que Reynele Roux era o 
cirurgião que, naquela vila, era o mais habilitado para ser cirurgião-mor, pois 
assistira aos soldados sem estipêndio e servira também aos soldados nos 
impedimentos do médico do presídio; que naquela capitania havia muita 
necessidade de médico. 
Anexo: 6 requerimentos, 6 certidões, bilhete, 2 provisões (cópias), mandado 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1617. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1617. 
 

1618-  1746, Agosto, 27, Paranaguá 
CERTIDÃO passada pelo tabelião do público judicial e notas e mais anexos 
da vila de Paranaguá, Antônio da Silva, atestando que ficou registada uma 
ordem de (D. João V) remetida ao governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), na qual mandava que as ordens do 
contador-mor fossem observadas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1618. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1618. 
 

1619-  [ant. 1746, Agosto, 30, s.l.] 
REQUERIMENTO de João da Silva Dantas a (D. João V), pedindo que o 
confirme no posto de capitão de cavalaria de uma das Companhias de 
Ordenanças das Minas de Tocantins do Regimento do coronel Félix 
Caetano de Araújo, em que foi provido pelo governador de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas. 
Anexo: Despachos, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1619. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1619. 
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1620-  1746, Setembro, 01, Santos 
RECIBO do provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói Moreira, 
declarando ter recebido do secretário do Governo da capitania de (São 
Paulo), Manuel Pedro de Macedo Ribeiro, a primeira e segunda "vias" das 
ordens de (D. João V), expedidas pelo Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1620. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1620. 
 

1621-  [ant. 1746, Setembro, 02, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Antônio da Mota Pais a (D. João V) pedindo que lhe 
confirme a carta de sesmaria de oitocentas braças de terra de testada e mil 
de sertão na vila de (Santo Antônio de) Guaratinguetá, dada pela 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1621. 
 

1622-  1746, Setembro, 03, Paranaguá 
CERTIDÃO, dos oficiais da Câmara de São Paulo, atestando que, da vila e 
praça de Santos lhes foram entregues três ordens reais, expedidas pelo 
Conselho Ultramarino e remetidas pelo governador e capitão-general da 
capitania de S. Paulo e Minas (Gerais), D. Luís Mascarenhas. Uma das 
ordens diz que se evitem as "extruções" que cometem alguns comissários 
do físico-mor e as desordens dos boticários. Outro diz para ser observada a 
ordem expedida a 11 de Março de 1744 em que se ordena que os ouvidores 
da comarca de São Paulo "quando vão e voltam daz Correyções que os 
gastos do comboy sejão a custa dos mesmos ouvidores e não do povo, nem 
desta Câmara". A última diz que os mestres das embarcações que fazem 
comércio para o Rio de Janeiro devem ser obrigados a ir primeiro à vila de 
Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1622. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1622. 
 

1623-  1746, Setembro, 05, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral de (Paranaguá), Manuel Tavares de Sequeira, a 
(D. João V), dizendo que remetia a certidão que ficou registada da Ouvidoria 
de Paranaguá, para se cumprirem na capitania de São Paulo as ordens do 
contador-mor que dissessem respeito a contas, pela forma declarada na 
certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1623. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1623. 
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1624-  1746, Setembro, 05, Paranaguá 
INFORMAÇÃO do ouvidor-geral de Paranaguá, Manuel Tavares de 
Sequeira, a (D. João V) dizendo que remetia a certidão, onde constava ficar 
registada, naquela Ouvidoria, a ordem que mandara para que os ofícios se 
conservassem no estado em que estavam quando tinham sido arrendados, 
regulando-se os emolumentos pelos Regimentos aprovados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1624. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1624. 
 

1625-  1746, Setembro, 07, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do juiz e vereador da cidade de São Paulo a (D. João 
V), pedindo-lhe que auxilie aquela comarca, vítima de grandes estragos e 
reduzida à pobreza, devido ao procedimento do ouvidor da comarca de São 
Paulo (Domingos Luís da Rocha). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1625. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1625. 
 

1626-  1746, Setembro, 07, Vila e Praça de Santos 
CARTA do secretário do governador da vila e praça de Santos, Manuel 
Pedro de Macedo Ribeiro para (D. João V), dizendo que lhe envia uma 
certidão e uma lista, nas quais verificara que as ordens reais expedidas ao 
governador e capitão-general da Capitania de (São Paulo), (D. Luís 
Mascarenhas), lhe foram entregues e que também foram entregues as 
ordens enviadas aos ministros da Comarca de São Paulo e de outras 
comarcas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1626. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1626. 
 

1627-  1746, Setembro, 10, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do juiz e vereadores da Câmara da cidade de São 
Paulo a (D. João V) pedindo que naquela cidade o ouro corresse a 1.500 
réis a oitava como nas outras comarcas, pois que ali não havia Casa da 
Fundição e o povo sofria grande prejuízo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1627. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1627. 
 

1628-  1746, Setembro, 18, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói Moreira, a 
(D. João V), na qual diz que, em virtude de lhe ter ordenado, por Provisão de 
7 de Maio de 1746, que as passagens dos rios do caminho das minas de 
Goiás e seus rendimentos ficassem a pertencer àquela Provedoria, e por 
Bartolomeu Bueno Gusmão haver apresentado encartamento dessas 
passagens, ele ficara sem saber quais ficavam vagas para a Coroa Real. 
Pede, por isso, que o Rei dê as suas ordens sobre o assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1628. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1628. 
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1629-  1746, Setembro, 20, Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais de Curitiba a (D. João V) pedindo a nomeação de um juiz 
de fora, pela distância que fica entre esta vila, e a cabeça da comarca, que 
obriga os juizes ordinários a resolverem os pleitos com grave prejuízo para 
os litigantes. 
Anexo: 2 representações 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1629. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1629. 
 

1630-  1746, Setembro, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor e corregedor de São Paulo, Dr. Domingos Luís da 
Rocha, a (D. João V) dizendo que, como o Rei lhe ordenara, mandara 
arranjar as melhores casas da cidade para recolher o novo prelado até que 
a sua residência estivesse pronta e ele mostrara má vontade pretendendo 
expulsá-lo da sua aposentadoria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1630. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1630. 
 

1631-  1746, Outubro, 24, Lisboa 
ALVARÁ de (D. João V) pelo qual aprova e confirma na pessoa de João 
Francisco o contrato feito, por três anos, no Conselho Ultramarino, sobre o 
rendimento das "passagens antigas" de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1631. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1631. 
 

1632-  [ant. 1746, Outubro, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, Pedro Taques de Almeida Pais, pelo 
seu procurador a (D. João V) pedindo que lhe sejam entregues os 
documentos que juntou ao requerimento em que pedia o "encarte" dos rios 
Sapucaí (Sapucahy) e Moji (Mogy), situados no caminho das minas de 
Goiás (Goyazes), o qual lhe fora despachado com a condição de o 
requerente empregar os "meyos ordinários" contra os descobridores, seus 
sócios, das referidas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1632. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1632. 
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1633-  1746, Outubro, 30, Parnaguá 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá, Manuel Tavares de 
Sequeira, a (D. João V), dizendo que já informara sobre as desordens do 
Rio Grande e sobre a usurpação da jurisdição daquela Ouvidoria, cometidos 
pelo governo e guarnição daquele presídio, que a resolução que ele tomara 
não lhe chegara às mãos e julgava que tinha sido extraviada ou suprimida 
por inimigos da justiça. Por isto, pedia que mandasse repetir as ordens e 
resoluções, e as enviasse por intermédio do juiz de fora de Santos ou do 
secretário do Governo ou, ainda, pelo seu procurador na Corte, Luís Leitão 
da Rocha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1633. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1633. 
 

1634-  1746, Novembro, 15, São Paulo 
AUTUAÇÃO lavrada pelo escrivão da Correção e Ouvidoria Geral de São 
Paulo, Diogo Pinto do Rego, na qual diz que no dia 15 de Novembro de 
1746, naquela cidade em sua casa, lhe foi apresentado um requerimento por 
parte do procurador da Mitra do Bispado de São Paulo com um despacho do 
ouvidor da referida cidade, Dr. Domingos Luís da Rocha para que se 
procedesse à justificação do conteúdo dos "itens" indicados na mesma 
petição; e que, em observância ao mesmo despacho, fez a autuação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1634. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1634. 
 

1635-  1746, Novembro, 15, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá (Parnaguá), Manuel 
Tavares de Sequeira, para (D. João V), pedindo o estabelecimento da 
Relação do Rio de Janeiro, pois a distância em que esta comarca fica da 
Relação do Estado dificulta imenso os recursos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1635. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1635. 
 

1636-  1746, Dezembro, 23, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do Bispo de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira), ao Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei Antônio do Desterro), dizendo 
que chegou aquele Bispado em "dia de Conceição" e que recebeu a notícia 
que o pároco de Aiuruoca (Ayuruoca) se havia ausentado, ficando a 
freguesia sem pároco, pelo que mandou imediatamente de Santos, um 
clérigo para lá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1636. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1636. 
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1637-  [ca. 1746, s.l.] 
FOLHAS DE SERVIÇOS na qual consta que Antônio da Silveira e Mota, foi 
alferes "entretido", ajudante de tenente do Governo da capitania de São 
Paulo e em 1728 encarregado pelo governador daquela capitania (Antônio 
da Silva Caldeira Pimentel) de levar preso o tenente de mestre de campo 
Manuel Borges de (Figueiredo) para a capitania do Rio de Janeiro e em 
1730, mandado conduzir os reais quintos à Casa da Moeda do Rio de 
Janeiro. 
Anexo: 2 folha de serviço 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1637. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1637. 
 

1638-  1747, Janeiro, 9 
CARTA (Cópia da) do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues 
Nogueira) ao Bispo do Rio de Janeiro (D. frei Antônio do Desterro), dizendo-
lhe que proíba os excessos do vigário da vara das Minas, que deu ordens a 
alguns párocos das freguesias próximas do Rio Grande. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1638. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1638. 
 

1639-  1747, Janeiro, 10, Rio Verde 
CARTA de João Rodrigues Amorim ao vigário Gaspar de Sousa Leal, 
dizendo-lhe que o Rio Grande é o melhor padrão para marcar a separação 
entre o Bispado de São Paulo e Mariana, mas não é o verdadeiro padrão 
para separar São Paulo das Minas (Gerais). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1639. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1639. 
 

1640-  [ant. 1747, Janeiro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Francisco Lopes de Araújo a (D. João V), 
pedindo que lhe seja confirmada a patente pela qual foi nomeado, pelo 
governador (e capitão general da capitania) de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, para aquele posto na vila Real do Senhor Bom Jesus das 
Minas do Cuiabá. 
Anexo: carta patente, 2 certidões, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1640. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1640. 
 

1641-  [ant. 1747, Fevereiro, 01, s.l.] 
REQUERIMENTO de Diogo Pinto do Rego a (D. João V), no qual pede que 
lhe seja mandada passar carta da propriedade do cargo de escrivão da 
Ouvidoria-Geral da comarca de São Paulo. 
Anexo: despacho, requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1641. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1641. 
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1642-  1747, Fevereiro, 04, Lisboa 
CONSULTA (Cópia da) do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do 
coronel Cristóvão Pereira de Abreu, no qual diz ter servido na Nova Colônia 
do Sacramento, Minas Gerais e São Paulo, na guerra do Rio da Prata e Rio 
de São Pedro, onde com 177 homens montados à custa da sua fazenda, 
defendera até ao "Serro de São Miguel", sem cobrar qualquer soldo, até a 
chegada do brigadeiro José da Silva Pais a quem forneceu, também à sua 
custa, uma embarcação cheia de mantimentos. Por estes e outros serviços, 
pedira a (D. João V) que lhe fizesse mercê da serventia do oficio de escrivão 
das Execuções da vila do Carmo, por doze anos, e de dois Hábitos de 
Cristo, para seu filho e neto. 
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1642. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1642. 
 

1643-  1747, Fevereiro, 19, Rio de Janeiro 
CARTA (Cópia da) do Bispo do Rio de Janeiro, (D. Frei Antônio do Desterro) 
ao vigário da Laguna (Mateus Pereira da Silva), dizendo-lhe que retome 
posse do lugar que, violentamente, lhe foi tirado, pois pertence-lhe pelo 
motu-próprio de Sua Santidade, o governo espiritual da Colônia, Rio Grande 
e Santa Catarina; e, se houver perturbações da parte do Bispo de São Paulo 
com excomunhões, interditos e outras censuras, passe cartas anulatórias e 
proceda até prisão contra os que o perturbarem, pois para isso lhe concede 
todos os poderes, pedindo ajuda ao Governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1643. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1643. 
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1644-  1747, Fevereiro, 19, Rio de Janeiro 
CARTA (Cópia da) do Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei Antônio do Desterro) 
ao Bispo de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dizendo que 
recebera uma carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo e outra 
pelo reitor da Companhia (de Jesus). Em resposta à primeira diz ter sabido 
por testemunhas que o, seu Bispado se separa do de São Paulo, seguindo-
se pela casta, pela vila de Ubatuba e, seguindo-se pelo sertão por todas as 
paragens que vão até ao Rio Paraíba; mas, quanto à divisão do Bispado de 
São Paulo com o da cidade de Marianense (?) as testemunhas não 
provaram que as freguesias mencionadas na sentença - Aiuruoca, Pouso 
Alto, Baependi, Carrancas e Santo Antônio do Rio Verde - pertençam ao dito 
Bispado de São Paulo; afirmam que as ditas freguesias estão situadas entre 
o rio Paraíba e o Rio Grande, mas que isso não quer dizer que fiquem 
pertencendo ao Bispado de São Paulo, pois o "motu próprio" ordena que a 
região situada entre o rio Paraíba e o Rio Grande, se reparta entre os 
Bispados de São Paulo e o Marianense e que só a este pertençam as 
referidas freguesias. Em resposta à segunda carta, diz que no "motu 
próprio", consta que a diocese de São Paulo se divide do Bispado 
Marianense pelos termos da divisão das capitanias de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, por isso, o vigário da vara do Rio das Mortes 
procedeu bem, não admitindo párocos na sua comarca, que não fossem 
nomeados por ele, Bispo do Rio de Janeiro; censura o Bispo de São Paulo, 
por ter dado ordens à Nova Colônia, Rio Grande e Ilha de Santa Catarina, 
quando estas terras não vêm mencionadas no "motu próprio" como 
pertencendo a São Paulo, mas pertencem à sua diocese, por serem 
administradas pelo respectivo Governo secular e assim o terem ordenado as 
ordens reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1644. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1644. 
 

1645-  [ant. 1747, Fevereiro, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO das filhas de José Nogueira da Casta, Inácia de Jesus 
Caminha e Francisca Maria Caminha, a (D. João V), dizendo que, com a 
morte de seu pai, sua mãe, Mariana Caminha, contraiu casamento legal com 
Sebastião Fernandes do Rego, o qual tomou "a rezão de juros", a quantia de 
2.146$160 réis, que lhes coubera de suas legítimas. Sendo depois preso, 
levado para o Reino e seqüestrados todos os seus bens, requereram as 
suplicantes, ao Rei, que, pela Ordem de 27 de Outubro de 1733, mandou 
pagar-lhes a importância de 2.157$254 réis, que resultara de uma sentença 
lavrada contra a mãe e a filha desta e do padrasto das requerentes, Teresa 
Paula de Jesus. Pediram, ao ouvidor da comarca de São Paulo, o 
pagamento, mas este não deferiu, com o pretexto de que o Rei, por 
Resolução de 27 de Fevereiro de 1745 mandou proceder a novo seqüestro. 
Pelo que expuseram, pede que o Monarca lhe mande entregar a referida 
quantia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1645. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1645. 
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1646-  [ant. 1747, Março, 04, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio de Oliveira de Andrade a (D. João V) pedindo 
que lhe confirmasse a sua carta patente, em virtude do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o ter 
nomeado sargento-mor de Paranaguá, lugar que fora criado por Resolução 
Real de 1739. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1646. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1646. 
 

1647-  [ant. 1747, Março, 04, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Gaspar Teixeira a (D. João V) pedindo que 
lhe confirmasse a sua carta patente, em virtude de o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o ter nomeado no 
posto de capitão de uma das Companhias de Auxiliares da vila e praça de 
Santos que vagara por ausência de Bento Francisco Lustosa. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1647. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1647. 
 

1648-  [ant. 1747, Março, 06, s.l.] 
REQUERIMENTO de Faustino de Sousa de Oliveira, a (D. João V), pedindo 
que fizesse a mercê de lhe mandar passar patente de confirmação do posto 
de capitão de uma das Companhias da Ordenança, a cavalo, do Regimento 
de que era coronel Bartolomeu Bueno da Silva, que lhe dera o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1648. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1648. 
 

1649-  [ant. 1747, Março, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Monteiro Ferraz a (D. João V), pedindo 
confirmação da carta de sesmaria de uma légua de terra no termo da Vila de 
Guaratinguetá, a qual lhe fora concedida pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1649. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1649. 
 

1650-  [ant. 1747, Março, 12, s.l.] 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE JUSTIFICAÇÃO CÍVEL, (Traslado do) feito 
pelo tabelião da vila de São Francisco das Chagas de Taubaté (Taboathe), a 
pedido do procurador de comarca e Bispado de São Paulo, no qual 
translada os seguintes documentos: 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1650. 
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1651-  1747, Março, 13, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do Bispo de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira) ao Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei Antônio do Desterro) tentando 
resolver o mal-entendido que entre ambos houve sobre a divisão dos 
Bispados, indicada no respectivo motu-próprio. Diz ser o seu Bispado o que 
vem indicado nos sumários do referido motu-próprio e que por eles se vê 
que a divisão dos "bispados e prelaturas erectas é pelas prefeituras e 
ouvedorias". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1651. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1651. 
 

1652-  1747, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que escrevera o governador 
da capitania de São Paulo a respeito dos armamentos, munições e 
fortificações de que necessitava a praça de Santos. Diz o Conselho que lhe 
parecia que deviam ser remetidas as cartas do governador e relações, ao 
brigadeiro José da Silva Pais que já assistira às fortificações da dita praça, 
para que informasse com o seu parecer. 
Anexo: lembrete, 2 cartas, provisão, relação, lista 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1652. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1652. 
 

1653-  1747, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o acrescentamento do soldo 
que os ajudantes do número e supra de Infantaria da guarnição da praça de 
Santos, tinham pedido, em virtude de (D. João V) ter feito a mercê de 
aumentar os soldos dos ajudantes do Rio de Janeiro. Diz-se nela que, 
ordenando-se ao governador da capitania de São Paulo, por provisão de 28 
de Agosto de 1745, informasse com o seu parecer ouvindo o provedor da 
Fazenda, respondera, em carta de 6 de Agosto do ano anterior, contando 
que tudo quanto os requerentes tinham dito era verdade e, por isso, o 
requerimento estava em termos de ser deferido. Ao Conselho parecia o 
mesmo que ao governador. 
Anexo: requerimento, ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1653. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1653. 
 

1654-  1747, Março, 31, Laguna 
CARTA (Cópia da) do vigário da Laguna, Mateus Pereira da Silva, ao Bispo 
de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dando conta de não haver 
publicado a pastoral e o edital que lhe remetera ao Bispo do Rio de Janeiro 
(D. Fr. Antônio do Desterro), por intermédio do vigário da ilha (de Santa 
Catarina). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1654. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1654. 
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1655-  [ant. 1747, Abril, 05, São Paulo] 
REQUERIMENTO do procurador da Mitra do Bispado de São Paulo, 
pedindo certidão dos documentos, ordens ou provisões que havia sobre a 
divisão, demarcação e limite entre a capitania de São Paulo e as minas de 
Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1655. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1655. 
 

1656-  [ant. 1747, Abril, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu de Freitas Esmeraldo, André Martins de 
Castro, Francisco Pinheiro de Cepeda, em seus nomes e de todos os 
nobres naturais do Reino, que se achavam estabelecidos em São Paulo, a 
(D. João V), dizendo que, tendo sido os três eleitos vereadores do Senado 
da dita cidade, e tendo já entrado a exercer a sua obrigação por algum 
tempo, Pedro Taques Pires e alguns parentes quiseram depô-los, 
contaminando, para esse fim, o governador de Santos, por estar ausente 
nas minas de Goiás o governador e capitão-general daquela capitania. 
Como lhe tinham apresentado, no ano de 1738, e requerido que fosse 
servido, para impedir distúrbios, derrogar as provisões pelas quais permitira 
que só servissem na Câmara, as famílias dos Pires e Camargos, pediam 
que fizesse mercê ordenar que se elegessem para a Câmara as pessoas do 
Reino ali estabelecidas. 
Anexo: 5 requerimentos, 3 certidões, 3 provisões, confirmação de provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1656. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1656. 
 

1657-  1747, Abril, 11, [Guaratinguetá] 
CARTA do (vigário da vara e encomendador da Igreja Matriz da vila de 
Guaratinguetá), Gaspar de Sousa Leal ao (Bispo de São Paulo, D. Bernardo 
Rodrigues Nogueira), na qual se refere a uma carta que lhe havia escrito o 
Padre João Rodrigues Amorim sobre as contendas levantadas entre aquele 
Bispado e o Marianense e diz que lhe envia "hum risco ou mappa" que 
recebeu do mesmo padre, "de tudo quanto tem andado". Por ele poderá 
verificar que o juiz ordinário do Rio de Janeiro defendeu as cinco freguesias 
sem razão, apresentando o único pretexto de elas não pertencerem a São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1657. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1657. 
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1658-  1747, Abril, 13, [Vila Boa de Goiás] 
CARTA do intendente e provedor da Fazenda Real da (Vila Boa) de Goiás a 
(D. João V), dizendo que, como lhe ordenara, na Provisão de 7 de Maio de 
1746, remetera, da sua Provedoria para a de Santos para suprir os gastos 
dela o ouro que, anualmente determinou o governador da capitania, de 
modo que ficasse àquela, com que pagar as suas despesas. O provedor (de 
Santos), em carta de 25 de Agosto de 1746 ordenara-lhe que lhe remetesse 
8000/8 de ouro, o que ele fizera, entregando ao condutor dos quintos, furriel 
de Dragões, Damião José de Sá, que se obrigava, por termo assinado no 
livro das remessas. Por isso pedia que mandasse se observassem, naquela 
remessa, as formalidades da arrecadação da Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1658. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1658. 
 

1659-  [ant. 1747, Abril, 15, s.l.] 
REQUERIMENTO do secretário e tesoureiro do Conselho Ultramarino, 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, a (D. João V) pedindo que, em virtude das 
câmaras de algumas vilas da Ouvidoria de São Paulo, lhe terem aumentado 
o pagamento das propinas que ele tinha como secretário, mandasse passar 
ordem ao ouvidor da Câmara de São Paulo para que no ato de contas que 
tomasse às câmaras da dita comarca fizesse que lhe pagassem todas as 
propinas que se lhe devessem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1659. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1659. 
 

1660-  1747, Abril, 15, Lisboa 
DECRETO de (D. Maria Ana de Áustria) determinando que o Conselho 
Ultramarino passe as ordens necessárias para que o Bispo de São Paulo (D. 
Bernardo Rodrigues Nogueira), fixe residência nas dependências então 
ocupadas pelo ouvidor-geral, e que este passe para a residência do seu 
antecessor, junto à igreja da Misericórdia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1660. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1660. 
 

1661-  1747, Abril, 19, Lisboa 
DECRETO de (D. João V), nomeando José de Carvalho e Melo, no cargo de 
escrivão da Câmara da cidade de São Paulo, pelo prazo de três anos. O 
Conselho Ultramarino passará os despachos necessários, depois de ter sido 
entregue, ao Tesoureiro da Consignação Real, determinada importância, 
que o nomeado oferece à Fazenda Real. Na provisão a passar, devem 
declarar que fica obrigado a pagar as "terças". 
Anexo: recibo, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1661. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1661. 
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1662-  [ant. 1747, Abril, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO do procurador da Mitra do Bispado de São Paulo, 
pedindo certidão do auto de demarcação e de posse que a Câmara da vila 
de... fez para a divisão de seu distrito e limite com a vila de São João de El-
Rei, do Rio (Ryo) das Mortes. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1662. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1662. 
 

1663-  1747, Abril, 22,[Vila de Santo Antonio de] Guaratinguetá 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE JUSTIFICAÇÃO (Traslado do) passado pelo 
tabelião Francisco de Távora, sobre o requerimento do procurador da Mitra 
de São Paulo em que pede que se inquiram judicialmente as testemunhas 
que assistiram ao levantamento de um marco de pedra no morro Caxambu, 
ali colocado para separar Guaratinguetá do Rio das Mortes e depois tirado 
furtivamente por parte da última vila e substituído por uma cruz erguida na 
serra de Mantiqueira e  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1663. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1663. 
 

1664-  1747, Abril, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), na qual 
ele dizia ter tido notícia pelos viandantes que chegavam de Goiás, de que se 
encontravam estabelecidos no arraial da Natividade, uma grande parte do 
gentio Acroá e, por este fato, ficara cheio de cuidados, prevendo a ruína que 
a vizinhança deste gentio naquelas minas poderia causar.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1664. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1664. 
 

1665-  [ant. 1747, Abril, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Justo Domingos Maciel, morador na freguesia de São 
Paulo, a (D. João V), pedindo confirmação da carta de sesmaria de duas 
léguas de terra, na mesma freguesia, que lhe fora dada pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1665. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1665. 
 

1666-  [ant. 1747, Abril, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel João Vieira de Andrade a (D. João V), 
pedindo que lhe passe provisão para se proceder com ele, como se 
procedeu com o seu antecessor, relativamente ao ordenado, aposentadoria, 
vencimento e ajuda de custo. 
Anexo: 2 bilhetes, requerimento, 3 provisões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1666. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1666. 
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1667-  [ant. 1747, Abril, 28, s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente de mestre de campo, general da capitania de 
São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho, a (D. João V), pedindo que lhe 
concedesse mais um ano de licença, pois, embora se encontrasse no Reino, 
havia um ano, ainda não tinha tratado de todas as suas coisas. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1667. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1667. 
 

1668-  [ant. 1747,Abril, 29] 
REQUERIMENTO de Pedro Gomes Moreira a (D. João V) pedindo que em 
virtude dele ter arrematado o contrato dos dízimos de Santos, São Paulo e 
Rio Grande de São Pedro, por preço, em cada ano de 26 mil e 500 cruzados 
livres para a Real Fazenda e, como a frota se achava pronta a partir, 
pudesse dar as ditas fianças e administrar o dito contrato. 
Anexo: cópia de termo, apontamento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1668. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1668. 
 

1669-  1747, Abril, 29, Junta 
OFÍCIO DE Domingos Ferreira de Abreu (o secretário do Conselho 
Ultramarino) Manuel Caetano Lopes de Lavre, dizendo que José Ribeiro de 
Andrade requerera, na Junta dos Três Estados, que se mandasse avaliar o 
rendimento do lugar de provedor dos Resíduos de Defuntos e Ausentes e de 
juiz de fora da vila de Santos, em que fora provido o bacharel Joaquim Vieira 
de Andrade, em virtude de se não achar avaliado na chancelaria-mor da 
corte, onde ficara por fiador a pagar os novos direitos que devia o referido 
Joaquim Vieira de Andrade. Por isso pede que se mandem passar as ordens 
necessárias para que informem do rendimento, ordenados e emolumentos 
dos ditos lugares em cada ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1669. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1669. 
 

1670-  [ant. 1747, Abril, 30, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel Cristóvão Pereira de Abreu a (D. João V), 
pedindo que, em virtude de lhe ter feito mercê, por doze anos, da metade 
dos direitos que pagavam os gados e cavalgaduras que entravam na 
capitania de São Paulo, ordene ao governador e capitão-general da dita 
capitania que mande pôr nalguma paragem, quatro soldados, um cabo e um 
provedor com um escrivão para evitar qualquer descaminho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1670. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1670. 
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1671-  [ant. 1747, Abril, 30, Santos] 
REQUERIMENTO do coronel Cristóvão Pereira de Abreu a (D. João V), no 
qual diz que, em pagamento dos seus serviços, lhe fora dada a mercê de 
metade dos direitos pagos pelo gado que entrava na capitania de São Paulo 
pelo registo de Curitiba. Para se servir desta regalia, pede que se ordene ao 
provedor da Fazenda Real que mande fazer, de três em três meses, a conta 
dos direitos que forem cobrados e se lhe entregue a parte que lhe pertence. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1671. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1671. 
 

1672-  [ant. 1747, Maio, 03, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel, João Vieira de Andrade, a (D. João V), 
pedindo que mandasse passar ordem para o governador da capitania e 
oficiais da Câmara de Santos lhe darem imediatamente posse de seu cargo 
de juiz de fora de Santos, para onde fora nomeado por (D. João V). Faz este 
pedido, visto o seu antecessor ter já findado os três anos de que fora 
provido, e, em virtude de, para tirar a residência ao juiz de fora de Santos, 
Manuel da Cunha e Andrade, estarem nomeados o ouvidor de Paranaguá, 
Manuel Tavares de Sequeira, na sua falta, Leopoldo Xavier Pereira e, na de 
ambos, Antônio dos Santos Soares e os dois primeiros se encontrarem, 
naquela altura em Paranaguá. Sobre este requerimento recaiu um despacho 
do Conselho Ultramarino, dizendo que se passasse ordem para, na falta dos 
três nomeados, tirar aquela residência, Gaspar da Rocha Pereira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1672. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1672. 
 

1673-  [ant. 1747, Maio, 03, s.l.] 
REQUERIMENTO de Pedro Gomes Moreira a (D. João V) em que, em 
virtude de ele ter arrematado o contrato dos dízimos reais da capitania de 
Santos, São Paulo e Rio Grande de São Pedro e, como, no termo da 
arrematação, se dizia que o contrato principiaria no primeiro de Agosto 
daquele ano (1747), e ainda como ele não se podia achar naquelas partes, a 
tempo de começar a administrar o dito contrato, pedia que se lhe passasse 
o contrato a tempo de lhe fazer os "avansamentos com os ruseiros" como se 
costumava praticar. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1673. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1673. 
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1674-  1747, Maio, 03, Lisboa 
DESPACHO do Presidente do Conselho Ultramarino, Alexandre Metelo de 
Sousa (Meneses), mandando passar ordem para que o bacharel Manuel 
Tavares de Sequeira, ouvidor da comarca de Paranaguá e, em sua falta, o 
bacharel Leopoldo Xavier Pereira que ia como ouvidor para a comarca de 
São Paulo, e, na falta de ambos, o bacharel Antônio dos Santos Soares, 
tornasse residência ao bacharel Manuel da Cunha de Andrade (e Sousa) e a 
seus oficiais, do tempo que servira de juiz de fora da vila de Santos e dos 
mais cargos que servira no mesmo tempo, tomando como escrivão o da 
Alfândega da praça, Miguel das Águias Cordeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1674. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1674. 
 

1675-  1747, Maio, 04, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de (D. João V) pela qual ordena ao governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, (D. Luís Mascarenhas) que tome 
as medidas convenientes em que deve ser feita e registada a cobrança dos 
impostos, pagos pelo coronel Cristóvão Pereira de Abreu, das terras que 
possui naquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1675. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1675. 
 

1676-  [ant. 1747, Maio, 18, s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente mestre-de-campo general do Governo da 
Capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues de Carvalho pedindo a (D. João 
V) que ordene que na Secretaria do Conselho Ultramarino lhe passem, por 
certidão, quais os oficiais aposentados. Esta certidão foi-lhe exigida por 
despacho a um requerimento anterior no qual pedia aposentadoria, com o 
soldo por inteiro, em virtude de se encontrar doente, como prova por 
certidão médica, e pelos serviços prestados durante 43 anos, não só 
durante a guerra, como no Brasil. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1676. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1676. 
 

1677-  1747, Maio, 19, Paraíba 
CARTA do (mestre de campo e governador de Paraíba), Antônio Borges da 
Fonseca para (D. João V) dizendo que lhe parecia ato benemérito dar ao 
provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, a ajuda de custo de 
trezentos mil reis por ano, pelo seu trabalho de tomar contas aos 
almoxarifes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1677. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1677. 
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1678-  1747, Junho, 05, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o provimento no lugar de capitão 
de Infantaria da praça de Santos vaga por nomeação de Antônio Francisco 
Barris. O Conselho propôs em primeiro lugar, Silvestre Teixeira Pinto e em 
segundo lugar José (Pedro) Galvão de Moura; e os conselheiros Henriques 
e Corte Real propuseram em primeiro lugar a José Galvão de Moura e em 
segundo lugar, a Silvestre Teixeira Pinto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1678. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1678. 
 

1679-  1747, Junho, 05, Lisboa 
PROPOSTA do Conselho Ultramarino de sujeitos para o posto de tenente 
de mestre de campo general do Governo da capitania de São Paulo, em que 
propõe, em 1º lugar para aquele posto, a João de Abreu, em 2º lugar, 
Antônio da Silveira e Mota e em 3º lugar, Antônio Francisco Barris. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1679. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1679. 
 

1680-  1747, Junho, 05, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de Infantaria de uma das Companhias da guarnição da 
praça de Santos, que vagara por promoção de Antônio Francisco Barris ao 
posto de ajudante de tenente do governo de São Paulo. Apresentaram os 
papéis para concorrer ao dito lugar: Silvestre Teixeira Pinto que servira no 
Rio de Janeiro e na Nova Colônia do Sacramento, durante trinta e um anos, 
10 meses e 7 dias, desde 17 de Março de 1711, até 6 de Dezembro de 1741 
e que, em todo este tempo, sempre servira com zelo; José (Pedro) Galvão 
de Moura e Lacerda que servira na Corte e na praça de Santos 15 anos, 7 
meses e 4 dias, desde 14 de Maio de 1730 até 11 de Agosto de 1746, sendo 
sempre muito cuidadoso. Ao Conselho parecia que se devia propor, em 
primeiro lugar, Silvestre Teixeira Pinto e, em segundo lugar, José (Pedro) 
Galvão de Moura (e Lacerda). Os conselheiros Antônio Freire de Andrade 
Henriques e Tomé Joaquim da Costa Corte Real, propunham, em primeiro 
lugar, José (Pedro) Galvão de Moura (e Lacerda) por ser ajudante do 
número, ter o foro de fidalgo e vir proposto pelo governador de São Paulo 
(D. Luís Mascarenhas) e, em segundo lugar, Silvestre Teixeira Pinto. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1680. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1680. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 482 / 1400 

1681-  1747, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de tenente de mestre de campo general da capitania de São Paulo, 
que vagara por promoção de Luís Antônio de Sá Queiroga ao posto de 
mestre de campo governador da praça de Santos. Concorreram: João de 
Abreu, homem que sempre servira com zelo e mostrara valor; Antônio da 
Silveira e Mota, que também mostrara ser bom servidor; Antônio Francisco 
Barris e Antônio de Oliveira Bastos, propostos pelo governador da capitania 
de São Paulo, não tinham apresentado os seus papéis. Ao Conselho parecia 
que devia ficar, em primeiro lugar, João de Abreu; em segundo, Antônio da 
Silva e Mota e, em terceiro, Antônio Francisco Barris. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1681. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1681. 
 

1682-  1747, Junho, 27, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V) dizendo que, em todo o Estado Eclesiástico 
se sentia grande reforma devido à ação do Bispo. Que o Dr. Domingos Luís 
da Rocha continuava a servi-lo com zelo, mas alguns particulares padeciam 
danos, em resultado de algumas paixões desordenadas que dominaram a 
reta intenção daquele ministro, pelo que fora repreendido na Relação.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1682. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1682. 
 

1683-  1747, Junho, 27, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) dizendo que em virtude da devassa que 
tiraram os juizes ordinários do Arraial da Meia Ponte da comarca de Goiás, 
sobre as violências que o Padre José Caetano Lobo (Pereira) e os seus 
pretos tinham cometido contra as justiças do dito Arraial, e da queixa que lhe 
fizeram contra o ouvidor-geral da dita comarca, que acompanhara a mesma 
devassa, ordenara ao intendente e provedor da Fazenda dela, que tirasse 
um sumário de testemunhas que ele lhe enviava. 
Anexo: carta, 2 ofícios, auto de informação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1683. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1683. 
 

1684-  1747, Julho, 03, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara Episcopal de São Paulo, 
José Jacinto da Silva, que traslada o seguinte o Alvará de Procuração 
(Traslado do) pelo qual o primeiro Bispo de São Paulo, D. Bernardo 
Rodrigues Nogueira nomeia para seu procurador, o Dr. Manuel José Vaz. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1684. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1684. 
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1685-  1747, Julho, 04, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira a (D. João 
V), comunicando-lhe que, chegando ao Rio de Janeiro a 12 de Junho de 
1746, apresentou as suas bulas ao vigário capitular, e por ele, ao Cabido da 
mesma cidade e, em virtude das mesmas bulas, mandou tomar posse de 
São Paulo, o que se deu a 7 de Agosto do mesmo ano. Ainda do Rio de 
Janeiro se expediu as ordens necessárias para a Nova Colônia, Rio Grande, 
Ilha de Santa Catarina, Laguna e para os outros vigários da vara do distrito 
referente ao mesmo Bispado de São Paulo, havendo todas aquelas ordens 
sido observadas. Fala do "motu próprio" da divisão (das capitanias) e das 
dúvidas levantadas pelo Bispo do Rio de Janeiro sobre a demarcação e 
limite entre o Bispado de São Paulo e o Marianense, afirmando ele que, na 
opinião de todas as pessoas conhecedoras daquela região e pelo mesmo 
"motu próprio", esse limite devia ser o Rio Grande, pois só assim se evitam 
confusões que resultam de todos os "descobertos" feitos ou que se venham 
a fazer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1685. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1685. 
 

1686-  [ant. 1747, Julho, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Pinto da Costa a (D. João V), pedindo que lhe 
concedesse carta de confirmação, em virtude do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) o ter provido no 
posto de capitão-mor da Vila de Guaratinguetá. 
Anexo: carta patente, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1686. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1686. 
 

1687-  [ant. 1747, Julho, 18, Cuiabá] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da comarca do Cuiabá, bacharel João 
Antônio Vaz Morilhas a (D. João V) no qual pede que lhe seja mandada 
passar provisão para que se lhe paguem seiscentos mil réis anuais, 
ordenado com que foi criado o dito lugar o que se deu ao seu antecessor. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1687. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1687. 
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1688-  1747, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento que Bento Pinto 
da Fonseca tinha feito, no qual afirmava que (D. João V) por Decreto de 27 
de Junho de 1747, concedera ao mestre de campo do distrito do Córrego de 
São José, Bento Pinto da Fonseca, a faculdade de nomear serventuário no 
ofício que ocupara durante o impedimento de seu cargo, pois ele era 
proprietário do ofício de tabelião do Rio de Janeiro; mas não o podia servir 
e, por isto, lhe fizera petição para poder nomear pessoa que lhe desse 
quantia justa para o seu sustento e de sua família. Ao Conselho parecia que 
ele usara de muito pouca sinceridade, pois se intitulara mestre de campo, 
quando no Brasil não havia, desde que o Rei reformara aqueles postos e, 
por esta razão, se lhe havia de escusar o requerimento, pois o córrego de 
São José teria capitão-mor e não mestre de campo. Assim devia mandar-se 
ordem ao governador para que informasse se lhe dera carta patente do dito 
posto e, no caso de ela ser verdadeira, se lhe anular. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1688. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1588. 
 

1689-  1747, Agosto, 07, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues Nogueira) a (D. 
João V), na qual diz que, em virtude das dúvidas levantadas por parte do 
Rio de Janeiro, as divisões dos Bispados mandara passar um edital para as 
freguesias de São Pedro, Laguna, Ilha de Santa Catarina e Nova Colônia. E, 
havendo passado, já anteriormente, outro edital para as freguesias em que 
também se duvida dos limites do seu Bispado com o de Marianense, 
aconteceu que os párocos que o aceitaram foram expulsos, castigados, e 
oprimido o povo com força militar, tendo-se tomado os postos para que não 
pudesse ir nenhum aviso "daquellas partez ao dicto fim" segundo a notícia 
que lhe dera o vigário da vara de Guaratinguetá. Para se evitar toda a 
confusão, pede a resolução régia. 
Anexo: 3 cartas, 2 protestos, 2 editais 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1689. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1689. 
 

1690-  1747, Agosto, 12, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) sobre as dificuldades dos paulistas em 
mandarem os filhos estudar para fora da capitania, tudo se resolvendo 
desde que, contra a réplica dos oficiais da Câmara, o porto do Cubatão 
continuasse na posse dos padres professos da Companhia (de Jesus), 
residentes na mesma capitania. Aceita o Rei, sob a sua proteção, o colégio 
dos mesmos e concede-lhes três mil cruzados de pensão anual para 
sustento de dezesseis padres com o encargo de lecionarem as cadeiras de 
Filosofia, Moral e Gramática, sem porem de lado os exercícios das missões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1690. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1690. 
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1691-  1747, Agosto, 16, Vila e praça de Santos 
CARTA de governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas a (D. João V) respondendo à ordem real que mandava que 
informasse sobre os obstáculos que os proprietários das fábricas de 
aguardente da comarca de (Bom Jesus do) Cuiabá, opuseram ao pedido 
que se fizera para se demolirem as referidas fábricas. Como já dissera, em 
1746, sobre a conveniência que lhe parecia resultar de não se destruírem as 
fábricas da comarca de Goiás, respondia agora que, ainda com mais 
firmeza, achava que se deviam conservar essas fábricas nas comarcas do 
(Bom Jesus do) Cuiabá e Goiás por serem a base do aumento e reparação 
dos domínios reais. 
Anexo:  3 cartas, representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1691. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1691. 
 

1692-  1747, Agosto, 16, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) sobre a representação dos oficiais da 
Câmara da Vila Real (do Senhor Bom Jesus) do Cuiabá. O governador diz 
que, parecendo-lhe acertado auxiliar aquela vila, com munições, deu ordem 
para se enviarem para lá espingardas "patrona", balas de mosquete, pólvora 
e chumbo. 
Anexo: provisão  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1692. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1692. 
 

1693-  1747, Agosto, 18, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V), na qual diz que as minas de São José dos 
Pinhais foram descobertas por ordem de José de Barros Lima e, que, por 
essa razão lhe dera o cargo de guarda-mor das ditas minas. 
Anexo: 4 despachos, parecer, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1693. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1693. 
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1694-  1747, Agosto, 18, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas a (D. João V) na qual diz que o ouvidor-geral e intendente 
da comarca de Paranaguá (Pernagua), Manuel Tavares de Sequeira lhe 
expôs, numa carta, que aparecera naquela vila um homem, intitulando-se 
procurador do contrato das entradas das minas, com o projeto de 
estabelecer na referida vila, um novo Registo e outro na Ribeira de Iguape. 
E diz que, estranhando o modo livre de proceder do referido "chamado" 
procurador do contrato das entradas das minas, agindo sempre sem dar 
conta do seu projeto, castigou-o, ordenando ao ouvidor que lho remetesse 
preso para averiguar de seu procedimento. 
Anexo: ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1694. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1694. 
 

1695-  1747, Agosto, 18, Santos 
CARTA do juiz de fora de Santos, Manuel da Cunha de Andrade e Sousa a 
(D. João V), dizendo que, como ele lhe pedira que informasse sobre o 
requerimento que fizera o médico José Bonifácio de Andrade, formado pela 
Universidade de Coimbra e com partido de curar a Infantaria de Santos, 
para ele poder fazer visitas de saúde nas embarcações que entravam no 
porto e vinham de "mar em fora", ele tinha a dizer que tudo o que o 
requerente dizia era verdade, pois sempre servira como cirurgião das visitas, 
antes de ser médico do "partido", e era digno de continuar a fazer as 
mesmas visitas. 
Anexo:  2 requerimentos, provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 17, doc. 1695. 
AHU_CU_023-01, Cx. 17, D. 1695. 
 

1696-  1747, Setembro, 2,Sorocaba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Sorocaba a (D. João V) na 
qual, em virtude da administração da justiça da sua vila estar dependente da 
de Itu, se seguir grande prejuízo, sobretudo no tempo das enchentes, 
pediam que conservasse os juizes ordinários da sua vila, sem sujeição nem 
dependência dos de fora, ficando apenas sujeitas à correção anual dos 
ouvidores e corregedores da comarca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1696. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1696. 
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1697-  1747, Setembro, 03, São Paulo 
CARTA, do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues Nogueira) para (D. 
João V) a informar, como lhe ordenou pela Provisão de 7 de Maio de 1746, 
sobre a necessidade do aumento do número de igrejas na capitania, 
baseando-se nas opiniões dos párocos das várias freguesias. Por elas, se 
concluía serem precisas mais igrejas, sacerdotes e ornamentos. A exceção 
da cidade de São Paulo e das vilas de (Santo Antônio de) Guaratinguetá e 
de (Nossa Senhora da Candelária de) Itu, todas as freguesias estão sem 
coadjutor. Representa a escassez da côngrua dos párocos que a população 
não acrescenta e lembra como nos Bispados de Pernambuco, Bahia e 
Minas (Gerais) os paroquianos contribuem com algumas conhecenças para 
a manutenção do padre. Embora (D. João V) tenha mandado o provedor da 
Fazenda do Rio de Janeiro fazer, interinamente, as despesas das côngruas 
dos curas, essa ordem não deve ter aplicação em São Paulo porque não foi 
dirigida ao provedor de Santos. 
Anexo: 3 certidões, 2 requerimentos alvará 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1697. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1697. 
 

1698-  1747, Setembro, 12, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) dizendo que lhe remetia os pareceres das 
Câmaras da cidade de São Paulo e da vila de Santos, sobre a estrada que 
ia da dita vila para aquela cidade; que mandara "bons mateiros" examinar os 
matos e ver se havia modo de abrir a estrada por outra parte que fosse mais 
cômoda, e, como tinham gasto nisto seis meses, tudo resultara num 
desengano e assim seria preciso consertar o caminho que havia. Diz mais 
que, a Câmara de São Paulo, feitas as despesas, lhe sobravam duzentos 
mil reis; que em Santos nem sequer havia que chegasse para as despesas; 
que, por isso, não encontrava meio para acudir ao conserto do caminho, 
senão aplicando o produto dos subsídios de dois anos; que no caminho 
novo do Rio de Janeiro, de que falavam os oficiais da Câmara, não estava 
certo porque este caminho estava repartido por sesmarias de meia légua 
cada. 
Anexo: informação, provisão (cópia), 2 representações (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1698. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1698. 
 

1699-  1747, Setembro, 15, Praça de Santos 
CARTA do (mestre de campo, governador da praça de Santos), Luís Antônio 
de Sá Queiroga, a (D. João V), dizendo que, sobre o requerimento de Simão 
Afonso, o informava de que a sua petição era justa, no que respeitava à 
satisfação do soldo. Quanto ao "pão de munição" achava menos atendível, 
por ser contra a praxe. Enviava também o parecer do provedor da Fazenda. 
Anexo:  requerimento, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1699. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1699. 
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1700-  1747, Setembro, 15, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues Nogueira), a (D. 
João V), dizendo que, embora já lhe tivesse mandado alguns ornamentos 
para os ofícios divinos, pedia que fizesse mercê de lhe enviar o resto dos 
ornamentos que estavam enumerados na pauta, para se poderem celebrar, 
sem indecência, os ditos ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1700. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1700. 
 

1701-  1747, Setembro, 16, Vila de Santa Ana das Cruzes de Mogi 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Moji e comarca de 
São Paulo a (D. João V), pedindo que ajude os moradores daquela vila a 
acabar a Igreja nova que resolveram construir, porque a Igreja Matriz está 
arruinada. 
Anexo: carta (cópia), carta,  provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1701. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1701. 
 

1702-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo que, logo que entravam, a servir o lugar de juizes 
ordinários as pessoas eleitas, procuravam "acessores", pagando-lhes o 
estipêndio em que se ajustassem. Por isso pediam que fosse servido 
conceder aos ditos juizes, que lançassem eles as sentenças tanto "cíveis 
como crimes" sem que fosse preciso que os ditos "acessores" o fizessem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1702. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1702. 
 

1703-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V) pedindo que ordenasse que o mestre da capela não ganhasse 
estipêndio algum, e fosse obrigado a assistir a festas anuais com todos os 
instrumentos, costumados, músicos e meninos de coro, pois costumava 
receber quarenta mil réis pelas três festas anuais, feitas na Sé Catedral. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1703. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1703. 
 

1704-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V), dizendo que, procurando o reparo do vexame a que os submetera 
o ouvidor geral, Dr. Domingos Luís da Rocha impedindo-os de atuar 
segundo seu regimento, e procedendo por informações falsas e ódio que 
tinha aquele Senado, pediam que desse providências. 
Anexo: provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1704. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1704. 
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1705-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), pedindo que concedesse, ao almotacé, poder levar amostras de 
tudo o quanto cobrasse imposto, como costumavam fazem em outras terras, 
principalmente, no Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1705. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1705. 
 

1706-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
pedindo que fossem aumentadas as propinas dos postos reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1706. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1706. 
 

1707-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), pedindo que concedesse, ao Senado, um escrivão para o alcaide, 
para que se expedissem melhor as "continuas ocupações". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1707. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1707. 
 

1708-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V) 
informando acerca do clamor dos pobres órfãos nas legítimas de suas 
heranças sonegadas pelos juizes e escrivães, especialmente o que fazia o 
sargento-mor, Fernando José Leal, cobrando várias parcelas, sem recolher 
aos cofres, dando consumo delas. Sabendo isto, o ouvidor-geral, Dr. Luís da 
Rocha, nunca lhe dera a devida providência, e não atendera aos danos 
causados como acontecera com o requerimento de Bento do Amaral da 
Silva. 
Anexo: carta, 2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1708. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1708. 
 

1709-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V), dizendo-lhe que lhe agradeciam a criação da nova Sé, com seu 
Bispo, e que maior bem espiritual seria se reunissem as Minas de Cuiabá e 
Goiás, assim como já estavam reunidas, no poder temporal, aos generais da 
capitania da dita cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1709. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1709. 
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1710-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V) pedindo que se dignasse conceder o oficio de escrivão da mesma 
Câmara, ao mesmo Senado, sem a intervenção do ouvidor geral e sem ser 
preciso provisão do governador da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1710. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1710. 
 

1711-  1747, Setembro, 03, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V), pedindo que lhes conceda uma légua de terras em redor daquela 
cidade para o seu "rocio" e que se houver dentro delas senhorios por foros 
ou sesmarias, conceda aos foreiros e sesmeiros igual quantidade de terra, 
para que possam estabelecer patrimônio certo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1711. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1711. 
 

1712-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de São 
Paulo a (D. João V), na qual expõem que o ouvidor-geral (de Santos), 
Domingos Luís da Rocha, mandava para fora pessoas inocentes, sem as 
sentenciar sequer; e pedem, por isso, que seja dada ordem ao referido 
ouvidor para se deixar de tais procedimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1712. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1712. 
 

1713-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V) pedindo que lhe mandasse dizer como se devia despender a cera 
nas reais festas de São Sebastião, de Corpus Cristi e Anjo Custódio, na 
nova Sé. 
Anexo: provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1713. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1713. 
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1714-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo que o ouvidor, Dr. Domingos Luís da Rocha, mandara 
lavrar os capítulos da correição, sem atender aos requerimentos expostos 
por eles, nem aos dos republicanos, quando anteriormente sempre se 
perguntava a seus antecessores o que faziam. Dizem mais, que ele os 
queria oprimir com assessor, e que os mandara a fazer as pontes todas do 
"rocio", já arruinadas, pondo limite de tempo, sem que houvesse dinheiro 
para tanto. Restringira o salário do escrivão, indo contra as ordens 
estabelecidas, e queria tirar-lhes os seus privilégios de cavaleiros paulistas, 
sufocando-os para não fazerem nada sem que ele fosse sabedor. Por tudo 
isto, pediam que ordenasse ao dito ministro, se abstivesse de tal 
procedimento, os deixasse de oprimir e pudessem representar livremente o 
que achassem necessário. 
Anexo: capítulos de correição (cópia), 2 cartas (cópias),  provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1714. 
 

1715-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V), dizendo que os moradores da dita cidade se achavam 
consternados com a saída dos carijós, pois que eles voltando às suas 
aldeias, perdiam toda a boa educação e doutrina; por isso, pediam que eles 
fossem conservados nas companhias e casas de seus administradores, e 
que, os que fugissem fossem entregues logo que fossem achados, ao pior 
administrador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1715. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. .1715 
 

1716-  1747, Setembro, 16, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V), pedindo-lhe que ordenasse a forma como deviam proceder nas 
festividades com a Sé Catedral daquela cidade, se eles haviam de tirar 
provisão ao vigário ou continuar sem a tirar, como era costume. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1716. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1716. 
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1717-  1747, Setembro, 18, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues Nogueira) a (D. 
João V) dizendo que, depois de lhe ter enviado as dúvidas levantadas pelo 
Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei Antônio do Desterro) relativas aos limites 
dos dois Bispados, recebera carta de dito prelado com o teor de uma ordem. 
Por isso pode que se mande dar ordens decisivas em conformidade com o 
motu próprio da divisão onde se declaram os limites de um e de outro dos 
Bispados citados. Sendo o limite marcado para o Bispado do Rio de Janeiro, 
o Rio Paraíba e para o Bispado de São Paulo, o Rio Grande; e, visto que a 
ilha de Santa Catarina, Rio Grande e Nova Colônia estão a centenas de 
léguas do Rio Paraíba, é injustificada e mal fundada a pretensão do Bispo 
do Rio de Janeiro sobre aquelas regiões. 
Anexo: 2 cartas (cópia), motu próprio, certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1717. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1717. 
 

1718-  1747, Setembro, 18, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de (Santos) José de Godói Moreira a 
(D. João V) onde diz que os volumes que foram remetidos para aquela 
praça, tinham que ficar detidos na alfândega da mesma, enquanto se não 
melhorassem os caminhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1718. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1718. 
 

1719-  1747, Setembro, 19, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Praça de Santos, José de Godói 
Moreira, a (D. João V) dizendo que, como ele lhe mandara perguntar qual a 
quantia precisa para os ornamentos da Igreja Matriz da vila de 
Guaratinguetá, e se a Provedoria concorrera com alguma coisa, ele 
informava de que a sua Provedoria não fizera nenhuma assistência. 
Anexo: provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1719. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1719. 
 

1720-  1747, Setembro, 21, Vila e praça de Santos 
CARTA do secretário do Governo da capitania de São Paulo, Manuel Pedro 
de Macedo Ribeiro a (D. João V), na qual diz que, pela lista, certidão e 
recibos que lhe envia, pode verificar que as ordens reais contidas nesses 
documentos foram levadas à presença do governador e capitão-general da 
referida capitania (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: certidão, 5 recibos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1720. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1720. 
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1721-  1747, Setembro, 14, Santos 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá, Manuel Tavares de 
Sequeira a (D. João V) dizendo que, ao passar "em Correição as vilas do 
Sul na Ilha de Santa Catharina" achara que o brigadeiro governador, José 
da Silva Pais, embora fosse muito zeloso e muita bom servidor, aplicava um 
"sistema muito irregular e alheio da ordem do juízo" nas matérias civis e 
crimes pertencentes à justiça, e que não o ouvia em nada nem lhe mandara 
pôr guarda, quando seu antecessor a tivera. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1721. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1721. 
 

1722-  1747, Setembro, 30, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real (de São Paulo e Santos), José de 
Godói Moreira, a (D. João V) dizendo que remetia a lista do pagamento que 
se tinha feito nos últimos três meses aos oficiais e soldados de Infantaria da 
Guarnição da praça de Santos. 
Anexo:  pé de lista 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1722. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1772. 
 

1723-  [ant. 1747, Outubro, 2] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel Bernardo Fernandes Guimarães, a (D. 
João V), pedindo que se lhe entregassem os documentos que ele fizera, 
pedindo que se lhe concedesse provisão para que o juiz dos órfãos do 
Estado da Bahia, mandasse entregar ao requerente os bens dos menores 
de quem era tutor, em virtude de já lhe ter sido escusada a sua petição. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1723. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1723. 
 

1724-  [ant. 1747, Outubro, 06, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Padre Domingos 
Fernandes Barros, a (D. João V), pedindo que lhe mandasse passar Alvará 
de mantimento, em virtude de o ter provido com uma "Conagia" da nova Sé 
da cidade Mariana. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1724. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1724. 
 

1725-  1747, Outubro, 9, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral de São Paulo, Dr. Domingos Luís da Rocha, a (D. 
João V) dizendo que como lhe pedira informação sobre o requerimento que 
o juiz de fora da vila de Itu (Ytú) lhe tinha feito para que a Câmara da vila de 
Sorocaba (Serocaba) se juntasse à de Itu (Ytu), ele o informava de que lhe 
parecia conveniente unir-se as duas Câmaras. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1725. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1725. 
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1726-  1747, Outubro, 30, Vila de Itu 
CARTA do juiz de fora da vila de Itu, Teotônio da Silva Gusmão a (D. João 
V) dizendo que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Luís de Távora, conde de Sarzedas o informara que, por sua 
Resolução de 22 de Dezembro de 1735, ele ordenara que se extinguisse 
aquela "judicatura" da Vila de Itu e se criasse uma em Guaratinguetá com 
alçada nas vilas vizinhas de Pindamonhangaba e Taubaté. Sendo estes três 
locais caminho daquela comarca para Minas Gerais e Rio de Janeiro, por 
terra, e ficando nos limites destas três capitanias, sempre seria estável o 
lugar de juiz de fora e bem se mostrava na Ouvidoria de São Paulo, em que 
todos os dias entravam agravos e apelações destas vilas. Como, entretanto, 
o dito governador, Antônio Luís de Távora, conde de Sarzedas, passara a 
Goiás, ficara esta mudança esquecida, continuando os antecessores dele na 
ignorância de sua Resolução, e como agora se podia executar ele lhe pedia 
que mandasse passar-lhe carta de juiz de fora para as três referidas vilas, 
com ordem para receber seu ordenado e aposentadoria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1726. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1726. 
 

1727-  1747, Outubro, 31, Vila de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói Moreira a 
(D. João V), na qual diz que remete as relações das contas dos rendimentos 
e despesas da Fazenda Real da Provedoria daquela vila, referente aos anos 
de 1732 a 1746. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1727. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1727. 
 

1728-  [ant. 1747, Novembro, 06, Santos] 
REQUERIMENTO da viúva de Francisco de Sousa de Abreu, Francisca de 
Almeida, moradora na praça de Santos, a (D. João V), pedindo que lhe 
desse licença para que, como desejava, pudesse ir professar num dos 
conventos do Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1728. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1728. 
 

1729-  1747, Novembro, 20, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, D. Bernardo (Rodrigues Nogueira) ao juiz 
de fora da vila de Itu (Teotônio da Silva Gusmão), dizendo-lhe que naquela 
vila se deve obedecer às Ordens Régias de 18 de Abril de 1746 dadas à 
Câmara de São Paulo, relativas aos lugares de assento, tomadas na capela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1729. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1729. 
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1730-  1747, Novembro, 03, Vila de Itu 
CARTA do juiz de fora da vila de Itu, Teotônio da Silva Gusmão a (D. João 
V), queixando-se de que os Bispos do Brasil, querem para si todo o governo, 
todas as honras e privilégios, deixando em situação inferior os seculares e 
os ministros do Rei. 
Anexo: certidão, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1730. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1730. 
 

1731-  [ant. 1748, Janeiro, 13, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Baptista da Costa, a (D. João V) pedindo que lhe 
mandasse passar confirmação da sua carta patente, em virtude do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, o ter provido no posto de capitão-mor da vila de Cananéia e 
Iguape, criado por sua Ordem de 21 de Abril de 1739. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1731. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1731. 
 

1732-  1748, Janeiro, 17, São Paulo 
PROVISÃO (Cópia da) da (Mesa da Consciência e Ordem (?)) nomeando o 
vigário encomendado da Laguna, Mateus Pereira da Silva, para vigário da 
vara do mesmo distrito, que até o presente lhe competia, e das mais 
freguesias que forem acrescendo com as novas povoações, por espaço de 
um ano. Recomendo-lhe que favoreça o povo nas suas pretensões e 
requerimentos e aos capitães e sacerdotes do hábito de São Pedro que 
forem com os casais e novos povoadores, e tenham atestado dos ordinários 
dos Bispados de sua origem, declarando que tem capacidade, vida e 
costumes exemplares, dará licença grátis de usarem de suas Ordens. E, 
marcado o lugar para a povoação e habitações dos novos povoadores, 
mande passar provisão de pároco, por seis meses ao sacerdote presente na 
referida região, que por mais velho e estiver desocupado, podendo cada 
pároco usar, no respectivo distrito, de altar portátil, durante os ditos seis 
meses, para dizer missa. E diz que cada pároco, com os fiéis, trabalhe para 
que a nova igreja se faça com a maior brevidade e no lugar mais bem 
situado, devendo fazer-se a casa para o pároco, perto da mesma igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1732. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1732. 
 

1733-  1748, Fevereiro, 20, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira, a (D. João 
V) pedindo que intime o brigadeiro José da Silva Pais a não violentar os 
párocos das novas freguesias e, no caso de estes não viverem 
decentemente, nem trabalharem como devem lho comunicar a ele, Bispo, 
para os castigar segundo o seu merecimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1733. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1733. 
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1734-  1748, Fevereiro, 22, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, ao intendente e provedor da Fazenda Real de 
Goiás, Dr. Manuel Caetano Homem de Macedo, dizendo que recebera carta 
do ouvidor, acompanhada de uma relação diária da expedição a que fora 
mandado o alferes de Dragões e que, se fosse necessário valerem-se das 
ordenanças para as diligências dos rios proibidos, deviam vencer soldo e 
mantimento como venciam os Dragões. Fora, para ele, caso estranho, o do 
ouvidor ter mandado vender os pretos que o alferes de Dragões prendera 
nos ditos rios, pertencendo aqueles à Fazenda Real, pelo que devia obrigar 
o dito ouvidor, a remeter à dita Fazenda, o produto dos pretos e que, dali em 
diante, todo o seqüestro que se fizesse lhe devia ser entregue. Os vassalos 
que voltassem aos rios proibidos e resistissem aos soldados, mereciam a 
morte, e ele determinava que "se matem e esquartejem e que, a qualquer 
vassalo fosse permitido matar para defender a sua casa dos ladrões". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1734. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1734. 
 

1735-  1748, Fevereiro, 22, São Paulo 
CARTA (Cópia de) do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, ao intendente e provedor da Fazenda Real de 
Goiás, Dr. Manuel Caetano Homem de Macedo, dizendo que aprova a sua 
resolução, quanto a ficar, o capitão de Dragões, dezesseis "bastardos", para 
qualquer diligência que se oferecesse nos rios proibidos, mas ordenava que 
aumentasse aquele número, se necessário julgasse, e que os ditos 
"bastardos" se ocupassem, com o seu alferes, na exploração dos rios 
proibidos, tendo grande cuidado no tempo das secas. Aprovava ainda toda a 
despesa feita, e queria ver arranchado o coronel Bartolomeu Bueno da 
Silva, com a sua gente, como também Antônio Pires de Campos com os 
seus bororós, na estrada de Goiás para que os soldados infantes ficassem 
desembaraçados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1735. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1735. 
 

1736-  1748, Fevereiro, 28, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do Governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, ao ouvidor-geral da comarca de Goiás, Dr. 
Manuel Antunes da Fonseca, dizendo-lhe que, por maior que fosse o 
número de transgressores, sempre haveria forças mais numerosas, para 
castigar "esse grande número de rebeldes ladrões e insolentes". Esperava 
que Antônio Pires de Campos estabelecesse os seus bororós no sítio de 
Lanhoso, e o coronel Bartolomeu Bueno da Silva, com toda a sua gente, no 
Rio Grande, e determinava que mandasse marchar os soldados infantes 
que, naquela ocasião, guarneciam os dois postos, para as vizinhanças de 
Goiás, para assim o intendente e o capitão de cavalos se valerem deles 
quando lhes fossem necessários. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1736. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1736. 
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1737-  1748, Fevereiro, 28, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do governador capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, ao capitão de Dragões de Goiás, Antônio de 
Sá Pereira, dizendo que recebera as duas cartas, uma delas participando-
lhe a chegada dos Dragões que tinham levado, no ano anterior, os reais 
quintos e que o alferes de Dragões, Luís Pimentel de Sousa, na exploração 
dos "Rios proibidos", procedera como oficial de brio e valor. Na outra carta 
participara-lhe a chegada de Antônio Pires de Campos com os seus 
Bororós, e dizia-lhe que lhes concedera três meses de descanso; que ele, 
governador em tudo o aprovava. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1737. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1737. 
 

1738-  1748, Fevereiro, 28, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) D. Luís Mascarenhas, do intendente e provedor da Fazenda Real de 
Goiás, Dr. Manuel Caetano Homem de Macedo, dizendo que recebera a sua 
carta, em que lhe participara a chegada àquela vila de Antônio Pires de 
Campos com os bororós, mas, em estado tão precário, que necessitavam de 
descanso, pelo que determinara, em junta, dar-lhes três meses de descanso 
e, só depois, se iriam situar na estrada do povoado. Tinham ajustado se 
desse, ao dito Antônio Pires de Campos, 800 oitavas de ouro, por conta da 
Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1738. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1738. 
 

1739-  [ant. 1748, Março, 1, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernando Guimarães por seu procurador, 
morador na vila de Santos, capitania de São Paulo, a (D. João V) dizendo 
que como contratador que fora, do contrato real das entradas das Minas de 
Goiás nos anos de 1735, 1737, 1738, lhe pedia que mandasse passar, pela 
secretaria do Conselho Ultramarino, uma certidão do teor da conta que, em 
18 de Dezembro do ano de 1730, lhe apresentara o governador e capitão-
general da capitania de Pernambuco (Duarte Sodré Pereira Tibão). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1739. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1739. 
 

1740-  [ant. 1748, Março, 2, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, por seu procurador, 
morador em Santos, a (D. João V) dizendo que, como contratador que fora 
do contrato real das entradas nas minas de Goiás, nos anos de 1736, 1737, 
1738, lhe era necessário que, pela Secretaria do Conselho Ultramarino, se 
lhe passasse, por certidão, o teor da informação que dera o governador de 
Pernambuco sobre o requerimento que lhe fizera Atanásio de Siqueira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1740. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 7140. 
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1741-  1748, Março, 15, São Paulo 
ORDEM (Cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) D. Luís Mascarenhas, mandando ao sargento Baltasar (Balthezar) 
Meneses, que em virtude dos descaminhos experimentados pela Fazenda 
Real nos direitos dos animais que passavam pelo Registro de Curitiba, e da 
necessidade de reparar estas perdas. No caso de, em poder dos ditos 
tropeiros ou capatazes, se não achar carta de guia, far-se-ia um termo em 
que se declarassem os animais constantes da dita tropa, e no caso de, 
depois de contados os animais, o seu número não coincidir com o número 
indicado pelos ditos tropeiros, ficaria a mesma declaração embargada, até 
que "se mostre por ordem da Provedoria ser affiançado os seus direytos, 
para o que lhe dará o traslado do dito termo de declaração, para por ele 
requerer o seu desembargo". No caso de acharem alguns animais passados 
aos direitos, em mãos de terceiros, estes seriam obrigados a pagar os 
respectivos direitos, ficando sem os ditos animais, até o fazerem. Se 
porventura recebessem denúncias de animais desencaminhados, estas 
seriam remetidas ao provedor da Fazenda Real, procedendo-se ao 
seqüestro dos animais desencaminhados, e presos "os desencaminhadores, 
remettendo-os com os seus auttos" ao governador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1741. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1741. 
 

1742-  [ant. 1748, Março, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Ferreira Couto a (D. João V), pedindo que 
lhe confirmasse a sua carta patente, em virtude de o governador e capitão-
general de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), o ter nomeado no posto de 
sargento-mor do distrito do Arraial de São Félix. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1742. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1742. 
 

1743-  [ant. 1748, Março, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Pires de Arruda a (D. João V) pedindo que lhe 
mandasse passar carta de confirmação, em virtude do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, lhe ter concedido terras de Sesmaria. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1743. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1743. 
 

1744-  1747, Setembro, 27, Santos 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá, Manuel Tavares de 
Sequeira, a (D. João V) dizendo que em virtude de ele lhe ter mandado 
tomar residência ao bacharel Manuel da Cunha e Andrade, de todo o tempo 
que servira na vila de Santos, o cargo de juiz de fora, ele informava que pela 
devassa feita, constava que este ministro era incorruptível e de 
irrepreensível procedimento em todas as matérias da sua obrigação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1744. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1744. 
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1745-  [ant. 1748, Abril, 1, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, morador na vila de 
Santos, por seu procurador, a (D. João V), pedindo-lhe que, em virtude de 
ele ter sido contratador das entradas das minas de Goiás, nos anos de 
1736, 1737, 1738, ordenasse que, na Secretaria do Conselho Ultramarino se 
lhe passasse, por certidão, o teor da conta e todos os mais documentos que 
com a mesma remetera o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, sobre o sítio da Bandeirinha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1745. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1745. 
 

1746-  [ant. 1748, Abril, 1, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, por seu procurador, 
morador na vila de Santos, a (D. João V) dizendo que, como contratador que 
fora do contrato real das entradas das minas de Goiás, nos anos de 1736, 
1737, 1738,  lhe era necessário que a Secretaria do Conselho Ultramarino 
lhe passasse por certidão, o teor das contas que tinha dado D. José Fialho 
como Bispo de Pernambuco, e Martinho de Mendonça (de Pina) e (de) 
Proença, sobre os limites das terras do sertão e jurisdições, como também a 
cópia da ordem que o Rei mandara sobre o mesmo assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1746. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1746. 
 

1747-  [ant. 1748, Abril, 1, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães por seu procurador, 
morador na vila de Santos, capitania de São Paulo, a (D. João V), dizendo 
que, como contratador que fora do contrato real das entradas das minas de 
Goiás, em 1736, 1737, 1738, pedia que, na Secretaria do Conselho 
Ultramarino, lhe passasse, por certidão, o teor da conta que lhe apresentara 
o governador e capitão-general da capitania de Pernambuco, sobre os 
limites até onde chegavam as terras do seu governo, e também a cópia da 
ordem pela qual ele determinara os mesmos limites. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1747. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1747. 
 

1748-  [ant. 1748, Abril, 1, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, por seu procurador 
na vila de Santos, a (D. João V), dizendo que, em virtude de ter sido 
contratador das entradas das minas e Goiás nos anos de 1736, 1737, 1738, 
pedia que mandasse que na Secretaria do Conselho Ultramarino, se lhe 
passasse, por certidão o teor da conta que lhe dera o governador das Minas 
Gerais, sobre os limites das terras com Pernambuco. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1748. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1748. 
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1749-  [ant. 1748, Abril, 2, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães por seu procurador 
morador em Santos, a (D. João V) dizendo que, como contratador que fora 
do contrato real das entradas das minas de Goiás, nos anos de 1736, 1737, 
1738, lhe era necessário que, pela Secretaria do Conselho Ultramarino, se 
lhe passasse, por certidão, o teor da conta que dera o governador e capitão-
general de São Paulo, sobre a arrematação do mesmo contrato, e sobre as 
dúvidas que houvera sobre os limites das terras das ditas minas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1749. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1749. 
 

1750-  [ant. 1748, Abril, 2, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel José Soares a (D. João V), pedindo que lhe 
enviasse carta de confirmação de sesmaria, em virtude de o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, lhe ter 
feito doação de duas léguas de terras de mato na paragem chamada as 
"aobras", no sertão de João Monteiro Ferraz. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1750. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1750. 
 

1751-  [ant. 1748, Abril, 2] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães por seu procurador, 
morador na vila de Santos, a (D. João V) dizendo que como contratador que 
fora do contrato real das entradas das minas de Goiás nos anos de 1736, 
1737, 1738, pedia que ordenasse que, na Secretaria do Conselho 
Ultramarino, se lhe passasse, por certidão, o teor da conta que no ano de 
1724 até 1726 dera o provedor da Fazenda Real de Pernambuco, João 
Rego de Barros, sobre os dízimos de Piauí (Piauhy) e Riacho de Paranaguá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1751. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1751. 
 

1752-  1748, Abril, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento que Diogo José 
Pereira lhe fizera para ser solto, em Virtude de se achar preso no calabouço 
da fortaleza da barra da vila de Santos, pela culpa que lhe resultara na 
devassa que o Intendente e provedor da Fazenda Real de Goiás efetuara 
contra os transgressores da proibição dos diamantes. Ele, por se achar 
doente e precisar de ir tratar-se a Santos, pedia que lhe concedesse Alvará 
de fiéis carcereiros, para ir curar-se e tratar do seu livramento, ao que o 
procurador da Fazenda dissera não haver inconveniência de o soltar, em 
virtude de os seus bens estarem confiscados. Ao Conselho parecia o 
mesmo, por isso, pediam que concedesse o dito Alvará. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1752. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1752. 
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1753-  [ant. 1748, Abril, 5, Santos] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães por seu procurador, 
morador em Santos, a (D. João V), dizendo que, como contratador que fora 
do contrato das entradas das minas dos Goiás nos anos de 1736, 1737, 
1738 lhe pedia que, para bem de sua justiça e requerimentos, lhe mandasse 
passar, pela Secretaria do Conselho Ultramarino, a cópia do requerimento 
que lhe fizera o padre Manuel Rodrigues Neto, como vigário da freguesia de 
Santo Antônio da Manga, e mais moradores, em que pediam lhe mandasse 
dar, pelo governo de Pernambuco, uma légua de terras para a sua Igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1753. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1753. 
 

1754-  1748, Abril, 6, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador de São Paulo), D. Luís Mascarenhas, a (D. João V), 
dizendo que o bacharel Manuel da Cunha de Andrada e Sousa lhe fizera 
requerimento, pedindo licença para vir para o Reino com sua esposa e 
escravas, e que ele, governador, achava que era bom que (D. João V) lhe 
concedesse a dita licença para que ele pudesse continuar a bem servir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1754. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1754. 
 

1755-  1748, Abril, 6, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador de São Paulo), D. Luís Mascarenhas, a (D. João V), 
dizendo que, em virtude do bacharel Manuel da Cunha de Andrada e Sousa 
lhe ter feito um requerimento pedindo que desse informação sobre o seu 
procedimento ele informava que o requerente servira, com bom 
procedimento, no lugar de juiz de fora da vila de Santos e que, por isso, lhe 
deveria conceder licença para ir ao Reino e levar com ele, sua mulher e 
suas escravas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1755. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1755. 
 

1756-  [ant. 1748, Abril, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, morador na vila de 
Santos, capitania de São Paulo, a (D. João V), expondo que, em virtude de 
ele ter sido contratador das entradas das minas de Goiás, em 1736, 37 e 38, 
e, sem ser citado nem ouvido, fora obrigado a repor a importância dos tais 
rendimentos em depósito, à instância de José Alvares de Mira, pelo que 
trazia uma causa no juízo dos feitos da Coroa sobre o rendimento dos 
registos da Bandeirinha e Tocantins. Como para sua defesa, precisava de 
cópias das contas e certidões, pedia que ordenasse se lhe dessem as 
respectivas cópias. 
Anexo: despacho 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1756. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1756. 
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1757-  [ant. 1748, Abril, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do mestre de campo e governador da praça de Santos, 
Luís Antônio de Sá Queiroga, a (D. João V) pedindo que, em atenção aos 
seus relevantes serviços e, ao fato de ele ser oficial antigo e ter servido 
sempre com honra e distinção, lhe concedesse patente de brigadeiro. 
Anexo: carta, provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1757. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1757. 
 

1758-  [ant. 1748, Abril, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da praça de Santos, Manuel 
Martins dos Santos a (D. João V) pedindo que lhe concedesse licença de 
um ano para ir ao Reino. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1758. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1758. 
 

1759-  [ant. 1748, Maio, 7, s.l.] 
REQUERIMENTO da Superiora das Religiosas Carmelitas descalças do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Cardaes, a (D. João V) 
pedindo que lhe mandasse passar alvará para mandar pedir e tirar algumas 
esmolas em São Paulo, para acudir a suas necessidades. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1759. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1759. 
 

1760-  [ant. 1748, Maio, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO de Ângelo dos Santos Cardoso, a (D. João V), pedindo 
que, por ter servido, durante seis anos, como oficial praticante na Contadoria 
geral da Guerra, com bom procedimento, e depois, no cargo de almoxarife 
das sisas do termo de São Paulo, e por estarem vagos os lugares de 
secretário do governo no Rio de Janeiro e Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso, e já ter passado tempo dos editais para ser admitido a concurso, lhe 
mandasse uma remissão para poder concorrer. 
Anexo: requerimento, folha de serviço 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1760. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1760. 
 

1761-  [ant. 1748, Maio, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO de João da Silva de Antas a (D. João V) pedindo que lhe 
mandasse passar carta de confirmação em virtude de o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), o ter 
nomeado para o posto de capitão de uma das Companhias do Regimento 
dos Arraiais dos Tocantins, de que era coronel Félix Caetano de Araújo. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1761. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1761. 
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1762-  [ant. 1748, Maio, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente de mestre de campo general da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silveira e Mota a (D. João V), pedindo 
que se dignasse fazer-lhe mercê de mandar que se lhe, satisfizesse o dobro 
do soldo que era costume receber na cidade de São Paulo, pois durante 
seis anos, e um mês ele assistira nas minas de Goiás, aonde acompanhara 
o governador e capitão-general da capitania de São Paulo. Antônio Luís de 
Távora, conde de Sarzedas, por Resolução de (D. João V), de 30 de 
Outubro de 1736. Falecendo este e sucedendo no governo da capitania, o 
general das capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Gomes Freire de 
Andrada, este lhe ordenara que se conservasse nas ditas minas de Goiás e, 
vindo depois a governar, D. Luís Mascarenhas, continuara lá e só voltara à 
cidade de São Paulo, em 1742, por ordem de (D. João V). Pedia-lhe, 
também, que se lhe fizesse o pagamento na Provedoria da praça de Santos, 
pois para ali tinham passado o soldo da Provedoria de Goiás. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1762. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1762. 
 

1763-  [ant. 1748, Maio, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO de Jerônimo de Campos Moreira e Matias Pires de Sousa 
a (D. João V), pedindo que lhes mandasse passar carta de confirmação, em 
virtude do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Mascarenhas), lhes ter dado uma légua de terras de testada, com légua e 
meia de sertão no termo da vila de Guaratinguetá. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1763. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1763. 
 

1764-  [ant. 1748, Maio, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Padre João 
Machado Henriques, a (D. João V), pedindo que lhe mandasse passar 
alvará de mantimento, em virtude de ter sido nomeado Arcipreste da Sé, do 
Bispado de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1764. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1764. 
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1765-  1748, Maio, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do tenente e 
mestre de campo, general da capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues de 
Carvalho, em que pedia que o aposentasse com o soldo de seu posto. O 
Conselho mandou-o juntar certidão, mas o requerente, não podendo 
cumprir, por ser pago de modo extraordinário, fizera novo requerimento. 
Parecia ao Conselho que, atendendo aos serviços prestados, lhe fizesse a 
mercê do seu meio soldo vencido na Provedoria de São Paulo. Ao 
conselheiro Tomé Gomes Moreira parecia que o soldo devia ser inteiro e ao 
conselheiro Alexandre Metelo de Sousa parecia que o soldo devia ser 
inteiro, mas a metade devia ser descontada na remuneração que o 
requerente pediria pelos seus bons serviços. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1765. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1765. 
 

1766-  1748, Junho, 06, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) e 
Minas (Gerais), D. Luís Mascarenhas comunicando a (D. João V) ter 
mandado fazer o regimento cuja cópia envia, em vista dos descaminhos que 
tem havido no registo de Curitiba, nas entradas dos gados, remetendo ao 
mesmo tempo a cópia do parecer do provedor da Fazenda Real, José de 
Godói Moreira, acerca do mesmo assunto, na forma da Ordem Régia de 4 
de Maio de 1747. 
Anexo: ordem (cópia) regimento (cópia), provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1766. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D.1766. 
 

1767-  1748, Junho, 06, Vila e praça de Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas a (D. João V) dizendo que, pelas cópias das cartas do 
provedor da Fazenda Real da Comarca de Goiás, Dr. Manuel Caetano 
Homem de Macedo, do ouvidor-geral da mesma comarca, Dr. Manuel 
Antunes da Fonseca e do alferes de Dragões, Luís Pimentel de Sousa, e 
mais documentos veria o que se passava, nos rios Claro e Pilões, durante 
as secas do ano anterior, e que o alferes de Dragões bem, merecia que o 
atendesse, pois o servira com zelo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1767. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1767. 
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1768-  1748, Junho, 15, Curitiba em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Curitiba, comarca de 
Paranaguá (Pernagua) a (D. João V), pedindo licença para aí se poder fazer 
um hospício e capela para a Ordem Terceira de São Francisco, edificando-
se de novo ou dando-se-lhe a capela de Nossa Senhora do Terço, que, 
provisoriamente, tem servido e tinha como administrador Manuel Rodrigues 
da Mota, que não estava na comarca nem cuidava da mesma capela. 
Anexo: apontamentos, provisão, provisão (traslado) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1768. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1768. 
 

1769-  [ant. 1748, Junho, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Agostinho Luís Ribeiro Vieira a (D. João V) 
pedindo que lhe mandasse certidão do tempo que servira o lugar de juiz de 
fora da vila de Itu. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1769. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1769. 
 

1770-  [ant. 1748, Junho, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO de Rosa Maria "Eroza", mulher do bacharel João Dias do 
Vale, naturais de Braga, a (D. João V), pedindo que, em virtude do dito 
marido, se ter ausentado para a cidade de São Paulo, havia vinte anos, 
prometendo voltar; de ela já ter mandado duas ordens de excomunhão para 
ele regressar e de ele não lhe ter obedecido dizendo que antes iria para 
outro lugar mais distante, lhe fizesse a mercê de o constranger, por todos os 
meios, a voltar ao Reino. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1770. 
 

1771-  [ant. 1748, Junho, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Agostinho Luís Ribeiro Vieira a (D. João V) 
pedindo que lhe fizesse mercê de mandar que lhe passassem certidão, 
atestando que ele cumprira as ordens que lhe tinham sido enviadas, 
enquanto servira o lugar de juiz de fora da vila de Itu, comarca de São 
Paulo. 
Anexo: 2 informações, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1771. 
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1772-  [ant. 1748, Junho, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO do contratador do sal do Brasil, Estevão Martins Torres, a 
(D. João V), pedindo que lhe mandasse passar provisão, em virtude de ele 
ter nomeado conservador do dito contrato, na vila de Santos, o juiz de fora 
da mesma vila, Dr. João Vieira de Andrade, com quarenta mil réis de 
ordenado anual. 
Anexo: contrato de estanco do sal, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1772. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1772. 
 

1773-  [ant. 1748, Junho, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da vila de Itu, João de Sousa Rodrigues, 
a (D. João V), pedindo que lhe mandasse passar provisão para suas filhas, 
Rita Clara de Sousa e Isabel Clara de Sousa, poderem ir para o Reino 
professar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1773. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1773. 
 

1774-  [ant. 1748, Junho, 25, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel Pedro de Macedo Ribeiro a (D. João V), 
dizendo que havia mais de 16 anos que servia na Secretaria de Conselho 
Ultramarino e de secretário do governo da capitania de São Paulo, por 
Provisão de 22 de Setembro de 1739, e, como lhe constasse ter o Rei 
mandado extinguir o governo geral da capitania de São Paulo, e teme ficar 
sem ocupação, pede que ordene ao Conselho Ultramarino que o admita 
como opositor no concurso para as Secretarias dos Governos do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais, sem lhe tirarem residência do lugar que ocupava. 
Acrescenta ser filho de Miguel Macedo Ribeiro, que também exercera o 
mesmo ofício com grande zelo. 
Anexo: 6 requerimentos,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1774. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1774. 
 

1775-  [ant. 1748, Junho, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO de Inácia de Jesus (Caminha) e (Francisca Maria 
Caminha), órfãs, filhas de José (Nogueira da Costa), falecido, e de (Mariana) 
Daminha (casada em segundas núpcias com o coronel Sebastião 
Fernandes do) Rego, a (D. João V), pedindo que os papéis que iam inclusos 
se juntassem aos outros já enviados e que tudo junto fosse às mãos do 
desembargador procurador da Fazenda. 
Anexo:  requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1775. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1775. 
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1776-  [ant. 1748, Julho, 6, s.l.] 
REQUERIMENTO de José Tavares de Sequeira a (D. João V), pedindo que 
lhe mandasse passar carta de confirmação, em virtude do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, lhe ter 
concedido três léguas de terras no Campo da Bocaina, distrito da vila de 
Guaratinguetá. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1776. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1776. 
 

1777-  1748, Julho, 6, Vila e praça de Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
de Mascarenhas a (D. João V), dizendo que, todos aqueles que tinham 
acreditado nas grandes riquezas que o ouvidor-geral da comarca de Cuiabá, 
Dr. Manuel Antunes Nogueira, afirmava ter descoberto nos Arinos, ficaram 
arruinados, e que os mais prejudicados tinham sido os mineiro de Mato 
Grosso. Houvera outra descoberta naquela comarca, mas como no ribeirão 
de Paraguai, onde se descobrira "ouro de contas", tinham aparecido 
diamantes, o ouvidor mandara retirar a gente que chorava o engano da 
primeira descoberta, e os diamantes que tinham aparecido no segundo caso 
e que impediram a extração do ouro. O intendente de Cuiabá, Dr. João da 
Fonseca da Cruz, lhe dissera que havia "grandeza" de diamantes e que, no 
ano anterior, remetera ao ouvidor-geral da Comarca de Cuiabá, Dr. Manuel 
Antunes Nogueira, a Ordem de (D. João V) pela qual mandara criar uma vila 
no Mato Grosso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1777. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1777. 
 

1778-  [ant. 1748, Julho, 08, s.l.] 
REQUERIMENTO que o Cabido da Catedral de São Paulo e mais clero da 
mesma fizeram a (D. João V), pedindo que lhes desse provisão para terem 
açougue próprio e separado do povo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1778. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1778. 
 

1779-  1748, Julho, 08, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual havia inconveniente no 
que tocava à residência do tempo em que (o mestre de campo e governador 
da praça de Santos, Luís Antônio de Sá Queiroga), servira interinamente o 
governo da praça de Santos, mas que não se lhe devia admitir as suas fés 
de oficio por traslado, pelo prejudicial exemplo que essa concessão podia 
provocar. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1779. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1779. 
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1780-  [ant. 1748, Julho, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO do arcediago da Sé de São Paulo, Mateus Lourenço de 
Carneiro, do chantre da mesma Sé, Dr. Manuel de Jesus Pereira, e dos 
cônegos da mesma Sé, Padres João Gonçalves da Costa, Lourenço Leite 
Penteado, Jacinto de Albuquerque, Antônio Nunes de Sequeira, Salvador 
Pires Santiago, Antônio Monis Mariano, Luís Teixeira Leitão, Tomé Pinto 
Guedes e Gregório de Sousa de Oliveira a (D. João V), pedindo que lhes 
mandasse passar alvará de mantimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1780. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1780. 
 

1781-  1748, Agosto, 7 
CERTIDÃO do escrivão das receitas e Executoria do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando que no Livro V das Fianças de 
que é executor Luís Antônio de Araújo, se encontra registado o termo de 
fiança que o padre José Gaspar deu, para seguir para a vila de Santos, 
como capelão do navio de "Nossa Senhora da Conceição e Santa Ana", de 
que é capitão João Pereira da Rosa. 
Anexo: bilhete,  informação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1781. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1781. 
 

1782-  1748, Agosto, 25, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Paranaguá a (D. João V), 
pedindo que conceda àquela Câmara os privilégios que tem a cidade de São 
Paulo, visto que aquela vila, cabeça da comarca, não tem foral nem 
privilégio algum, nem "propina" a quem nela serve. Dizem, também, que 
receberam a carta do Rei sobre o escrivão da Câmara, que exerce o seu 
cargo desde 9 de Maio de (1747). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1782. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1782. 
 

1783-  1748, Agosto, 25, Paranaguá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá 
(Pernagoa), a (D. João V), pedindo mande estipular os preços dos salários 
que devem cobrar os ouvidores-gerais pela feitura dos pelouros, pelas 
eleições que fazem de três em três anos para os oficiais que hão de servir 
na Câmara e juizes ordinárias, pelos registos das licenças e aferições. Até 
aqui têm variado os preços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1783. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1783. 
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1784-  [ant. 1748, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do abade e monges do Mosteiro de São Paulo da 
Província de São Bento, a (D. João V), pedindo que o provedor da Fazenda 
Real das minas de Goiás, pusesse o donato, Antônio José, em liberdade, e 
lhe restituísse tudo o que se lhe tomara, em virtude de ele ter sido preso 
quando andava a tirar esmola para o dito Mosteiro, com licença do Bispo e 
do governador, por ele (D. João), ter ordenado que assim se fizesse quem 
fosse encontrado no local do novo descobrimento de diamantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1784. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1784. 
 

1785-  1748, Setembro, 9, Lisboa 
PARECER do conselheiro Rafael Pires Pardinho sobre representação em 
que os oficiais da Câmara de Sorocaba e o juiz de fora da vila de Itu, 
expuseram a (D. João V) sobre a conveniência de se extinguir o dito lugar, e 
passar o dito juiz de fora a criar o mesmo lugar na vila de Mato Grosso. Ao 
dito conselheiro parece que se devia escusar ao juiz de fora da vila de Itu, o 
seu requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1785. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1785. 
 

1786-  1748, Setembro, 12, Vila e praça de Santos 
CARTA do governador e capitão-general de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, a (D. João V) dizendo que, nos fins de junho daquele ano 
1748, chegara aquela vila de Santos, o coronel Antônio Pires de Campos, a 
fim de ajustar com ele o modo de livrar o caminho das minas de Goiás dos 
insultos cometidos pelos gentios caiapós; que recebera as cartas do 
provedor da Fazenda Geral da comarca de Goiás, Dr. Manuel Caetano 
Homem de Macedo, e do capitão de cavalaria, Antônio de Sá Pereira, 
dizendo que tinham achado trezentas pessoas com oitenta armas de fogo e 
que depois da revista, tinham ordenado ao dito Campos que viesse 
arranchar com a sua gente na estrada do povoado, o que ele executara; os 
bororós e mais gente tinham ficado situados no rio das Pedras. Anexo:  
regimento (regimento) provisão (provisão) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1786. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1786. 
 

1787-  [ant. 1748, Setembro, 13, s.l.] 
REQUERIMENTO do Padre Antônio de Barros Machado a (D. João V) 
pedindo que lhe mandasse passar um alvará de mantimento, em virtude de 
ele o ter nomeado para a Igreja de Santa Ana de Vila Moji, Bispado de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1787. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1787. 
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1788-  [ant. 1748, Setembro, 13, s.l.] 
REQUERIMENTO do Marquês de Abrantes a (D. João V) pedindo que, em 
virtude de lhe ter concedido  "a mercê de se avocar a causa que o mesmo 
suplicante como cabeça de cazal da herança do Marquez seu Pay tras no 
juizo da ouvidoria de São Paulo com Joze de Goes daquela cidade", 
enviasse ao dito tribunal as ordens necessárias para se cumprir a dita 
provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1788. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1788. 
 

1789-  [ant. 1748, Setembro, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Antônio de 
Medeiro a (D. João V) pedindo que lhe mandasse passar provisão de 
mantimento para ter a sua côngrua, em virtude de o ter nomeado para a 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, no Bispado de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1789. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1789. 
 

1790-  [ant. 1748, Setembro, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Padre Tome 
Rodrigues a (D. João V) pedindo que lhe mandasse dar alvará de 
mantimento para ter a sua côngrua, em virtude de ele o ter nomeado para a 
Igreja da freguesia de São Vicente do Bispado de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1790. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1790. 
 

1791-  [ant. 1748, Setembro, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Padre João de 
Matos Monteiro a (D. João V), pedindo que se lhe passasse alvará de 
mantimento, em virtude de o ter nomeado vigário da Igreja de Nossa 
Senhora da Candelária da vila de Itu, Bispado de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1791. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1791. 
 

1792-  [ant. 1748, Setembro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do presbítero, Padre Antônio Pereira de Macedo a (D. 
João V) pedindo que lhe mandasse passar alvará de mantimento em virtude 
de lhe ter dado cargo da Igreja da freguesia de Nossa Senhora, da 
Conceição da Vila de Paranaguá, Bispado de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1792. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1792. 
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1793-  [ant. 1748, Setembro, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel José Luís de Brito a (D. João V), pedindo 
que lhe mandasse passar provisão de "Mantença", em virtude de o ter 
nomeado ouvidor de São Paulo. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1793. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1793. 
 

1794-  [ant. 1748, Outubro, 3, s.l.] 
REQUERIMENTO do procurador da Câmara da cidade de São Paulo, 
Agostinho Duarte do Rego, ao vigário geral (... Pereira), pedindo que ordene 
ao coadjutor da paróquia de São Paulo, padre Matias Alvares Torres, que 
declare quanto se pagava antes da divisão dos bispados, pela 
encomendação, missa e vela, por falecimento de escravos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1794. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1794. 
 

1795-  [ant. 1748, Outubro, 3, s.l.] 
REQUERIMENTO do procurador da Câmara da cidade de São Paulo, 
Agostinho Duarte do Rego, ao vigário geral (... Pereira), pedindo que ordene 
ao padre Matias Álvares Torres que lhe passe certidão, declarando quanto 
se costumava pagar pelo acompanhamento, encomendação, missa e vela, 
por falecimento de escravas e ainda para o sacristão e "cruz da fábrica". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1795. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1795. 
 

1796-  [ant. 1748, Outubro, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO de Baltasar Simões, a (D. João V). pedindo que, em 
virtude de ele ter arrematado o contrato do sal do Brasil, a principiar no 
primeiro de Janeiro de 1750, lhe fizesse mercê mandar passar ordem para 
que o provedor da Fazenda de Santos assistisse à medição e examinasse a 
quantidade de sal que sobrasse, para que ele o pudesse vender pela taxa 
do dito contrato em que ficavam as sobras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1796. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1796. 
 

1797-  1748, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA (Cópia da) do Conselho Ultramarino sobre as confirmações que 
pediu Carlos Carneiro de Sousa e Faro da capitania da Ilha do Príncipe e da 
Alcaidaria-mor da mesma ilha. O procurador da Coroa respondeu que a 
sucessão da alcaidaria-mor se regularia pela da capitania da Ilha do 
Príncipe, como se declara na carta que se passou a seu avô, o conde 
Francisco Carneiro, no ano de 1685. Deve o requerente satisfazer os 
direitos que seu pai, o conde Antônio Carneiro de Sousa e seu irmão, o 
conde Francisco Luís Carneiro de Sousa deviam satisfazer "e se 
encartasse". O parecer do Conselho é o mesmo do procurador da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1797. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1797. 
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1798-  [ant. 1748, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO de Leopoldo da Silveira e Sousa e Carlos Pedroso da 
Silveira a (D. João V), pedindo que lhes fizesse a mercê de lhe confirmar a 
sua Carta de sesmaria, em virtude do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) lhes ter dado uma légua de 
terra no distrito da vila de Taubaté na estrada que ia para Parati. 
Anexo:, carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1798. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1798. 
 

1799-  [ant. 1748, Novembro, 02, s.l.] 
REQUERIMENTO de Guilherme José Pereira a (D. João V), pedindo que 
lhe passasse carta de confirmação, em virtude do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), o ter nomeado 
para o posto de uma das Companhias da Ordenança da Vila Boa de Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1799. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1799. 
 

1800-  1748, Novembro, 21, Lisboa 
AVISO de Mário Andrade de Azevedo Coutinho ao Conselheiro Alexandre 
Metelo de Sousa e Meneses, dizendo que (D. João V) mandara que, vendo-
se no Conselho a conta inclusa do juiz de fora de Santos e mais papéis 
juntos, se lhe consultasse o que parecesse. 
Anexo:  carta, 3 certidões, 2 editais, 3 instrumentos em pública forma,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1800. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1800. 
 

1801-  1748, Novembro, 29, São Paulo 
CARTA do cônego penitenciário e vigário capitular, Lourenço Leite Penteado 
a (D. João V) participando que, no dia 7 de Novembro daquele ano (1748) 
falecera, em São Paulo, o Bispo daquela diocese (D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira). Por isso pedia que lhes desse um novo Bispo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1801. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1801. 
 

1802-  [ant. 1748, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do ajudante do número do Regimento de Infantaria da 
praça de Santos, José Galvão de Moura (e Lacerda) a (D. João V), pedindo 
que lhe concedesse licença para ir ao Reino em virtude de seu pai ter 
morrido e ele precisar de dar estado a duas irmãs donzelas. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1802. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1802. 
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1803-  1748, Dezembro, 05, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do Cabido eclesiástico de São Paulo, a (D. João V), 
dizendo que tinha falecido, em 7 de Novembro de 1748, a Bispo de São 
Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira, e participando a eleição do 
reverendo cônego penitenciário, Lourenço Leite Penteado, mestre de Artes, 
no cargo de vigário capitular. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1803. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1803. 
 

1804-  [ant. 1748, Dezembro, 12, s.l.] 
REQUERIMENTO do médico com o partido da Infantaria da praça de 
Santos, José Bonifácio de Andrade, a (D. João V) pedindo que lhe 
mandasse passar carta, em virtude de lhe ter feito mercê de lhe aumentar o 
ordenado. 
Anexo: bilhete, 2 requerimentos, 4 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1804. 
 

1805-  1748, Dezembro, 20, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, José de Godói 
Moreira para (D. João V), informando que conforme a ordem do Rei, tinha 
mandado pôr em praça a igreja matriz da vila de São Vicente que estava em 
ruína, e que, para restaurar a dita igreja, se tinha oferecido um pedreiro, 
pedindo catorze mil cruzados, conservando as dimensões primitivas da 
igreja, de que se não remete planta por não haver ali engenheiro que a faça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1805. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1805. 
 

1806-  1748, Dezembro, 29, São Paulo 
ATESTADO do prior e mais religiosos do convento de Nossa Senhora do 
Carmo de São Paulo, declarando que era muito preciso para utilidade e bem 
comum e, muito principalmente, para serviço de Deus e do Rei que, naquela 
cidade, houvesse governador e general a fim de se evitarem revoluções e 
insofríveis injustiças. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1806. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1806. 
 

1807-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
pedindo que mandasse, aos ouvidores e mais justiças, que fizessem 
observar as leis do Reino, não deixando usurpá-las nem destruí-las, em 
virtude do ouvidor ter deixado usurpar a real jurisdição, pelo eclesiástico, 
pois sendo o recolhimento de Santa Teresa de jurisdição real, o Bispo punha 
e dispunha como lhe apetecia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1807. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1807. 
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1808-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
ATESTADO do abade do Mosteiro de São Bento da cidade de São Paulo, 
Frei Caetano de Santa Gertrudes Leite, e mais monges do mesmo convento, 
declarando que a capitania da Câmara de São Paulo, carecia muito de ter 
capitão-general que pudesse, com a sua vigilância, acudir a todo o bem 
comum. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1808. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1808. 
 

1809-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (Cópia da) dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V) dizendo que o doutor ouvidor deixara usurpar a real jurisdição pelo 
juízo eclesiástico pois tendo o Rei tomado à sua proteção o recolhimento de 
Santa Teresa daquela cidade por causa das queixas dos açoutes que o 
vigário dera numa moça do recolhimento, deixara que o Bispo dispusesse 
não só dos bens da tal capela, como das mulheres que estavam dentro, sem 
que o ouvidor desse execução ao decreto real, e, deixando também que o 
juízo eclesiástico fizesse inventários de pessoas seculares, como se, 
naquela cidade, não houvesse ministro régio nem procurador da coroa. Por 
tudo isto, pediam que ordenasse aos ouvidores daquela comarca e mais 
jurisdição que fizessem observar a lei do Reino, não deixando usurpá-la 
nem destruí-la, especialmente por o ouvidor daquela comarca a ter deixado 
perder por sua missão e pelo ódio que tinha àqueles moradores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1809. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1809. 
 

1810-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo a (D. 
João V) pedindo que, pela sua real grandeza, se dignasse dar-lhe um 
general que assistisse naquela cidade, e os governasse, e àquela capitania, 
tal como, até àquela altura, os tinha honrado, com sublimes cavalheiros. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1810. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1810. 
 

1811-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara, de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo que aquela cidade se achava padecendo as maiores 
calamidades, com enfermidades e mortes, por falta de "Médico aprovado", 
experimentando, aquele povo, os erros que faziam dois cirurgiões: um, 
pouco caritativo, e outro sem consciência pelos exorbitantes preços que 
levava e que tinham tratado erradamente o Bispo daquela cidade. Por isso 
pediam que lhes mandasse um dos "Médicos que na universidade 
aprendem por conta da Real despeza". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1811. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1811. 
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1812-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V) 
dizendo que, por ser difícil e quase lhes parecer impossível, chegarem-lhe 
às mãos, as contas daquele Senado, sobre vários assuntos, por não haver 
pessoa obrigada a copia-las e, com cuidado, as apresentar ao Conselho 
Ultramarino, lhe pediam que ordenasse que um dos capitães das naus que 
viessem, à praça de Santos, fosse obrigado a receber as contas, 
apresentando a ordem do Conselho Ultramarino para as receber. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1812. 
 

1813-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
dizendo que, por ter causado a maior confusão a cobrança dos dízimos da 
Chancelaria, lhe pediam que as "açoens nova" fossem postas no juízo 
ordinário pelos advogados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1813. 
 

1814-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo-lhe que tendo ele relevado ao povo daquela cidade, a 
cobrança da dizima da Chancelaria, vencida até 21 de Julho de 1730, por 
sua ordem expedido ao governador e capitão general daquela capitania, 
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, pediam que isentasse, em absoluto, 
aquele povo de pagar a dita dizima, que o tinha reduzido à última "vexação e 
callamidade". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1814. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1814. 
 

1815-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. João V), 
pedindo que ordenasse aos secretários do Governo, Provedoria e Ouvidoria, 
que mandassem as cópias de todas as ordens reais que se encontrassem 
naqueles tribunais, tanto presentes como futuras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1815. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1815. 
 

1816-  1748, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais do Senado da Câmara de São Paulo, a (D. 
João V), dizendo que tinham recebido a sua ordem, na qual mandava que, 
por não haver resolução das contas que aquele Senado tinha dado, o 
tornassem a fazer remetendo as cópias delas, as quais como se não 
lançavam em registo, ficavam sepultadas na memória dos oficiais da 
Câmara vindoura. Por isso pediam que, por sua Revisão, remediasse aquele 
dano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1816. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1816. 
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1817-  1748, Dezembro, 30, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara (da comarca) de São Paulo a 
(D. João V), pedindo autorização para nomearem um escrivão de justiça. 
Pedem, também, que ordene ao ouvidor (geral) que não ponha impedimento 
nessa nomeação. 
Anexo: ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1817. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1817. 
 

1818-  1749, Janeiro, 01, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da cidade de São Paulo a (D. João V) 
queixando-se do desamparo em que ele os deixara, sem governador, tendo 
até então sempre enviado "cavalheiros tão sublimes por generais". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1818. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1818. 
 

1819-  1749, Janeiro, 18, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor e corregedor da comarca de São Paulo, Dr. Domingos 
Luís da Rocha, para os oficiais da Câmara da cidade, dizendo que se 
achava, havia oito dias doente e, por isso, não poderia assistir à festa de 
São Sebastião. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1819. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1819. 
 

1820-  1749, Janeiro, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Dr. Domingos Luís da 
Rocha, a (D. João V), dizendo que, como lhe ordenara que informasse sobre 
a petição a respeito das provisões concedidas às famílias Pires e Camargo 
para atalhar as continuas discórdias, nas quais constava que nas eleições 
dos oficiais da Câmara, fossem eleitas para juizes e vereadores, pessoas 
das ditas famílias com um neutral, ele pensava que, como essas 
desavenças se achavam extintas e como aquela cidade era composta por 
muitos habitantes do Reino, devia mandar observar, na eleição, a ordenação 
podendo, assim, entrar nelas todo aquele que fosse benemérito e útil. 
Anexo: 2 requerimentos, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 18, doc. 1820. 
AHU_CU_023-01, Cx. 18, D. 1820. 
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1821-  1749, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor e corregedor da comarca (de São Paulo) para (D. João 
V) na qual expõe algumas queixas contra o juiz de fora da vila de Santos, 
João Vieira de Andrade. Primeiramente, alude às alterações feitas, pelo dito 
juiz de fora, nas ordens dadas por aquele ouvidor. Em segundo lugar, refere-
se ao fato do dito juiz de fora "fazer compatível em sy mesmo o ser juis e 
Provedor dos órphãos". Em terceiro lugar, fala da ousadia, do dito juiz, em 
rubricar dois livros do cofre dos órfãos da vila de São Vicente e pô-los no 
lugar dos outros dois que tinham sido rubricados pelo seu antecessor, 
deitando estes fora. Procedeu da mesma maneira na vila de Santos, quando 
esteve a rever os livros existentes no cofre dos órfãos. O remetente termina 
esta carta, pedindo ao Rei que faça repor, ao juiz de fora, os salários que 
indevidamente levou, e, que se limite a obedecer às leis já proclamadas. 
Anexo: 2 certidões, representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1821. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1821. 
 

1822-  1749, Fevereiro, 1, Itu em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos (oficiais da Câmara da vila de Itu), a (D. João V), 
pedindo-lhe que isente aquela vila e o seu distrito, de contribuir com 
soldados para a praça de Santos porque, como os seus moradores 
costumam ir para as minas do Cuiabá e aquela região se as tem para atrair 
gente de fora, o número de mulheres é muito superior ao de homens e há 
poucos casamentos, prejudicando-se assim o aumento da população e o 
serviço real. Dizem que esta graça já fora concedida a toda a capitania de 
São Paulo, pela provisão, cuja cópia remetem inclusa, mas que nem a este 
se dera ainda cumprimento nem lhes bastava que a isenção abrangesse só 
os filhos dos republicanos. Esta deve ser extensiva a todos os seus 
moradores, visto que os seus homens estavam sempre prontos para 
qualquer expedição, contra o gentio, como se provou com a realizada no 
tempo do governador (e capitão-general) daquela capitania, conde de 
Sarzedas (Antônio Luís de Távora), contra o "Payaguá". 
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1822. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1822. 
 

1823-  1745, Junho, 21, Vila e praça de Santos 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas a (D. João V) dando o seu parecer sobre um requerimento do 
tesoureiro da Intendência e Fazenda Real de Vila Boa de Goiás, José 
Soares de Barros. Diz que lhe parece justo que o Rei atenda ao trabalho e 
verdade com que o suplicante serviu, bastando, para recompensá-lo, 
mandar dar-lhe duzentos mil réis anuais. 
Anexo:  2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1823. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1823. 
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1824-  1749, Fevereiro, 6, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada, a (D. João (V) dizendo que cumpriria as suas ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1824. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1824. 
 

1825-  1749, Fevereiro, 7, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada, a (D. João V), dizendo que cumpriria as suas ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1825. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1825. 
 

1826-  1749, Fevereiro, 9, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada, a (D. João V), dizendo que daria cumprimento às suas ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1826. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1826. 
 

1827-  1749, Fevereiro, 10, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do ouvidor da comarca de São Paulo, Dr. Domingos Luís 
da Rocha a (D. João V), dizendo que, tendo mandado ouvi-lo sobre a 
representação que os oficiais que serviram a Câmara de São Paulo em 
1737 lhe tinham feito, pedindo que lhes concedesse poderem nomear 
alcaide e escrivão sem intervenção dos ministros, ele informava que, não 
havendo alcaide-mor por sua Ordenação, os oficiais da Câmara com alguns 
homens bons escolhessem, por votos, pessoa capaz que depois teria a sua 
carta de confirmação. E, quanto ao escrivão, lhe parecia desnecessário, pois 
o alcaide bastava e, no caso de ser necessário, o escrivão do judicial e o da 
execução podiam servir. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1827. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1827. 
 

1828-  1749, Fevereiro, 12, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral Manuel Tavares de Sequeira (e Sá) para (D. João 
V), dizendo que quando fora à vila de Santos recebera do secretário do 
Governo a 2ª via de uma provisão que estava pronto a executar, pela qual o 
Rei o mandava ir às minas de Paranapanema tirar informação do 
procedimento do intendente delas, José de Barros Lima. Mas, constando-lhe 
que o governador e capitão-general da capitania (de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas) não mandara expulsar das minas como lhe fora dito o referido 
Barros, não fez a diligência. No entanto este homem pode ter influência 
sobre o governador, pois tem muito poder nas minas e tentará certamente 
persuadi-lo a conservá-lo ali. 
Anexo: despacho 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1828. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1828. 
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1829-  1749, Fevereiro, 12, Paranaguá 
CARTA do ouvidor-geral e (corregedor da comarca) da vila de (Nossa 
Senhora do Rosário de) Paranaguá (Pernaguá), Manuel Tavares de 
Sequeira, para (D. João V), dizendo que não acha naquela vila ninguém 
competente para exercer o cargo de assessor e que os rendimentos da 
Câmara não comportam a criação desse novo cargo, o qual não é tão 
necessário como os oficiais da mesma Câmara pretendem. 
Anexo: 2 representações provisão  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1829. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1829. 
 

1830-  1749, Fevereiro, 21, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da vila de Santos, José de Godói 
Moreira a (D. João V), dizendo que como lhe ordenara por Provisão de 22 
de Julho de 1749, o informava que o custo das obras da igreja matriz era de 
600 mil réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1830. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1830. 
 

1831-  1749, Fevereiro, 23, Santos 
1831. CARTA do (provedor da Fazenda Real de Santos) José de Godói 
Moreira a (D. João V), dizendo que lhe enviava, com a conta, o recibo e 
despesa que tivera a Provedoria de Santos, nos anos de 1747-48 e que, 
embora já tivesse remetido nos anos anteriores a conta, voltava a mandá-la, 
pois ignorava se tinha sido recebida. 
Anexo: 4 relações 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 18311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1831. 
 

1832-  1749, Fevereiro, 24, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da vila de Santos, José de Godói 
Moreira, a (D. João V), pedindo que autorizasse a despesa de cinco ou seis 
mil cruzados, para a construção da matriz da Vila da (Nossa Senhora da) 
Conceição de Itanhaem (Itanhae), em virtude de o povo da dita vila já ter 
feito o requerimento, e ele lhe ter ordenado que lhe enviasse a planta da 
obra, para o que não tinha feito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1832. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1832. 
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1833-  [ant. 1749, Fevereiro, 26, Santos] 
REQUERIMENTO do presbítero de São Pedro, Padre André Alvares da 
Cunha Sanches, morador nesta vila e praça de Santos em que, em virtude 
de ele ter enviado para São Paulo uma carta de (D. João V) na qual ele 
ordenava ao Bispo de São Paulo que informasse acerca da devoção e 
desejo que suas irmãs tinham de professar no Convento de São João da vila 
de Setubal, pedia se mandasse ao vigário da paroquial, Francisco Barbosa, 
passar a respectiva certidão. 
Anexo: apontamento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1833. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1833. 
 

1834-  1749, Fevereiro, 26, Praça de Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos) Luís Antônio de Sá Queiroga a 
(D. João V), acusando a recepção da sua Ordem de 1748 Setembro 14, com 
o alvará do mesmo ano, de 20 de Fevereiro, que ele concedera aos 
moradores das Ilhas para que as mil caixas que lhe permitiam navegar para 
o Brasil, com frutos da terra, em dois navios de 500 caixas cada um, as 
pudessem navegar em três ou quatro navios de menor porte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1834. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1834. 
 

1835-  1749, Fevereiro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V), 
dizendo que, em carta de 22 de Março de 1729 ordenara o Rei ao antigo 
capitão-general daquela capitania, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, que 
observasse, nas cartas que escrevesse aos oficiais da Câmara, o mesmo 
estilo que já observara D. Brás Baltasar da Silveira e, como o ouvidor Dr. 
Domingos Luís da Rocha costumava escrever àquela Câmara de diferente 
modo, lhe pediam que ordenasse que se observasse o estilo que ele tinha 
anteriormente mandado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1835. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1835. 
 

1836-  1749, Fevereiro, 27, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Luís Antônio de Sá Queiroga, 
a (D. João V) dizendo que como ele lhe ordenara na carta do secretário do 
Conselho de 20 de Agosto de 1748, remetera para as capitações de São 
Paulo, Paranaguá e Paranapanema, os caixotes de bilhetes que constavam 
na relação da mesma carta, mas que até àquela altura, não tivera resposta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1836. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1836. 
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1837-  1749, Fevereiro, 27, Praça de Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Luís Antônio de Sá Queiroga a 
(D. João V), dizendo que ficara sabedor da sua Ordem de 11 de Setembro 
de 1748, e daria cumprimento a tudo de que fora encarregado pelo capitão-
general do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1837. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1837. 
 

1838-  [ant. 1749, Fevereiro, 28, s.l.] 
REQUERIMENTO de André Rodrigues Cordeiro a (D. João V), pedindo que 
lhe mandasse passar carta de confirmação, em virtude do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas), lhe ter 
dado meia légua de terra na paragem chamada das Aboboras no distrito da 
vila de Guaratinguetá. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1838. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1838. 
 

1839-  1749, Fevereiro, 28, Vila e praça de Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Mascarenhas, a (D. João V) dizendo-lhe que o requerimento que 
Josefa da Cunha e sua irmã Inácia Alves lhe tinham feito pedindo para se 
passarem ao Reino, merecia ser deferido. 
Anexo: provisão (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1839. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1839. 
 

1840-  1749, Fevereiro, 28, Praça de Santos 
CARTA DE SESMARIA do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Mascarenhas, ao capitão Miguel Pinheiro de Resende e 
Eusébio da Cunha e Sousa, fazendo mercê de uma légua de terra de 
testada com légua e meia de sertão, no distrito da vila de Taubaté, 
principiando nas sobrequadras de Francisco Tomé, seus irmãos e irmãs, 
meia légua, e outra meia nas sobrequadras de André Cursino dos Santos e 
José Moreira Cardoso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1840. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1840. 
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1841-  1749, Março, 5, Rio de Janeiro 
CARTA do provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Francisco Cordovil 
de Sequeira e Melo, a (D. João V) informando que a carta que lhe enviara o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Mascarenhas) contando que o provedor lhe escrevera para enviar quatro mil 
cruzados, a que ele nem sequer respondera, era um pouco afetada, pelo 
que ele não só respondera ao provedor como também ordenara ao 
almoxarife da Fazenda Real que remetesse os quatro mil cruzados. 
Anexo: carta, ordem 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1841. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1841. 
 

1842-  1749, Março, 10, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrade, a (D. João V), dizendo que fosse servido mandar castigar as 
pessoas que se atreveram a práticas contra o bem público, pois, pela 
resposta do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, se via que os paulistas 
argumentavam com violência a seu respeito, e lhe parecera que o ouvidor 
andava timidamente na forma por que procedera. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1842. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1842. 
 

1843-  1749, Março, 10, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, 
Gomes Freire de Andrada, a (D. João V), dizendo que, tendo recebido a 
ordem para informar, ouvindo o ouvidor da comarca de São Paulo, lhe 
parecia que os vereadores não podiam pretender assistir ao tomar dos votos 
e, sobretudo, o vereador Inácio de Barros Rego, pelo que embaraçara a 
eleição, e o ouvidor era responsável por não proceder como mandavam as 
leis. 
Anexo: representação, carta (cópia), certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1843. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1843. 
 

1844-  1749, Março, 12, Rio de Janeiro 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Gomes Freire de Andrada para (D. João V), dizendo que, no caso da eleição 
dos vereadores de barrete, aos quais para servirem os lugares, bastava 
certidão de folha corrida, não lhe parecia ter havido suborno, pois a lei dizia 
que, dentro de três anos, não podia servir na Câmara segunda vez, o 
mesmo vereador. 
Anexo: 2 representações, apontamento, 3 cartas (cópia), 2 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1844. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1844. 
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1845-  1749, Março, 15, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrade, a (D. João V), dizendo que se informava com o parecer do 
ouvidor-geral, sendo certo, no entanto, que, quantos mais cargos se 
criassem, mais se extorquiria a seus vassalos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1845. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1845. 
 

1846-  1749, Março, 20, Rio de Janeiro 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), 
Gomes Freire de Andrada, informando (D. João V) de que era costume dar-
se ajuda de custo quando o prelado ou os seus visitadores iam em visita; 
por isso parecia-lhe que se deveria fazer o mesmo com o Bispo da cidade 
de São Paulo, quando fosse às vilas de vizinhança, de sua diocese; quando 
ele ou seus visitadores fossem à ilha de Santa Catarina, Paranaguá 
(Pernagua), Paranapanema (Parnampanema), Laguna e Rio Grande dar-se-
lhes duzentos mil réis, pois, sendo poucas as igrejas dessa região, ficariam 
privados de emolumentos capazes de lhes suprir a despesa que haviam de 
fazer na viagem. 
Anexo:  carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1846. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1846. 
 

1847-  1749, Março, 26, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Dr. Domingos Luís da 
Rocha, a (D. João V) dizendo que em virtude de ele lhe ter perguntado o seu 
parecer acerca da representação que os oficiais da Câmara da Vila de 
Sorocaba tinham feito, em que expunham os grandes prejuízos que lhes 
viriam se a administração da Justiça da dita vila e seu termo, ficasse sujeita 
a vara do juiz de fora da vila de Itu, a ele lhe parecia que se devia conservar 
a dita vila com os juizes ordinários com que fora criada. Sobre esta carta 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino.  
Anexo: representação (cópia)  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1847. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1847. 
 

1848-  [ant. 1749, Abril, 12, s.l.] 
REQUERIMENTO do procurador da Mitra do Bispado de São Paulo a (D. 
João V), pedindo que lhe passasse provisão para que, enquanto não 
houvesse aljube, se pudessem recolher os presos da jurisdição eclesiástica 
nas cadeias seculares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1848. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1848. 
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1849-  1749, Abril, 18, Vila de Santos 
CARTA de Antônio da Silveira e Mota para o (governador e capitão general 
da capitania do Rio de Janeiro) Gomes Freire de Andrade, dizendo que tinha 
estado ao serviço do (governador e capitão general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Mascarenhas e que na data desta carta se encontrava ao 
serviço do governador da Praça de Santos contra o qual manifesta o seu 
descontentamento. O remetente expõe: as razões daquele seu estado de 
espírito, apresentando exemplos que nos leva a supor que o referido 
governador era um homem presumido é severo. O autor desta carta 
menciona, também, várias ordens dadas pelo mesmo governador, que ele 
considera injustas e para as quais não tinha autoridade e dá o seguinte 
exemplo: mandou passar uma patente de capitão-mor para a vila de Jundiaí 
(Jundiay) a José Ferreira, assistente na mesma vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1849. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1849. 
 

1850-  [ant. 1749, Abril, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do Padre guardião do Convento de Santo Antônio da vila 
de Santos, Bispado de São Paulo, a (D. João V), pedindo-lhe que "pelo 
amor de Deus" se dignasse mandar que nos registos dos campos da 
Curitiba e Rio Grande se não pagasse quintos do gado que os fiéis davam 
aos religiosos do sobredito convento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1850. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1850. 
 

1851-  1749, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta de 6 de Abril de 1748, 
em que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, dissera que o bacharel Manuel da Cunha de Andrade e 
Sousa, que fora juiz de fora da vila de Santos, fizera um requerimento, 
pedindo licença para ir ao Reino acompanhado de sua mulher, D. Maria de 
Oliveira Lustosa, e suas escravas, em virtude de seu pai ter falecido e ele 
precisar de tratar da sua herança; que eles não achavam inconveniente na 
concessão da licença. 
Anexo: requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1851. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1851. 
 

1852-  1749, Junho, 02, Santos 
CARTA do capelão Manuel Pimentel, dizendo que remetera ao Mestre de 
Campo, Matias Coelho de Sousa, pela sumaca de que é Mestre Manuel 
Gomes, um baú e duas arcas que lhe foram entregues no Colégio da Vila de 
Santos pelo secretário do Governo de São Paulo, Manuel Pedro de Macedo 
Ribeiro e que continham "os papeis pertencentes à quella Secretaria". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1852. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1852. 
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1853-  1749, Junho, 13, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá (Pernagoa), Antônio Pires da 
Silva e Melo Portocarrero para (D. João V), dizendo que, por impedimento 
do intendente de Goiás (Goyazes), bacharel Luís de Moura Coutinho, tinha 
ele tomado residência ao bacharel Manuel Tavares de Siqueira e Sá, do 
tempo que serviu os cargos de ouvidor-geral, provedor dos Defuntos e 
Ausentes, Capelas e Resíduos, e intendente do ouro daquela comarca. 
Consta da devassa que este procedeu sempre com a maior retidão, sendo 
muito considerado, pontualíssimo e exato em todos os cargos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1853. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1853. 
 

1854-  [ant. 1749, Julho, 15, s.l.] 
REQUERIMENTO de Gregório Pereira Pinto a (D. João V) pedindo que lhe 
mandasse passar carta de confirmação do posto de sargento-mor da vila de 
Parnaíba, que lhe fora dado pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1854. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1854. 
 

1855-  [ant. 1749, Julho, 18, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de D. Mariana Machado, moradora na vila de 
Guaratinguetá, a (D. João V) pedindo-lhe que, em virtude de por morte de 
seu marido, o coronel Domingos Antunes Fialho, lhe terem ficado duas 
sesmarias no caminho do Rio de Janeiro para São Paulo, desse ordem para 
as poder passar a quem lhe pagasse e as cultivasse, pois ela não o podia 
fazer. Sobre este requerimento recaíram dois despachos do Conselho 
Ultramarino, o último dos quais ordenando que o governador do Rio de 
Janeiro informasse com o seu parecer, ouvindo o provedor da Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1855. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1855. 
 

1856-  [ant. 1749, Julho, 22] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta São José, Santo Antônio e Almas, 
Jacinto Rodrigues a (D. João V) em que, em virtude de ir partir para Santos, 
em companhia da frota e conforme as ordens dos donos da dita corveta, 
havia de voltar ao Rio de Janeiro onde os ditos donos eram moradores, para 
ai ficar, e como para levar capelão não podia dar fiança senão à ida, pedia 
lhe desse ordem para assim fazer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1856. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1856. 
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1857-  1749, Agosto, 15, Vila boa de Goiás 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada a (D. João V) dizendo que, como lhe ordenara que informasse 
sobre o requerimento que o capitão de Dragões, Antônio de Sá Pereira, lhe 
fizera, para o desobrigar da fiança de trezentos mil réis que D. Luís 
Mascarenhas lhe mandara dar de ajudas de custo, na cidade de São Paulo, 
para se transportar a (Vila Boa) de (Goiás), ouvindo a provedor da Fazenda 
daquela capitania, ele dizia que o dito capitão, no seu transporte, fizera uma 
despesa muito maior do que trezentos mil réis, pelo que era justo que o 
atendesse. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1857. 
 

1858-  [ant. 1749, Agosto, 19, s.l.] 
REQUERIMENTO de Amaro de Toledo Cortês, pedindo a (D. João V) carta 
de confirmação, em virtude do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Antônio Luís de Távora conde de Sarzedas) lhe ter feito mercê 
de uma sesmaria.Anexo: 2 cartas de sesmaria, requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1858. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1858. 
 

1859-  1749, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta de 8 de Dezembro de 
1748, do Cabido da cidade de São Paulo, na qual dissera que, a 7 de 
Novembro do mesmo ano, tinha falecido o Bispo D. Bernardo Rodrigues, 
que deixou justificadas as suas virtudes; e a 10 do mesmo mês efetuara-se 
eleição e, estando todos os capitulares em Cabido, saíram chantre, Manuel 
de Jesus Pereira e cônegos Manuel Vilela Bueno e Luís Teixeira, não 
obstante terem sido avisados pessoalmente para que se não valessem de 
algum pretexto que perturbasse a boa fé dos povos. Anexo: 3 certidões, 2 
cartas, representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1859. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1859. 
 

1860-  [ant. 1749, Setembro, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO do contratador do sal do Brasil, Estevão Martins Torres, 
que havia de principiar em Janeiro de 1750 como "cessionário" de Baltazar 
Simões Viana, a (D. João V), pedindo-lhe que mandasse passar provisão 
para ele poder nomear juiz conservador do dito contrato na praça de Santos, 
o juiz de fora, João Vieira de Andrade, com o ordenado anual de quarenta 
mil réis por espaço de três anos, como lhe era permitido pela condição VII 
do contrato. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1860. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1860. 
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1861-  [ant. 1749, Setembro, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento da Companhia do capitão Antônio de Oliveira 
Bastos, da guarnição da vila e praça de Santos, Manuel de Andrade de 
Almada, a (D. João V) pedindo-lhe licença para se transportar para Lisboa e 
ai ficar durante um ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1861. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1861. 
 

1862-  1749, Outubro, 03, Lisboa 
DECRETO de (D. João V), concedendo a Miguel das Águias Cordeiro, o 
lugar de escrivão da Alfândega, Matricula e Expediente da vila de Santos, 
pelo tempo de três anos, podendo nomear pessoa que servisse o referido 
oficio, no seu impedimento. Determina ainda que, se o Conselho Ultramarino 
achar conveniente, deverá mandar passar os despachos necessários, 
constando, primeiro, ter Miguel das Águias Cordeiro feito entrega, ao 
tesoureiro da Consignação Real (Pedro Florêncio Barroso de Almeida) da 
quantia de cento e vinte mil réis que oferecia como donativo à Fazenda 
Real. No provimento que se lhe passar, deve declarar-se que há-de pagar 
"as terças partes", na forma das ordens. 
Anexo: certidão,  bilhete , decreto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1862. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1862. 
 

1863-  [ant. 1749, Outubro, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO de todos os moradores da freguesia da Senhora Santa 
Ana das Cruzes da vila de Mogi, Bispado de São Paulo, a (D. João V) 
pedindo que lhes fizesse mercê, por sua clemência, mandar dar ajuda de 
custo para o acabamento e ornamentação da sua nova igreja mandando-lhe 
passar provisão, pelo seu Conselho Ultramarino, para o provedor da sua 
Fazenda de São Paulo. 
Anexo: 2 requerimentos, 2 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1863. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1863. 
 

1864-  1749, Outubro, 17, Lisboa 
AVISO de Mário Antônio de Azevedo Coutinho ao (presidente do Conselho 
Ultramarino, D. Estevão de Meneses), 5º conde de Tarouca, dizendo que (D. 
João V) manda remeter-lhe a carta do (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), D. Luís de Mascarenhas, em que ele contava a 
chegada do ouro da Intendência de Cuiabá, tendo já remetido o ouro dos 
quintos para o Rio de Janeiro, para que, no Conselho Ultramarino, se 
dessem as providências precisas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1864. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1864. 
 

1865-  1749, Outubro, 25, Lisboa 
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DECRETO de (D. João V), fazendo mercê a Rodrigo da Silveira Castro da 
serventia do ofício de segundo tabelião da cidade de São Paulo, por tempo 
de três anos, com a faculdade de poder nomear, em seu impedimento, 
pessoa que servisse, e ordenando ao Conselho Ultramarino que lhe 
mandasse passar os despachos necessários. 
Anexo: certidão, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1865. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1865. 
 

1866-  1749, Outubro, 25, Lisboa 
DECRETO de (D. João V), a Rodrigo da Silveira Castro, concedendo-lhe o 
lugar da serventia do ofício de primeiro tabelião da cidade de São Paulo, por 
tempo de três anos, com a condição de, em seu impedimento, poder nomear 
pessoa que servisse o dito ofício; ordenando ao Conselho Ultramarino que 
lhe mandasse passar os despachos necessários, constando-lhe primeiro 
haver ele feito entrega, ao tesoureiro da consignação Real, de cento e 
quarenta mil réis de donativo para a Fazenda Real, e, no provimento que se 
lhe passasse se declararia que havia de pagar as terças partes. 
Anexo: registro, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1866. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1866. 
 

1867-  [ant. 1749, Outubro, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Duarte Bery, a (D. João V), pedindo que 
ordenasse ao Conselho Ultramarino que lhe passasse provimento dos seus 
ofícios, em virtude de o ter provido, por seu decreto, na serventia trienal, dos 
ofícios de escrivão dos órfãos da cidade de São Paulo, e no de escrivão da 
Ouvidoria da vila e comarca de Paranaguá, da mesma capitania, por 
donativo, e, por ser contra as suas Ordens, passar-se à mesma pessoa o 
provimento simultâneo de dois ofícios. 
Anexo: decreto, bilhete, recibo 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1867. 
 

1868-  [ant. 1749, Outubro, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO de José (Pedro) Galvão de Moura e Lacerda, a (D. João 
V), pedindo que lhe fizesse mercê de o prover no posto de sargento-mor da 
praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1868. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1868. 
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1869-  1749, Outubro, 27, Lisboa 
DECRETO de (D. João V) fazendo mercê, a João Duarte Bery, da serventia 
do ofício de escrivão dos órfãos da cidade de São Paulo, por três anos, com 
a faculdade de poder nomear, em seu impedimento, pessoa que servisse, e 
ordenando ao Conselho Ultramarino que lhe mandasse passar os 
despachos necessários. 
Anexo: bilhete, certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1869. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1869. 
 

1870-  [ant. 1749, Outubro, 31, s.l.] 
REQUERIMENTO do Padre Jerônimo Soares, natural de São Paulo, a (D. 
João V), pedindo licença para ir para as minas de Goiás tratar das suas 
coisas, pois viera do Brasil com seu pai e irmão havia 7 anos e, agora, 
encontravam-se bastante pobres. Assim, voltando, ele poderia amparar suas 
irmãs. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1870. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1870. 
 

1871-  [ant. 1749, Novembro, 04, s.l.] 
REQUERIMENTO de D. Luís Mascarenhas a (D. João V) pedindo que, em 
virtude de ele ser dono do navio Nossa Senhora da Conceição e Santa Ana, 
de que era capitão João Pereira Rosa, que se achava a carregar para sair 
em companhia da frota do Rio, por não haver carga para Santos, onde ele 
precisava mandá-lo para conduzir "os seus effeitos para a Corte, lhe desse 
licença para que, das Ilhas em diante, o seu navio se pudesse adiantar da 
frota, para ter tempo de ir a Santos e voltar com a dita frota". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1871. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1871. 
 

1872-  1749, Novembro, 04, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento que fizera José 
Galvão de Moura e Lacerda a (D. João V) pedindo para ser provido no posto 
de sargento mor da praça de Santos, que se achava vago pela passagem 
de João de Abreu a tenente-general de São Paulo. Parecia ao Conselho que 
o suplicante devia requerer, em concurso, quando o governador pusesse 
aquele posto a concurso. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1872. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1872. 
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1873-  [ant. 1749, Novembro, 13, Vila e praça de Santos] 
REQUERIMENTO do capitão da Artilharia da vila e praça de Santos, 
Fernando Leite Guimarães, a (D. João V) pedindo licença para ir ao Reino, à 
cidade do Porto, onde seu pai precisava dele, para dispor as coisas em 
virtude de estar já velho. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1873. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1873. 
 

1874-  [ant. 1749, Novembro, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO do Padre Manuel Vilela a (D. João V) pedindo alvará de 
mantimento, em virtude de lhe ter feito mercê de o prover na "Cadeira de 
thesoureiro-mor" da Sé de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1874. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1874. 
 

1875-  [ant. 1749, Novembro, 20, s.l.] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo e 
Minas, D. Luís Mascarenhas) a (D. João V), dizendo que o ouvidor geral, Dr. 
Domingos Luís da Rocha, continuava a servir no seu lugar, 
desinteressadamente, que, com o castigo dos pretos e com a prisão dos 
bastardos, tinham cessado as desordens que, no ano anterior, se tinham 
verificado nas vizinhanças da dita cidade; que o juiz de fora da vila de Itu, 
Dr. Teotônio da Silva Gusmão, tinha administrado justiça no seu distrito sem 
queixa; que as minas de Paranapanema (Paranampema) e Apiaí tinham 
chegado à última miséria; que o povo da comarca de Paranaguá (Pernagua) 
estava satisfeito com o modo igualitário com que o ouvidor geral, Dr. Manuel 
Tavares Sequeira lhe administrava justiça; que nas minas de Goiás se 
tinham feito algumas pequenas descobertas das quais se tirara algumas 
oitavas de ouro; que o intendente e provedor da Fazenda Real, Dr. Manuel 
Caetano Homem de Macedo, continuava a bem servir unido com o capitão 
de dragões, Antônio de Sá Pereira; que Antônio Pires de Campos ficara no 
Estreito de Cajapió (Cayapó) etc. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1875. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1875. 
 

1876-  1749, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino feita em virtude do Bispado de São 
Paulo se achar vago por morte de D. Bernardo Rodrigues Nogueira. Era 
obrigação do Conselho indicar, a (D. João V), o seu parecer sobre quem 
deveria ocupar o dito lugar. Em primeiro lugar, indicava o presbítero do 
hábito de São Pedro, Dr. Manuel Fernandes Batalha, que já fora vigário da 
vara na comarca do Ouro Preto nas Minas Gerais; em 2º lugar, o presbítero 
do hábito de São Pedro, Dr. Antônio Caetano da Rocha, que fora vigário 
Geral do Bispado de Coimbra; em 3º lugar, o Dr. João Nunes da Silveira.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1876. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1876. 
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1877-  1749, Novembro, 24, Lisboa 
OFÍCIO (do ouvidor de São Paulo) ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Gomes Freire de Andrada, informando que em 
virtude de lhe ter mandado prover juizes ordinários na vila de Itu, logo que 
ele tomara posse daquele lugar, escrevera ao juiz de fora, mostrando-lhe a 
ordem, ao que ele respondera com bastante petulância fazendo 
interpretações dela e dizendo que devia acabar os três anos do lugar em 
que se achava. Como a ordem não mandava que o suspendesse, mas que 
nomeasse juizes na "inteligência" que ele não recusaria o novo lugar, e 
como o Rei lhe mandava que fosse servir o lugar do Mato Grosso, com a 
mesma carta com que se achava servindo em Itu, pedia que lhe mandasse 
dizer o que ele havia de fazer, pois era prejuízo para a Fazenda Real, em 
virtude de ter de lhe continuar a pagar os ordenados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1877. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1877. 
 

1878-  [ant. 1749, Novembro, 29, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Antônia Pais de Sequeira viúva de Clemente Carlos 
de Azevedo Cotrim, moradora na América, em São Paulo, a (D. João V) 
pedindo-lhe que a nomeasse tutora de seus filhos todos menores, Maria, 
Isabel, Ana, Antônia e Antônio Manuel de Azevedo em virtude de seu marido 
não ter feito testamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. .1878 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1878. 
 

1879-  [ant. 1749, Dezembro, 20, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Cardoso a (D. João V) pedindo que 
lhe mandasse passar carta de confirmação do posto de sargento-mor da 
Ordenança do Arraial de Meia Ponte, comarca de Goiás, que lhe dera o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís 
Mascarenhas). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1879. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1879. 
 

1880-  1750, Janeiro, 20, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) de (D. João V) informando o Conselho Ultramarino da 
nomeação de Frei Antônio da Madre de Deus Galrão, religiosos da Arrábida, 
para Bispo de São Paulo, e mandando ao tesoureiro do mesmo que 
entregasse ao dito Bispo ou seu procurador cento e sessenta e cinco mil réis 
para pagar os "processos das suas diligências". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1880. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1880. 
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1881-  1750, Janeiro, 29, Lisboa 
DECRETO de (D. João V) nomeando para Bispo da Catedral de São Paulo, 
o religioso da província da Arrábida, frei Antônio da Madre de Deus Galrão e 
determinando que o Conselho Ultramarino ordene ao tesoureiro que pague 
ao Bispo eleito a quantia de cento e sessenta e cinco mil réis, para pagar os 
processos das suas diligências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1881. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1881. 
 

1882-  1750, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA (Cópia da) do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de 
Martinho José Laboreiro Almadanim que pede a confirmação do senhorio e 
capitania da ilha de Fernando de Noronha. O procurador da Fazenda acha 
que, por ser sua mulher a parente mais próxima do último donatário da ilha 
de São João ou Fernando de Noronha, lhe pertence pedir, em seu nome, a 
confirmação da mesma mercê, mas parece-lhe que não se deve mandar 
passar carta de confirmação ao requerente, em virtude de a dita ilha não se 
dever confiar a um donatário, pela sua boa situação e importância. Ao 
procurador da Coroa, desembargador Manuel Gomes de Carvalho, parece o 
mesmo que ao procurador da Fazenda. O mesmo é o parecer do Conselho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1882. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1882. 
 

1883-  [ant. 1750, Fevereiro, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO do cônego da Sé Catedral da cidade de São Paulo, Paulo 
de Sousa Rocha, a (D. João V) pedindo que lhe mandasse passar alvará de 
mantimentos, em virtude de o ter apresentado "em hum Canonicato" da dita 
Sé, para que ele pudesse, assim, ter a sua côngrua da Fazenda Real da Vila 
de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1883. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1883. 
 

1884-  1750, Fevereiro, 25, Praça de Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Luís Antônio de Sá Queiroga, a 
(D. João V), dizendo que, em virtude de ele lhe ter ordenado que informasse 
com o seu parecer, sobre a representação dos oficiais da Câmara de São 
Paulo, o informava que tal representação "não procurava o bem da republica 
mas tão sômente arrogar a sy a regalia de ter Intendência sobre todas as 
ocupações e contratos com notável confusão das jurisdições" e, por isso, se 
devia escusar. 
Anexo: representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1884. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1884. 
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1885-  1750, Fevereiro, 25, Santos 
CARTA do (ex-governador da praça de Santos), Luís Antônio de Sá 
Queiroga para o (governador e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro), Gomes Freire de Andrada, dando notícia do muito trabalho que 
tem e pedindo que proponha a (D. João V) que lhe conceda mais privilégios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1885. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1885. 
 

1886-  1750, Março, 01, Itu 
CARTA do juiz de fora de Itu, que ia passar para o Mato Grosso, Teotônio 
da Silva Gusmão, a (D. João V), dizendo que, tendo conhecimento de que 
faltavam alguns autos nos cartórios, como, por exemplo, um auto sobre um 
crime de difamação, que contra João de Sousa de Azevedo havia formado o 
juiz de fora, João Nobre Pereira, e no cartório dos órfãos, alguns inventários 
antigos como o que se fizera dos bens de Antônio Cardoso Pimentel, 
fundador da Capela de Nossa Senhora da Penha de Araritaguaba, para 
evitar esta grande perda, mandara fazer livro e guardar tudo no Arquivo da 
Câmara. Por isto tudo, pedia que ordenasse que, quando o seu sindicante 
lhe fosse tomar residência, lhe dessem cópia desta carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1886. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1886. 
 

1887-  1750, Março, 01, Vila de Itu 
CARTA do juiz de fora de Itu, que ia passar para Minas do Mato Grosso, 
Teotônio da Silva Gusmão, (a D. João V), pedindo que ordenasse que se 
desse uma cópia desta carta, ao sindicante, para que, quando lhe tomasse 
residência do seu lugar anterior, em Itu, tivesse conhecimento de que, em 
virtude de ele achar que o dinheiro dos órfãos não se dava a juros, por não 
haver penhores de ouro e prata, e que, por os órfãos não terem rendimento 
para se vestirem e sustentarem, saiam a correr mundo, perdendo-se na 
menor idade, por não terem capacidade para governar sua vida por terras 
estranhas. Examinando as posses da terra, achava que ela estava exausta 
de ouro e prata e que, por achar conveniente aos órfãos, resolvera-se a dar 
a dinheiro do cofre, sem penhores, com fiadores, e assim, "logo houvera 
orphãos aos estados e a aprenderem ofícios por terem rendimento de que 
vestir-se" e achara que para "andaram bem paradas as legitimas dos 
orphãos se devia obrigar os tutores a cobrarem cada ano os juros". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1887. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1887. 
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1888-  1750, Março, 02, São Paulo 
CARTA do vigário capitular de São Paulo, Lourenço Leite Penteado, a (D. 
José I), dizendo que o falecido Bispo de São Paulo (D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira), proibira tirar esmola pelas ruas, sem sua provisão e que, embora 
ele não soubesse em que se fundava, continuava a fazer o mesmo com a 
diferença de que, naquela ocasião, importava a provisão em seis contos e 
oitenta réis; mas, observando o regimento do bispado do Rio de Janeiro e 
atendendo aos pobres não lhes levava nada pelas assinaturas. 
Anexo:  3 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1888. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1888. 
 

1889-  1750, Março, 04, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do Cabido da Sé Vacante de São Paulo a (D. João V), 
dizendo que, satisfazendo a sua ordem de 23 de Outubro de 1749, o 
informavam sobre a carta dos oficiais da Câmara de Itu (Ytu) em que diziam 
que, por não haver na vila, mestre público de latim, a dita Câmara 
persuadira um escolar José Ponce Dinis a ser mestre público, taxando-lhe o 
salário que lhe haviam de dar os alunos; o Bispo, sabendo disto, obrigara-o 
a tirar uma licença dele e quisera castigá-lo chegando depois a acordo em 
que ele exercesse o professorado mediante licença sua. Contando deste 
modo as coisas, a Câmara faltava à verdade, pois, não havendo naquela 
vila, mestre algum que ensinasse latim, o Bispo anterior persuadira o dito 
estudante a abrir uma escola e, só depois de ter passado muito tempo a dita 
Câmara o quis obrigar a tirar licença sua, apesar de já ter a do dito prelado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1889. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1889. 
 

1890-  [ant. 1750, Março, 05, s.l.] 
REQUERIMENTO do alferes Francisco João, da Companhia do capitão 
Francisco de Almeida Albernás, da praça de Santos, a (D. João V) pedindo 
que lhe mandasse passar seu "intertenimento" no posto de alferes, pois 
sempre serviu com zelo e, naquela ocasião, se achava decrépito. 
Anexo: 7 requerimentos, 6 certidões, autuação de justificação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1890. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1890. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 535 / 1400 

1891-  1750, Março, 09, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Mato Grosso), D. 
Antônio Rolim de Moura, conde de Azambuja, a (D. João V) dizendo que, 
em virtude do Rei ter dado ordem para os seus oficiais de ordens receberem 
o seu soldo desde o dia de seu embarque em Lisboa, em 1 de Fevereiro de 
1749, até à sua posse, não excedendo isto o tempo de um ano, mas como 
este tempo já passara e passariam ainda alguns meses antes de chegarem 
a Cuiabá, lhe pedia que eles continuassem a receber o seu soldo até 
chegarem a Cuiabá, pois eles eram merecedores e, além disso, já se 
concedera o mesmo ao bacharel João da Fonseca da Cruz. 
Anexo: 4 provisões (cópias) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1891. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1891. 
 

1892-  1750, Março, 11, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V) 
pedindo proteção, em virtude do ouvidor geral e corregedor da comarca ter 
mandado penhorar os bens da Câmara por eles não terem pago mais dez 
mil réis além das custas do escrivão da Ouvidoria e Correção, com o 
fundamento de que assim se pagava no Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1892. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1892. 
 

1893-  1750, Março, 12, São Paulo 
CARTA de D. Antônio Rolim de Moura a (D. José I) sobre a ordem para que, 
pelas Provedorias do Rio de Janeiro e de Santos, se desse toda a ajuda e 
favor de que necessitassem, para o transporte dos oficiais e soldados da 
Companhia de Dragões que, com ele, marchavam para a Mato Grosso.  
Anexo: apontamento,  provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1893. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1893. 
 

1894-  1750, Março, 13, Vila de Santos 
REPRESENTAÇÃO dos vereadores da Câmara da vila de Santos, a (D. 
João V) dizendo que, como o contratador do real contrato das pescas Tomé 
Gomes Moreira, fazia a sua pesca à baleia nas barras da Bertioga e Santo 
Amaro, distrito da dita vila, para lhes tirar as barbas, e depois deixava os 
cadáveres na praia cheirando muito mal, o juiz de fora, João Vieira de 
Andrade, os obrigara a assinar uma postura em que se proibisse que os 
administradores do dito contrato encostassem à praia as baleias mortas, 
mas que as desfizessem em azeite ou as levassem ao largo, sob pena, em 
caso contrário de 4.000 cruzados e 30 dias de cadeia.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1894. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1894. 
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1895-  1750, Março, 20, Rio de Janeir 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), 
Gomes Freire de Andrada para D. João (V), informando que o secretário do 
governo de São Paulo, entregou os papéis "daquela Secretaria" no Colégio 
da Companhia de Santos, e está em Goiás pelo que não disse nada sobre o 
assunto; que o ouvidor disse não ter recebido a ordem: e que quanto a virem 
as cartas da Secretaria do Conselho fechadas com "passage ou somente 
com obreia, parece ser sobrada resolução dos senadores pretenderem 
positiva forma no fecho das cartas". 
Anexo: representação, nota 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1895. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1895. 
 

1896-  1750, Março, 25, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. João V) 
pedindo que obtivesse, do Santo Padre, a concessão de metrópole dos 
bispados vizinhos e prelazias, a cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1896. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1896. 
 

1897-  [ant. 1750, Julho, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo (Fr. Antônio da Madre de Deus 
Galrão) a (D. José I) pedindo que lhe concedesse as mesmas mercês que 
tinham sido feitas ao Bispo D. Bernardo Rodrigues Nogueira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1897. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1897. 
 

1898-  [ant. 1750, Agosto, 13, s.l.] 
REQUERIMENTO de Rodrigo Félix Martins a (D. José I), pedindo que lhe 
mandasse passar carta de confirmação do cargo de capitão-mor da vila de 
Curitiba, que lhe fora dado pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo e Minas (D. Luís Mascarenhas). 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1898. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1898. 
 

1899-  [ant. 1750, Agosto, 20, São Paulo] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo (D. Frei Antônio da Madre de 
Deus Galrão) a (D. José I) pedindo que lhe seja assinado um termo da 
divisão do Bispado em conformidade com a Bula do Santo Padre, e que 
Goiás e Cuiabá deixem de ser governados pelo Bispado de Rio de Janeiro e 
passem a sê-lo pelo de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1899. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1899. 
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1900-  [ant. 1750, Setembro, 02, Santos] 
REQUERIMENTO de D. Maria de Madureira Morais, moradora na vila de 
Santos, comarca de São Paulo, viúva do coronel Antônio Francisco Lustosa, 
e de seus filhos, Frei Manuel de Santa Gertrudes Lustosa, Ana Francisca 
Joaquina de Morais Lustosa e Escolástica Francisca Lustosa, a (D. José I) 
pedindo-lhe que, em virtude de o dito coronel, Antônio Francisco Lustosa, ter 
servido como provedor da Real Fazenda da Vila de Santos e juiz da 
Alfândega e anexos da mesma vila, mandasse passar ordem para se tirar a 
residência de todo o tempo que servira as ditas ocupações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1900. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1900. 
 

1901-  [ant. 1750, Setembro, 10, Santos] 
REQUERIMENTO de João José da Silva a (D. José I), pedindo a 
confirmação da patente que lhe concedera o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (D. Luís Mascarenhas) e que a provera no posto 
de capitão de Ordenança da Companhia dos forasteiros da vila e praça de 
Santos, vago pela saída de (Antônio) Gaspar de Carvalho. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1901. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1901. 
 

1902-  [ant. 1750, Setembro, 11, Taubaté] 
REQUERIMENTO do capitão Miguel Pinheiro de Resende e de Eusébio da 
Cunha (e Sousa), moradores na vila de Taubaté, a (D. José I) pedindo que, 
em virtude do Governador de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, lhe ter feito 
doação de uma légua de terra de testada, em légua e meia de sertão no 
distrito da dita vila, lhes passasse confirmação da dita doação. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1902. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1902. 
 

1903-  [ant. 1750, Setembro, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO de José Moreira Cordeiro e André Cursino dos Santos a 
(D. José I), pedindo confirmação duma carta de sesmaria outorgada pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, dando-lhe duas mil e quinhentas braças de terra com uma 
légua de fundo, na vila de Taubaté. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1903. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1903. 
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1904-  1750, Setembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de D. Maria de 
Madureira e Morais e seus filhos, Manuel de Santa Gertrudes Lustosa, Ana 
Francisca Joaquina de Morais Lustosa e Escolástica Francisca Lustosa, em 
que pedem a (D. José I) que mande tirar residência a seu marido e pai, o 
falecido coronel Antônio Francisco Lustosa, do tempo que exerceu o cargo 
de provedor da Fazenda Real, juiz de Alfândega e mais anexos da vila de 
Santos. O procurador da Coroa, no impedimento do desembargador Manuel 
Gomes de Carvalho, achou que devia fazer-se justiça, e o Conselho 
Ultramarino não vê inconveniente em que seja executado o que pedem. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1904. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1904. 
 

1905-  1750, Setembro, 25, Lisboa 
AVISO do (secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte Real, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino, D. Estevão de Meneses) marquês de Penalva, dizendo que (D. 
José I) mandava que o Conselho Ultramarino fizesse o que lhe parecesse, 
sobre a petição de Alexandre José Gomes (Arevolo de Leão). 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1905. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1905. 
 

1906-  [ant. 1750, Outubro, 13, Praça de Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Artilharia da guarnição da praça de Santos, 
Fernando Leite Guimarães, a (D. José I) em que, em virtude de costumarem 
rodar em toda a parte a Infantaria, com a Artilharia, sem alguma diferença 
ou distinção, precedendo os oficiais de uma e de outra pelas suas 
antigüidades, e tendo ele matrícula anterior à do capitão de Infantaria da 
mesma praça de Santos, Silvestre Teixeira Pinto, pedia fosse ele o preferido 
no serviço. 
Anexo: 2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1906. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1906. 
 

1907-  [ant. 1750, Outubro, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo a (D. José I), pedindo que lhe 
mandasse passar ordem para que lhe dessem quatro mil cruzados de 
ajudas de custo para o seu transporte, pois assim costumava mandar dar a 
todos os Bispos que se nomeavam para as terras do Ultramar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1907. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1907. 
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1908-  [ant. 1750, Outubro, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco Caetano de Almeida a (D. José I) 
pedindo que, em virtude de ele o ter provido no lugar de juiz de fora da vila 
de Santos, lhe concedesse as mesmas graças e ajudas de custo que tinham 
sido concedidas ao seu antecessor, e lhe mandassem passar as mesmas 
provisões. 
Anexo: requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1908. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1908. 
 

1909-  1750, Novembro, 04, Lisboa 
DECRETO de (D. José I) concedendo a João do Couto Pereira o ofício de 
escrivão do juízo Ordinário e mais anexo, da vila de Itu (Outu) pelo tempo de 
três anos, podendo nomear pessoas que sirvam o dito ofício, no seu 
impedimento. Determina que, se o Conselho Ultramarino achar conveniente, 
mande passar os despachos necessários, constando primeiro ter feito 
entrega, ao tesoureiro da Casa da Moeda da cidade de Lisboa, (Bernardo 
dos Santos Nogueira), da quantia de cento e dez mil réis, que oferecera 
como donativo à Fazenda Real, e que no provimento a passar, se declare 
que há de pagar a terça parte, na forma das ordens. 
Anexo: certidão, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1909. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1909. 
 

1910-  [1750, Novembro, 12, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio da Silva de Araújo a (D. José I) em que diz 
que foi nomeado para os ofícios de escrivão da Câmara e Almotaçaria da 
cidade de São Paulo e no de escrivão da Câmara, Almotaçaria, Órfãos e 
tabelião do (Público) judicial e Notas da vila de Guaratinguetá 
(Goaratingetá). Como era contra as ordens régias passar-se à mesma 
pessoa provimentos de, mais de um ofício, pede ao Rei que os mande 
passar com declaração de que os referidos ofícios serão servidos por 
diversas pessoas. 
Anexo: 3 decretos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1910. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1910. 
 

1911-  [ant. 1750, Novembro, 12, s.l.] 
REQUERIMENTO de José de Sousa e Silva a (D. José I) em que diz que, 
tendo sido provido nos ofícios de escrivão da Câmara, Almotaçaria, Órfãos e 
tabelião do (Público) judicial e Notas das vilas de Taubaté (Tabuaté), Moji 
(das Cruzes) (Mogy), Jundiaí (Juduahy) e de Parnaíba (Pernahiba) e como 
era contra as ordens régias passar-se à mesma pessoa provimentos de 
mais de um oficio, pede ao Rei que os mande passar com declaração de 
que os referidos ofícios seriam servidos por diversas pessoas. 
Anexo: 4 decretos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1911. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1911. 
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1912-  1750, Novembro, 13, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. José (I) ordenando ao provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos (José de Godói Moreira), que enquanto o novo 
Bispo de São Paulo (Frei Antônio da Madre de Deus Galrão) não fosse 
morar para o Palácio Episcopal, lhe entregasse anualmente pela Provedoria 
da Fazenda Real a quantia de 200.000 réis para o aluguer das suas casas 
de residência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1912. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1912. 
 

1913-  [ant. 1750, Novembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Francisca Maria Caminha e Inácia de Jesus Caminha 
a (D. José I) dizendo que após a morte de seu Pai, o capitão José Nogueira 
da Costa, sua mãe casara em segunda núpcias com o coronel Sebastião 
Fernandes do Rego, o qual ficou administrando as suas legítimas, com o 
consentimento do seu tutor e avô, capitão Manuel Caminha. Por morte deste 
ficou seu padrasto na posse das suas propriedades, algumas das quais se 
encontravam hipotecadas. Aconteceu que em 1726 foi falsificado o ouro dos 
quintos de Goiás (Goyazes), pelo que foi ordenado ao desembargador 
Francisco Galvão da Fonseca que procedesse a uma devassa, de que 
resultou o seu padrasto ser preso e remetido para a prisão do Limoeiro. 
Tempos depois foi solto e só então as requerente, receberam parte do que 
lhes era devido, mas não querendo prejudicar sua mãe, que de novo 
enviuvara, suspenderam a cobrança do que lhes pertencia No ano de 1745, 
porém, recebeu o então ouvidor da comarca ordem para embargar os bens 
de Sebastião Fernandes do Rego, ainda que já tivesse falecido. Mas como 
os seus bens estavam em comum com os que sua mãe herdara de seu avô, 
capitão Manuel Caminha, vinham pedir a (D. José I) que lhes passasse 
provisão no sentido de os seus bens ficarem livres de seqüestro, podendo 
assim tomar posse das suas legítimas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1913. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1913. 
 

1914-  1750, Novembro, 27, Secretaria 
Aviso de João dos Santos Leite Bressane para o (secretário do Conselho 
Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de Lavre, dizendo que, por ordem da 
"Junta dos Três Estados", o Conselho (Ultramarino) deve ordenar ao 
ministro da comarca de Paranaguá (Pernaguá), que envie, para o Reino, a 
documentação respeitante ao escrivão da Câmara da dita vila, João Ferreira 
de Oliveira, a fim de ficar registada na chancelaria-mor da Corte.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1914. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1914. 
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1915-  1750, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, a respeito da nova divisão dos 
bispados e prelazias do Brasil. Diz-se que os governadores, Bispos e 
ouvidores do Brasil tinham escrito ao Padre Diogo Soares da Companhia de 
Jesus, que se achava com o encargo de fazer a carta geográfica do Brasil, 
com as informações que mais convenientes pareciam para melhor divisão 
das dioceses dos distritos do Brasil. Diz-se, ainda, que os documentos 
tinham todos subido à presença (de D. José I), e que seguiria também a 
representação do Bispo de S. Paulo, em que expunha a inquietação 
daqueles povos, em virtude das incompetentes divisões daquele bispado por 
causa das "sinistras interpretações", da Bula Pontifícia (Condor Lucis 
Aeternae) pedindo-lhe que lhe mandasse assinar termo de divisão do dito 
seu bispado. Seguem-se os pareceres dos conselheiros e do marquês 
presidente. Apresentam um projeto para determinação dos limites dos 
bispados do Brasil, entre eles o de São Paulo. Diz-se que este principiaria 
na costa do mar, da parte do norte, na freguesia de Ubatuba, defronte de 
Parati, e descendo para o sul por toda a costa, voltando pelo "Paraguay" 
acima até à barra do rio Taguari, indo por ele até Camapuã; daqui às 
cabeceiras do rio Verde passando pelo Rio Grande subindo até à barra do 
rio das Velhas e daqui até ao caminho velho que ia de São Paulo às Minas 
Gerais; daqui continuaria até ao rio Paraíba, voltando a Ubatuba e 
confinando com o Rio de Janeiro até ao mar. Pedem, depois a (D. José I) 
que mandasse fazer uma carta geográfica do Brasil por onde se devia 
regular as demarcações dos ditos bispados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1915. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1915. 
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1916-  1750, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA (Cópia da) do Conselho Ultramarino sobre a carta do Bispo de 
São Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), de 13 de Julho de 1747, em 
que fazia notar a necessidade de visitar o seu Bispado, visto que os seus 
antecessores, D. José de (Barros) Alarcão e Fr. Antônio de Guadalupe, 
(Bispo da capitania do Rio de Janeiro), nunca tinham passado da cidade de 
São Paulo e suas freguesias a pedia a (D. João V) uma ajuda de custo para 
as despesas da viagem. Ouvindo-se o procurador da Fazenda, respondeu 
que, visto ter-se aumentado a côngrua ao Bispo requerente, não se lhe 
devia dar outra ajuda de custo alem de se pagar a alguns índios auxiliares e 
isentá-lo dos direitos de passagem. Ordenando-se, Gomes Freire de 
Andrada, que informasse, depois de ouvir o provedor da Fazenda, o fez 
dizendo que se deveria dar ao sobredito Bispo a mesma ajuda que recebia o 
bispo do Rio de Janeiro, e quando a sua visita se estendesse ao Sul, se lhe 
desse duzentos mil reis, em virtude da pobreza das igrejas desta região. 
Tornando-se a pedir o parecer do procurador da Fazenda, disse que quanto 
à ajuda de custo a dar ao Bispo pela visita aos arredores de São Paulo, se 
conformava com o parecer do governador, mas, quando esta se estendesse 
a terras mais distantes, essa ajuda devia variar conforme a época. O 
procurador da Coroa e o Conselho Ultramarino conformaram-se com o 
parecer anterior. A outros conselheiros pareceu que se devia ao Bispo 
duzentos mil reis de ajuda de custo por cada vez que visitasse o Bispado, e 
se isentasse dos direitos de passagem.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1916. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1916. 
 

1917-  1750, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre conta que deu o Bispo de São 
Paulo (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), a respeito da falta de meios que 
tinha para visitar aquele Bispado, escassamente visitado pelos Bispos do 
Rio de Janeiro, D. Frei Antônio de Guadalupe e D. José de (Barros) Alarcão, 
pedindo a (D. José I) que mandasse dar as devidas providências para as 
despesas da visita e os índios necessários para as conduções, pagos pelo 
produto dos dízimos.  
Anexo: portaria, informação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1917. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1917. 
 

1918-  1751, Janeiro, 24, Lisboa 
1918. CONSULTA do Conselho Ultramarino a (D. José I) remetendo todos 
os documentos referentes às divisões e limites dos Bispados do Brasil em 
cumprimento da Real Ordem de 23 de Janeiro de 1751. 
Anexo: instrumento de justificação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1918. 
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1919-  [ant. 1751, Janeiro, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria Inácio Eloi de Madureira da 
Companhia do capitão Francisco Rosário Roquete do Regimento da 
Guarnição da Praça de Elvas de que foi coronel o conde do Lavradio (D. 
Antônio de Almeida Soares e Portugal), a (D. José I) pedindo para ser 
transferido para a Praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1919. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1919. 
 

1920-  1751, Março, 12, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. José (I) para o governador e capitão-general 
da capitania do Rio de Janeiro (Gomes Freire de Andrada), ordenando-lhe 
que, de acordo cora a Resolução de 27 de Janeiro (de 1751) e conforme as 
distâncias das igrejas visitadas pelos Bispos de São Paulo, lhes arbitrasse 
ajudas de custo, nunca excedendo estas a quantia de duzentos mil reis, e os 
isentasse, assim como à sua comitiva, dos direitos das passagens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1920. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1920. 
 

1921-  1751, Março, 30, Rio de Janeiro 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada, a (D. José I), dizendo que, embora o Senado da Câmara de 
São Paulo pretendesse, para a sua cidade, os mesmos privilégios que tinha 
a do Rio de Janeiro, ela devia escusar o requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1921. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1921. 
 

1922-  1751, Abril, 12, Santa Ana das Cruzes de Mogi 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santa Ana das Cruzes de 
Moji a (D. José I) expondo a consternação em que se achavam os 
habitantes da dita vila, porque não possuíam meios e viviam, portanto, em 
grande pobreza. Pedem ao Rei que mande proibir "os ffumos e Sua feituria" 
em todas as minas para que a comarca de São Paulo fique com o seu 
exclusivo e assim poder aumentar o seu comércio e favorecer as condições 
de vida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 19, doc. 1922. 
AHU_CU_023-01, Cx. 19, D. 1922. 
 

1923-  [ant. 1751, Abril, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da Ordenança da cidade de São Paulo, 
João Ferreira de Oliveira, a (D. José I) pedindo que fosse isento dos cargos 
da república por ter sido nomeado para aquele posto pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas e possuir a 
carta patente de confirmação de D. João V. 
Anexo: carta patente, 2 requerimentos, carta  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1923. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1923. 
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1924-  1751, Abril, 25, Guaratinguetá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá, 
também em nome dos das Câmaras vizinhas a (D. José I), pedindo que se 
proíba a plantação de tabaco (fumos) em todas as "Minas" porque prejudica 
os rendimentos da Coroa e os dos habitantes daquelas vilas. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1924. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1924. 
 

1925-  [ant. 1751, Setembro, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente-general da capitania de São Paulo, Manuel 
Rodrigues de Carvalho a (D. João V), pedindo-lhe que fosse passada nova 
ordem para receber quatro mil cruzados referentes às despesas que fizera 
com a guerra dos gentios Paiaguás (Piyagos) por se ter extraviado a ordem 
para o dito pagamento. 
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1925. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1925. 
 

1926-  [ant. 1751, Setembro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante supra de Infantaria da praça de Santos, 
Manuel Francisco de Figueiredo, pedindo a (D. José I) licença para ir ao 
Reino, em virtude de ele e seu pai, o ajudante tenente das minas de Goiás 
(Guayazes) Antônio Francisco Barris, terem vários assuntos a tratar em 
Lisboa. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1926. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1926. 
 

1927-  [ant. 1751, Setembro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Pinto do Rego da cidade de São Paulo, a 
(D. José I), pedindo providências sobre o procedimento do governador da 
Ilha de Santa Catarina, Manuel Escudeiro Ferreira e Sousa que, a pretexto 
de fundar uma fábrica, pretende despojá-lo das terras que possui na barra 
da Laguna (Alaguna), intimando o seu administrador, Luís da Costa, a 
entregar-lhe as sesmarias no prazo de 2 meses findos os quais será 
obrigado a retirar o gado. Estas terras, que habita e cultiva há 16 anos, 
herdou-as de seu pai, o capitão-mor Francisco de Brito Peixoto, filho do 
capitão-mor Domingos de Brito Peixoto, fundadores da vila de Laguna, 
descobridores dos sertões até ao Rio Grande de São Pedro do Sul, onde 
fundaram a primeira povoação, sem qualquer despesa da Fazenda Real. 
Queixa-se, também do comandante da vila da Laguna, caçando na sua 
propriedade, danificando-a sem a menor remuneração pelos animais que 
abate. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1927. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1927. 
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1928-  [ant. 1751, Setembro, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel Correia Quintana a (D. José I) pedindo que 
fosse nomeado para o lugar vago de capitão da praça de Santos ou para o 
mesmo lugar na Ilha de Santa Catarina. 
Anexo: folha de serviço 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1928. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1928. 
 

1929-  [ant. 1751, Setembro, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO de João de Góis de Araújo, natural da praça de Santos, a 
(D. José I) pedindo que fosse nomeado capitão da Companhia da guarnição 
da praça de Santos, posto que vagou por morte do capitão Francisco de 
Almeida, alegando as razões que o fazem merecedor desse favor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1929. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1929. 
 

1930-  [ant. 1751, Setembro, 28, s.l.] 
REQUERIMENTO do alferes da guarnição da praça de Santos, Manuel da 
Silva, a (D. José I) pedindo a sua nomeação para o lugar de capitão da 
praça de Santos ou para o mesmo posto na Ilha de Santa Catarina. 
Anexo: folha de serviços 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1930. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1930. 
 

1931-  [ant. 1751, Outubro, 05, s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel regente da conquista do gentio Caiapó, 
Antônio Pires de Campos a (D. José I) dizendo que, tendo ajustado com o 
ex-governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas, a referida conquista e cumprindo o determinado, pede ao Rei 
que mande passar os despachos necessários ou portarias da mercê do 
Hábito da Ordem de Cristo, com cinqüenta mil réis de tença anual. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1931. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1931. 
 

1932-  1751, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de Inácio Elói de 
Madureira, José Roquete da Silva e Nuno da Cunha de Eça e Vasconcelos, 
para o posto de mestre de campo governador da praça de Santos, pelo 
tempo de três anos. Inácio Elói de Madureira serviu 10 anos, 7 meses e 11 
dias, desde 14 de Setembro de 1735 até 5 de Dezembro de 1747, José 
Roquete da Silva serviu 33 anos, 5 meses e 14 dias, desde 18 de Abril de 
1719 até 21 de Julho de 1751. Nuno da Cunha de Eça e Vasconcelos, 
serviu 23 anos, 2 meses e 1 dia, desde 13 de Novembro de 1723 até 23 de 
Janeiro de 1751. O parecer do Conselho é propor, em primeiro lugar, Inácio 
Elói de Madureira; em segundo, José Roquete da Silva; e em terceiro, Nuno 
da Cunha de Eça e Vasconcelos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1932. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1932. 
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1933-  1751, Outubro, 29, Paço de Belém 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte Real informando o 
(presidente do Conselho Ultramarino, D. Estevão de Meneses), marquês de 
Penalva, que (D. José I) ordenava que o dito Conselho informasse com o 
seu parecer sobre o requerimento de Diogo Pinto do Rego. 
Anexo: 5 requerimentos, certidão, instrumento de justificação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1933. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1933. 
 

1934-  [ant. 1751, Dezembro, 09, s.l.] 
REQUERIMENTO  de Inácio Elói de Madureira, pedindo a (D. José I) que, 
na patente que se passar para poder servir como governador da praça de 
Santos, se declare que era coronel governador e não mestre de campo 
governador, como era costume, visto que as tropas das terras conquistadas 
se arregimentavam como no Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1934. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1934. 
 

1935-  1751, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do (Conselho Ultramarino) sobre o pedido do "Mestre de 
Campo Governador da Praça de Santos" Inácio Elói Madureira feito a (D. 
José I) para lhe ser passada patente de "Coronel Governador" em lugar de 
Mestre de Campo. Pareceu ao Conselho (Ultramarino) que o Rei deveria 
deferir o pedido do requerente. 
Anexo: bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1935. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1935. 
 

1936-  1751, Dezembro, 18, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá a (D. José 
I) expondo a forma, por que é feita, nesta comarca, a aplicação da justiça. 
Dizem que aquela é uma das mais pobres dos seus domínios não chegando 
o rendimento dos Conselhos para efetuar as obras necessárias. Além disso, 
gasta-se muito nas Correições anuais, porque dos bens do Conselho paga-
se a aposentadoria dos corregedores. E porque dessas Correições resultam 
muitas injustiças, acha que se devia fazer apenas uma correição trienal em 
toda a comarca, a fim de se reduzir os encargos do conselho e dos seus 
habitantes. Expõem, ainda, que nenhum homem bom daquela vila e restante 
comarca que servia de juiz ordinário e de oficial da Câmara procurando 
privilégios que os isentem daqueles cargos e que os ouvidores-gerais se 
intrometem no governo econômico, agindo apenas de acordo com os seus 
interesses. Foi assim que o ouvidor-geral daquela vila prendeu todos os 
oficiais da Câmara da vila de lguape sem apresentar qualquer motivo que os 
pudesse incriminar. Estes não procuraram justificar-se por se encontrarem 
muito distantes da cidade da Bahia e Relação de Estado.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1936. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1936. 
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1937-  [ant. 1751, Dezembro, 20, s.l.] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, pedindo a (D. José I) que lhe conceda a mercê 
de lhe remunerar o trabalho excessivo que tivera na viagem a Goiás e na 
criação de uma vila, na mesma forma que se concedeu a Rodrigo César de 
Meneses, quando estava a governar nessa capitania, e erigiu uma vila em 
Cuiabá. Diz ainda, que, tendo (D. José I) ordenado que ele juntasse cópia 
das ordens que tivera Rodrigo César de Meneses para ir ao Cuiabá, e o 
conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora) e ele, requerente, para irem a 
Goiás, não pudera cumprir, completamente, pois a primeira não se achava 
registada na Secretaria do Conselho; mas a segunda envia juntamente com 
o requerimento. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1937. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1937. 
 

1938-  [ant. 1752, s.l.] 
REQUERIMENTO de Luís Ramos Barbas a (D. José I), pedindo carta de 
confirmação, em virtude do governador da capitania de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas ter dado de sesmaria meia légua de terra de testada, com 
légua e meia de sertão nos sitos de Rocinha e Moura, distrito da vila de 
Guaratinguetá. 
Anexo: carta de sesmaria, requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1938. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1938. 
 

1939-  1752, Fevereiro, 05, Lisboa 
REQUERIMENTO de Inácio Elói de Madureira pedindo a (D. José I) 
pagamento de soldo desde o dia do embarque até chegar à praça de 
Santos, para onde foi nomeado governador. Com despacho favorável do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1939. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1939. 
 

1940-  [ant. 1752, Fevereiro, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO do governador da praça de Santos, coronel Inácio Elói 
Madureira, dizendo que, tendo pedido a mesma ajuda de custo que se dera 
a seu antecessor, Antônio Gaioso Nogueirol, (D. José I) lhe deferiu, 
mandando juntar certidão das ajudas de custo dos seus últimos 
antecessores. Pede, neste requerimento que o Rei lhe conceda a dita ajuda 
de custo e diz que não junta as certidões pedidas, pois mais nenhuma 
pessoa do Reino fora para o Governo de Santos, sendo os quatro 
governadores, seus antecessores, todos do Brasil, 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1940. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1940. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 548 / 1400 

1941-  1752, Março, 08, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que escreveram em petição 
de 1726, os oficiais da Câmara de São Paulo, para que lhes fossem 
concedidos os mesmos privilégios que têm os oficiais da Câmara do Rio de 
Janeiro que por sua vez são os mesmos que foram concedidos aos 
cidadãos do Porto. Pareceu ao procurador da Fazenda Real que em 
atenção ao conhecido merecimento dos suplicantes, podia (D. José I) 
conceder essa mercê. 
Anexo: Requerimento, certidão, traslado de provisões, carta régia, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1941. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1941. 
 

1942-  [ant. 1752, Março, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, bacharel 
José Luís de Brito e Melo, a (D. José I) pedindo que lhe seja aumentado, o 
ordenado, em virtude de o terem feito ao ministro do Reino e de alguns 
Estados do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1942. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1942. 
 

1943-  1752, Abril, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino informando (D. José I) do conteúdo da 
carta enviada pelo governador e (capitão-general) da capitania do Rio de 
Janeiro, Gomes Freire de Andrada, em que comunicava estar vago o posto 
de capitão da Companhia de Artilharia da praça de Santos, propondo-se 
para este posto, José (Pedro) Galvão de Moura e Lacerda, Manuel 
Francisco de Figueiredo e João Góis e Araújo. Pareceu ao Conselho 
Ultramarino que o Rei devia em primeiro lugar nomear José Galvão de 
Moura e Lacerda, e, em segundo, Manuel Francisco de Figueiredo. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1943. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1943. 
 

1944-  [ant. 1752, Abril, 5, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Antônio Galvão de França natural de Faro, e morador 
na vila de Guaratinguetá (Guaratingitá), a (D. José I) pedindo licença para vir 
ao Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1944. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1944. 
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1945-  1752, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o que escreveu em carta de 6 
de Abril (1751) o provedor da Santa Casa da Misericórdia e Hospital da vila 
e praça de Santos, padre Francisco Vilela, em que expunha a (D. José I), 
por intermédio daquele Conselho as desordens que achou haver na 
administração e contas daquela Casa e Hospital, pedindo para isso as 
providências necessárias. Ao procurador da Fazenda Real pareceu que se 
devia dar uma comissão especial ao ouvidor para que averiguasse o que de 
fato existia acerca dos bens daquelas duas instituições.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1945. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1945. 
 

1946-  1752, Abril, 17, São Paulo 
TERMO DE AUTUAÇÃO feito pelo escrivão da Ouvidoria Geral de São 
Paulo, Diogo Pinto do Rego, sobre a petição e documentos apresentados 
por parte do capitão Matias do Couto Reis. 
Anexo: 3 requerimentos, 4 certidões, carta patente, termo de desobriga e 
entrega, carta de provimento, termo de conclusão, planta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1946. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1946. 
 

1947-  [ant. 1752, Abril, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel João Vieira de Andrade (a D. José I) pedindo 
que lhe seja passada uma certidão dos anos de 1747, Setembro 16 a 1751, 
Abril 3, em que prestou serviço, ocupando diversos cargos. 
Anexo: 2 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1947. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1947. 
 

1948-  1752, Junho, 16, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte-Real, informando o 
(presidente do Conselho Ultramarino D. Estevão de Meneses), marquês de 
Penalva, que (D. José I) ordenou que se reformasse a consulta que se fizera 
sobre o requerimento do bacharel João Vieira de Andrade, para poder 
nomear oficiais para a diligência a que era mandado à vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1948. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1948. 
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1949-  1752, Julho, 12, Paço de Belém 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte Real, informando o 
(presidente do Conselho Ultramarino), marquês de Penalva (D. Estevão de 
Meneses), determinando que, achando-se, no referido Conselho, o 
requerimento de Feliciana Teresa Rita, deviam consultá-lo, como é de 
justiça. 
Anexo: 3 requerimentos, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1949. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1949. 
 

1950-  [ant. 1752, Julho, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do Arraial e Minas de São Félix, Antônio 
Barbosa de Brito, pedindo que se lhe passe confirmação do dito posto, para 
que foi nomeado por carta patente do Governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
Anexo:, requerimentos carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1950. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1950. 
 

1951-  1752, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
para (D. José I) dizendo que lhe parece conveniente permitir a fundação do 
convento de religiosos de São Francisco, como pediram os oficiais da 
Câmara de Paranaguá (Pernagoóa), que também requeriam para esse 
efeito, a entrega da capela exigida por José da Silva Barros. 
Anexo: 2 representações, carta, provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1951. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1951. 
 

1952-  1752, Agosto, 16, São Paulo 
CARTA do bispo de São Paulo, Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
para (D. José I) na qual diz o seguinte: Pelo Alvará de 18 de Agosto de 1747 
fora determinado que os processos dos tribunais eclesiásticos em que 
tivesse de interferir o Juízo da Coroa, tinham de ser remetidos a este 
tribunal. Segundo o mesmo alvará, os traslados, dos ditos processos, 
deveriam ficar no juízo Eclesiástico para evitar que, perdendo-se os originais 
no Juízo da Coroa, não se pudessem reformar. Contudo, os recorrentes não 
queriam pagar aos escrivães o trabalho de fazerem os ditos traslados. Além 
disso, os oficiais da justiça recusaram-se a devolver os processos, ao Juízo 
Eclesiástico, depois de os resolverem. O referido Bispo, termina, pedindo, 
ao Rei, que dê ordens sobre o assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1952. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1952. 
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1953-  1752, Agosto, 17, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
para (D. José I), na qual diz que, ao chegar à vila de Santos, apresentou, ao 
provedor da Fazenda Real (José de Godói Moreira), uma certidão da Ordem 
sobre a côngrua, dos Bispos, recebida durante o tempo que ia da morte dum 
Bispo até o substituto tomar posse do exercício das suas funções. O Rei 
ordenava que essa côngrua fosse repartida igualmente, pelas despesas das 
Bulas, pelas obras da Sé e pelos gastos feitos pelo futuro Bispo no arranjo 
da sua residência. Essa côngrua deveria ser contada desde o dia da morte 
do Bispo até à nomeação, em Roma, do sucessor. O dito provedor recusou-
se a cumprir aquela ordem no que respeitava à concessão do dinheiro para 
as despesas da Sé e do Bispo, declarando que só a cumpriria se D. José lho 
ordenasse diretamente. O remetente pede a D. José I que ordene, ao dito 
provedor, para lhe dar a parte que lhe compete, visto que todos os "Bispos 
da América" usufruíram esse privilégio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1953. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1953. 
 

1954-  1752, Maio, 28, Lisboa 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão 
para o Rei (D. José I), obedecendo à sua ordem de 10 de Fevereiro de 
(1751), para que informasse com o seu parecer sobre a carta dos oficiais da 
Câmara da vila de Itu de 1 de Fevereiro de 1749, na qual diziam que o seu 
antecessor (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), "estancava" a música da 
igreja, o que era contra a ordem real. Averiguou que estas coisas, embora 
assinadas pelos camaristas, foram sugeridas e ditadas com menos lisura 
por um juiz de fora que ali esteve. O Bispado do Rio de Janeiro tinha 
autoridade para proibir que a ensinassem e cantassem, como se pode ver 
nas certidões seguintes. O Rei deve ordenar o que for mais justo, sobre o 
mesmo assunto.  
Anexo: 2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1954. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1954. 
 

1955-  1752, Agosto, 20, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo (D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão), 
para (D. José I), obedecendo à sua Ordem de 27 de Novembro de 1750, 
para que informasse, com o seu parecer, sobre a representação dos oficiais 
da Câmara daquela cidade, na qual se referiam à importância a pagar ao 
pároco, por falecimento de um escravo. Tendo o pároco alterado aquela 
importância, além do preço da "tumba", pediam, ao referido monarca, que 
ordenasse a observação do determinado na cidade do Rio de Janeiro. 
Examinando o assunto, concluiu que as importâncias pagas ao pároco 
antecedente, eram idênticas as do Rio de Janeiro e ordenou ao novo pároco 
que as observasse. 
Anexo: representação 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1955. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1955. 
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1956-  1752, Agosto, 21, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) a 
D. José I dizendo ter encontrado após a sua chegada a São Paulo, uma 
ermida em péssimo estado que servia de sé, e por esse motivo mandara 
acabar uma igreja para matriz gastando aí a maior parte da sua côngrua. 
Pede que o Rei mande concluir as obras, uma torre, capela-mor, e sacristia, 
pois o provedor da Fazenda Real da vila de Santos pusera a obra a lanços, 
bem como a das Igrejas de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém e de 
São Vicente que estavam em ruínas. Refere-se aos descobridores de ouro, 
que seriam de São Pauto, dizendo que não se arriscava a ir até ao Tibaji no 
Bispado de (São Paulo), por falta de meios. Queixa-se que os cônegos têm 
pequenas côngruas e clérigos há que não podem paroquiar algumas 
freguesias por serem pobres e pede que lhe comunique até onde devia 
estender a sua jurisdição, porque os Bispos circunvizinhos o tinham 
espoliado, deixando-lhe as terras mais pobres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1956. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1956. 
 

1957-  1752, Agosto, 23, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos (coronel) José de 
Godói Moreira para (D. José I), em que diz que o Conselho Ultramarino 
arrematava a Manuel Cordeiro metade dos direitos dos gados vacum e 
cavalar que entrasse pelo registo de Curitiba, o que leva a crer que os 
ministros não deviam estar bem informados dos rendimentos de tais direitos 
que seriam tão necessários para acudir a parte das despesas da Provedoria. 
Anexo: mapa 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1957. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1957. 
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1958-  1752, Agosto, 23, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói Moreira a 
(D. José I) queixando-se da diminuição dos rendimentos da Provedoria 
daquela vila. Diz que vários contratos a ela pertencentes passaram para 
outras Provedorias por tal forma que mediante o parecer do governador 
general da capitania de São Paulo, D. Luís Mascarenhas, o Rei ordenou 
que, das sobras que houvesse na Provedoria de Goiás, fossem enviadas 
para a de São Paulo oito mil oitavas de ouro, correspondentes a trinta mil 
cruzados anuais. Quando o estado (sic) de São Paulo foi separado do de 
Minas, dois anos depois, deixou de cumprir-se esta determinação, o mesmo 
sucedendo com o de Cuiabá, que também foi constituído em capitania 
separada. Diz que, desde há cinco anos, a diminuição das rendas daquele 
almoxarifado é de mais de sessenta e cinco mil cruzados anuais devido ao 
acréscimo das suas despesas e que os outros contratos são tão pouco 
importantes que não chegam para pagar nem metade das despesas 
daquela Provedoria. Refere-se à ordem ao Rei que, por intermédio do 
Conselho e Mesa da Consciência, lhe foi transmitida para que ponha a 
lanço, as obras da nova Sé da cidade de São Paulo e da Casa da 
Residência dos bispos diocesanos e diz que nem sequer tem dinheiro para 
reparar as fendas enormes que há na capela-mor da matriz de São Vicente 
como também o não há, para edificar a capela de Nossa Senhora da 
Conceição de Itanhaém, e como as despesas da Sé não são inferiores a 
oitenta mil cruzados não podem ser feitas por aquela Provedoria visto que 
vários contratos se pagam indevidamente a outras capitanias como o da 
pesca das baleias de São Sebastião que é pago ao Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1958. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1958. 
 

1959-  1752, Agosto, 26, São Paulo em Vereança 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I) 
dizendo que os comerciantes das minas de Goiás são prejudicados em ir 
fundir o seu ouro a Vila Boa, cabeça da comarca, onde está a Casa da 
Fundição, porque há arraiais e mineiros que ficam dali bastante distantes 
como os do Carmo, Natividade, São Félix e outros e lhes é difícil procurarem 
aquela Casa, sem risco de vida, por causa do gentio e dos foragidos; além 
disso, fazem grande despesa, sendo preciso aos do arraial da Meia Ponte 
caminhar 30 léguas até Vila Boa. Antigamente, fundia-se numa só Casa 
todo o ouro daquelas Comarcas (Goiás e Cuiabá) e o de (São Paulo), 
tirando-se o quinto real, sem opressão das partes e com bastante benefício 
para a Fazenda Real, evitando-lhes as grandes despesas que agora faz na 
condução dos materiais da Europa, para a construção das Casas e nos 
salários dos oficiais que aumentaram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1959. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1959. 
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1960-  1752, Agosto, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
a (D. José I), na qual em virtude da sua Ordem de 9 de Outubro 1750, a 
respeito do excesso e exorbitância de ofertas que levavam os vigários das 
confissões, batizados, casamentos e enterros, informa que os párocos que 
praticam tais excessos eram os das Minas de Goiás, não podendo executar 
o que era ordenado por não pertencerem ao seu Bispado e ficarem fora da 
sua jurisdição. Sobre esta carta recaíram três despachos do Conselho 
Ultramarino e dois pareceres respectivamente dos procuradores da Fazenda 
e da Coroa o último dizendo que não se podiam estabelecer semelhantes 
salários e que os lesados recorressem à Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1960. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1960. 
 

1961-  1752, Setembro, 20, Freguesia de Conceição do Facão 
REPRESENTAÇÃO do vigário e paroquianos da freguesia, do caminho 
velho das minas, chamada da Conceição do Facão, da Comarca da vila de 
Guaratinguetá, a (D. José I) pedindo um auxilio pecuniário para a sua igreja, 
por esta ser minto pobre. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1961. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1961. 
 

1962-  1752, Outubro, 20, Santos 
CARTA do (governador da praça) de (Santos), Inácio Elói de Madureira, 
dizendo a (D. José I) que envia as Certidões passadas pela Secretaria, 
Ouvidorias e Câmaras do Governo de (Santos) da lei da nova pragmática, 
enviada na Carta de 6 de Abril de 1752. 
Anexo: 5 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1962. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1962. 
 

1963-  [ant. 1752, Novembro, 09, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da cidade de São 
Paulo, João Ferreira de Oliveira, a (D. José I), em que pede lhe seja 
passada provisão para seu isento de servir os cargos da República, em 
virtude de padecer duma grande doença nos olhos. Sobre este requerimento 
recaía o despacho do Conselho Ultramarino, mandando que só passe 
provisão para que o suplicante seja isento de servir os cargos da República, 
visto estar servindo o posto de sargento-mor.  
Anexo: requerimento, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1963. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1963. 
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1964-  1752, Novembro, 19 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, José Luís de Pinto e 
Melo para (D. José I), informando que tirou residência a Antônio Francisco 
Lustosa, do tempo em que foi provedor da Fazenda Real e juiz da Alfândega 
da vila de (Santos) e que, pelos autos, se provou ter bom procedimento e 
zelo pela Fazenda Real, abstendo-se de qualquer atividade comercial. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1964. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1964. 
 

1965-  [ant. 1752, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO da viúva e filhos administradores da Casa de Estevão 
Martins Tôrres, a (D. José I) dizendo que, tendo-lhe sido contratado o 
provimento do sal da América com a faculdade de prover os portos e sertão 
do Brasil e entre êles o da vila de Santos, por onde os moradores do sertão 
tiravam o sal que lhes era preciso, e tendo êles conhecimento que o Rei 
tinha separado a capitania e mandara separar por contrato novo o 
provimento do sal para o Mato Grosso e outras partes que até então se 
proviam pela vila de Santos, e por isso lhe causou prejuízo de muitos mil 
cruzados, pediam que lhe fõsse abatido no preço do contrato êste grande 
prejuízo. 
 AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1965. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1965. 
 
FALTA VERBETE 

1966-  1753, Janeiro, 09, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral e provedor dos Resíduos da comarca de São 
Paulo, José Luís de Brito e Melo para (D. José I), informando-o do 
procedimento do Bispo da catedral de (São Paulo), (D. Frei Antônio da 
Madre de Deus Galrão), que infringiu gravemente a jurisdição real, 
ordenando a todos os párocos da comarca, por meio de cartas, que não 
consentissem que erigissem e criassem confrarias e irmandades, nas suas 
freguesias, sem ordem e aprovação sua. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1966. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1966. 
 

1967-  [1753, Janeiro, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza da Itapema (Hitapema) da praça 
de Santos, comarca de São Paulo, João Teixeira de Carvalho a (D. José I) 
pedindo que lhe seja dada autorização para passar à vila de Santos, sem 
que para isso tenha de pedir licença aos "cabos mayores", salvo em ocasião 
de guerra 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1967. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1967. 
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1968-  [ant. 1753, Janeiro, 30, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão Miguel Pinheiro de Rezende e Eusébio da 
Cunha e Sousa, pedindo a (D. José I) confirmação da carta de sesmaria 
concedida pelo governador do distrito e comarca de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1968. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1968. 
 

1969-  [ant. 1753, Fevereiro, 01, s.l.] 
REQUERIMENTO dos moradores da cidade de São Paulo e seu termo a (D. 
José I), pedindo licença para se estabelecer pelos oficiais da Câmara um 
"partido" anual de quatrocentos mil réis para poderem convidar um médico 
perito que morasse na dita cidade, a fim de nela prestar serviço efetivo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1969. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1969. 
 

1970-  [ant. 1753, Fevereiro, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco de Távora a (D. José I) pedindo a 
confirmação da patente em que o (governador e capitão) - general (da 
capitania do Rio de Janeiro) e Minas (Gerais, Gomes Freire de Andrada) o 
provera no posto de capitão de Ordenanças de Piagoaí, distrito de 
Guaratinguetá. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1970. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1970. 
 

1971-  [ant. 1753, Fevereiro, 15, Santos] 
REQUERIMENTO do ex-governador da praça de Santos, Luís Antônio de 
Sá Queiroga, a (D. José I) em que diz ter servido a Coroa durante mais de, 
60 anos, não só no Reino mas também no Rio de Janeiro, Santos, São 
Paulo e Minas de Goiás (Goyazes), sempre com grande zelo e atividade. 
Por esse motivo, fora escolhido pelo general Antônio de Távora para, como 
seu tenente de mestre-de-campo-general, ir para o Rio de Janeiro e fora 
nomeado governador da praça de Santos pelo vice-rei do Brasil (2º conde 
de vila Verde e 1º) marquês de Angeja (D. Pedro Antônio de Noronha 
Albuquerque e Sousa), cargo este que sempre desempenhou com retidão e 
honestidade. Encontrando-se pobre e doente, pedia, em recompensa dos 
seus serviços, que lhe fosse concedida a patente de brigadeiro com o 
respectivo soldo, convindo-lhe que se lha desse na praça de Santos, em 
virtude de o seu estado de saúde não lhe permitir mudar de residência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1971. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1971. 
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1972-  1753, Fevereiro, 22, Curitiba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Curitiba, a (D. José I), 
pedindo licença para se erigir, na dita vila, um novo hospício e uma capela, 
para que os irmãos da Ordem Terceira de São Francisco possam celebrar 
os santos ofícios, ou então, conceder-lhes definitivamente a capela de 
Nossa Senhora do Terço, que lhes tinha sido cedida temporariamente pelo 
Bispo de São Paulo (D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão). 
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1972. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1972. 
 

1973-  [ant. 1753, Março, 2, s.l.] 
REQUERIMENTO do tesoureiro da Alfândega de Santos, Antônio Rodrigues 
da Silva, por nomeação do ex-governador da capitania de São Paulo, D. 
Luís Mascarenhas, pedindo a (D. José I) que sejam repetidas "com salva" as 
ordens dadas ao governador da mesma capitania, Gomes Freire de 
Andrada, para informar com o seu parecer sobre o seu anterior 
requerimento. A falta desta informação impede que se passe provisão para 
o requerente continuar a exercer o referido cargo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1973. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1973. 
 

1974-  [ant. 1753, Abril, 29, s.l.] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de São Paulo, bacharel José Luís 
de Brito e Melo, pedindo a (D. José I) provisão para poder receber o 
aumento de vencimento, concedido pela Lei de 7 de Janeiro de 1750, desde 
essa data, tal como sucedeu aos ouvidores do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo. 
Anexo: bilhetes 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1974. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1974. 
 

1975-  [ant. 1753, Março, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO do tesoureiro Matias Alvares Vieira de Castro (Crasto) e 
escrivães da Receita e Despesa, Intendência e Fundição da Real Casa da 
comarca de São Paulo, João de Oliveira Cardoso, Filipe Fernandes da Silva 
e Tomás Pacheco Galindo a (D. José I) pedindo que determine que eles 
vençam salários iguais aos dos oficiais das outras Casas de Fundição. 
Anexo: 2 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1975. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1975. 
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1976-  [ant. 1753, Março, 15, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre procurador-geral da província da Imaculada 
Conceição do Brasil, a (D. José I) pedindo por intermédio do capitão-mor 
Manuel Mendes de Almeida, uma "esmola ordinária" para ajudar a 
desempenhar o convento da cidade de São Paulo, em virtude de o dito 
convento estar muito pobre, e empenhado, e precisar ser reedificado. 
Anexo: atestado 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1976. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1976. 
 

1977-  [ant. 1753, Abril, 6, Santos] 
REQUERIMENTO de Matias do Couto Reis a (D. José I), dizendo que 
assentara praça de soldado na praça de Santos, onde passados quatro 
anos fora nomeado pelo governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo), D. Luís Mascarenhas, capitão da fortaleza de São João da Barra de 
Bertioga, posto este regiamente confirmado, com a condição de repor à sua 
custa a dita fortaleza. Tomando posse do referido posto em 20 de Agosto de 
1747, logo pedira ao governador da praça de Santos, Luís Antônio de Sá 
Queiroga licença para reparar a dita fortaleza. Depois de reparada e como 
ainda apresentasse deficiências, pedira ao dito governador que lhe 
entregasse a planta que julgasse apropriada para a mesma fortaleza ficar 
bem defendida, obra esta que executou como provava pelas certidões 
apresentadas. Mas como não vencesse mais soldo, que uma praça de 
soldado, pedia que em recompensa de seus serviços lhe fosse concedida na 
patente de sargento-mor da dita fortaleza. Pedia, também, que nesse 
mesmo posto lhe sucedesse ou um filho ou um genro, visto ter gasto na dita 
fortaleza a maior parte dos seus haveres. Acrescentava que graça idêntica 
fora feita ao capitão João Teixeira de Carvalho, por seu pai Torcato 
(Trocato) Teixeira de Carvalho, tem feito à sua custa a fortaleza de Itapema. 
Anexo: 3 cartas, 2 provisões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1977. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1977. 
 

1978-  1753, Abril, 16, Lisboa 
DECRETO de (D. José I) concedendo a Miguel das Águias Cordeiro a 
serventia do ofício de escrivão da Alfândega, Matrícula e Expediente da vila 
de Santos, por tempo de três anos, com a faculdade de, em seu 
impedimento, nomear pessoa que sirva o dito ofício nos referidos 
anos.Anexo: recibo, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1978. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1978. 
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1979-  [ant. 1753, Abril, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante de ensaiador da Casa da Fundição da cidade 
de São Paulo, Silvério Antônio de Matos, a (D. José I) pedindo que mande 
que o governador-geral das Minas ordene a sua mudança para outra Casa 
de Fundição, onde ele possa servir com mais freqüência o cargo de 
ajudante de ensaiador em que foi provido. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1979. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1979. 
 

1980-  [ant. 1753, Abril, 29, São Paulo] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de São Paulo, José Luís de Brito 
e Melo a (D. José I) pedindo que lhe seja passada provisão, em que se 
declare poder o requerente receber o ordenado como intendente da Casa da 
Fundição, conforme se determina no Regimento das Intendências da 
referida Casa. 
Anexo: 2 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1980. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1980. 
 

1981-  1753, Abril, 29, Lisboa 
DECRETO de (D. José I) concedendo ao sargento-mor Bartolomeu da Silva 
Borges, a serventia do ofício de tabelião da vila de Santos, por tempo de 
três anos, podendo, em seu impedimento, nomear quem o substitua nos 
referidos anos. 
Anexo: recibo, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1981. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1981. 
 

1982-  1753, Abril, 29, Lisboa 
DECRETO de (D. José I) concedendo, ao sargento-mor Bartolomeu da Silva 
Borges, a serventia do ofício de escrivão da Fazenda (Real) e almoxarifado 
da vila de Santos, por três anos, com a faculdade de, em seu impedimento, 
nomear pessoa que o sirva nos referidos anos. 
Anexo: recibo, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1982. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1982. 
 

1983-  1753, Maio, 15, Lisboa 
REQUERIMENTO do governador da praça de Santos, Inácio Elói de 
Madureira a (D. José I) pedindo que lhe mande dar casa em que habite, e 
que corresponda ao lugar que ocupa. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1983. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1983. 
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1984-  [ant. 1753, Maio, 8, s.l.] 
REQUERIMENTO do soldado da praça de Santos, José Dias de Jesus, 
pedindo a (D. José I) que lhe mande dar baixa, por ter assentado praça na 
ilha da Madeira, donde passou para a Companhia do capitão Manuel 
Martins dos Santos, uma das Companhias de Infantaria Paga da guarnição 
da mesma cidade. Há mais de 14 anos que continua ao serviço no mesmo 
posto com bom comportamento, como consta nas certidões juntas, mas 
atualmente, devido à idade e à doença, encontra-se impossibilitado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1984. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1984. 
 

1985-  [ant. 1753, Maio, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre José Jacinto Ferraz clérigo "in minoribus", 
pedindo a (D. José I), alvará de mantimento, para cobrar a sua côngrua, por 
ter sido nomeado para uma conezia da Sé do Bispado de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1985. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1985. 
 

1986-  1753, Maio, 12, Lisboa 
DECRETO de (D. José I) concedendo ao padre Francisco de Sales Lisboa, 
mestre de cerimônias da Sé do Bispado de São Paulo e professor de 
Cantochão, uma tença efetiva de trinta mil réis por ano, paga pela 
Provedoria da Fazenda Real da (capitania de São Paulo). 
Anexo: 2 requerimentos 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1986. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1986. 
 

1987-  [ant. 1753, Maio, 16, (Santos)] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues Ferreira, morador na vila de 
Santos, capitania de São Paulo, a (D. José I), pedindo que lhe conceda 
"moratória" por cinco anos, para que pudesse satisfazer a divida de três 
contos, aproximadamente, dentro da lei. Anexo: Requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1987. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1987. 
 

1988-  1753, Maio, 21, Lisboa 
BILHETE de Antônio Martins Torres, dizendo que ao navio Nossa Senhora 
do Bom Sucesso e Santa Ana que segue para a vila de Santos, se lhe pode 
dar despacho, pelo que toca ao contrato do sal da América. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1988. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1988. 
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1989-  1753, Maio, 23, Lisboa 
CERTIDÃO do escrivão das receitas e Executoria do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando que no Livro VII das Fianças de 
que é executor Matias Antônio de Sousa Lobato, se encontra registado o 
termo de nova fiança que o padre Pedro da Ponte deu para seguir para 
Santos, no navio Nossa Senhora do Bom Sucesso e Santa Ana de que é 
capitão Jacinto Rodrigues. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1989. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1989. 
 

1990-  1753, Maio, 31, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. José I, ordenando ao governador da praça de 
Santos que informe do motivo por que não deu notícia ao Conselho 
Ultramarino, da remessa enviada pelo provedor da Fazenda Real do Rio de 
Janeiro para (Lisboa), de "duas borrachas com vinte e hum marcos, sette 
onsas e quatro oitavas de ouro em pó que aquela Provedoria fôra remettido 
da de São Paulo com o título de serem da capitação de Paranapanema e 
São Paulo". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1990. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1990. 
 

1991-  1753, Junho, 1, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) pelo qual D. José I confirma e aprova o ajuste que 
fizeram os procuradores da Coroa e Fazenda com o visconde de Asseca, 
Martim Correia de Sá, e Francisco de Albuquerque Coelho de Carvalho, da 
posse das capitanias, que ficara pertencendo às Ouvidorias do Espírito 
Santo, Maranhão, e Pará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1991. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1991. 
 

1992-  1753, Junho, 17, Lisboa 
PARECER (Minuta do) do Conselho Ultramarino, sobre o escandaloso 
procedimento do abade de Livônia (o religioso beneditino, Frei Manuel de 
Santa Gertrudes Lustosa), de que se tem conhecimento pelo juiz de fora (da 
vila de Santos, João Vieira de Andrada) e pelo (governador de São Paulo), 
D. Luís Mascarenhas. Deverá o Rei ordenar ao Bispo de São Paulo que o 
mande prender e sentenciar, dando depois conta disso ao Rei, e, sendo 
necessária ajuda do braço secular, a deverá ter. Também o Rei deverá 
ordenar ao ouvidor-geral de São Paulo que tire devassa dos casos que 
conta o juiz de fora, no que toca aos seculares que concorreram para esses 
delitos, os prenda e remeta as suas culpas à Relação do Rio de Janeiro 
para serem sentenciados, e que, resultando dela culpas a alguns 
eclesiásticos, as remeta ao Bispo de São Paulo. Escrever-se-á ao chanceler 
da dita Relação para que, ficando o abade em liberdade, se passe ordem 
para ele sair dos domínios do Rei. 
Anexo: Alvará, 2 cartas 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1992. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1992. 
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1993-  1753, Junho, 19, Lisboa 
CARTA (Cópia da) do missionário apostólico, capelão Ângelo Siqueira, 
mencionando várias medidas úteis ao bom governo dos Bispados do Brasil, 
falando do que diz respeito aos casamentos e aos regimentos do juízo 
eclesiástico, dando também o seu parecer sobre a divisão das freguesias. 
Dá também o seu parecer sobre a divisão dos Bispados, que se deve fazer 
segundo a administrativa, mas não no de São Paulo, onde se deve fazer 
pela serra de "Amantiqueira", para evitar que freguesias próximas de São 
Paulo, como a de Nazaré e do Desterro, pertençam a comarca do Rio das 
Mortes. Acrescenta que o Bispado do Rio de Janeiro não deve passar da 
vila do Espírito Santo; as freguesias de São Mateus, "Rio das Caravelas", 
Porto Seguro, Santa Cruz, devem pertencer ao Arcebispado da Bahia e as 
minas do Paracatu às Minas Gerais; as minas de Goiás devem ter Bispo 
próprio; a vila de Cuiabá pode anexar-se à vila de Goiás (Goyazes) porque 
não é muita a distância pelo caminho que abriu Antônio Pinho de Azevedo, 
morador em Cuiabá; o Bispado de Mato Grosso pode pertencer ao do 
Maranhão ou ao do Pará. Devem-se "dilatar" as povoações de Goiás, que 
tem terras excelentes. Também será conveniente instituir prêmios para os 
que se dedicarem ao convívio dos gentios, pacificando-os, colaborando nos 
seus descobrimentos, fundando com eles povoações. Os descobridores 
deverão mesmo ser acompanhados dalguns missionários, que poderão sair 
dos seminários que ele (capelão Siqueira) fundou, como o de Nossa 
Senhora da Lapa, o dos campos dos Goitacases (Guaitacazes). Estes não 
terão falta de trabalho por haver minas para os lados do Espírito Santo e por 
haver muito gentio, com que tem privado muito o clérigo secular, padre 
Antônio Vaz, que entregou a administração das aldeias índias aos religiosos 
barbadinhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1993. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1993. 
 

1994-  [ant. 1753, Julho, 13, Sorocaba] 
REQUERIMENTO de Maria Pais de Jesus, viúva do tenente-coronel João 
Antunes Maciel, moradora na vila de Sorocaba, distrito da capitania de São 
Paulo, a (D. José I) pedindo que lhe mandasse entregar os papéis de 
serviços de seu marido, para pedir a remuneração dos ditos serviços. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1994. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1994. 
 

1995-  1753, Julho, 23, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) pelo qual D. José (I) faz mercê das honras de conde 
ao visconde de Asseca, Martim Correia de Sá mandando passar-lhe carta 
deste título. 
Anexo: decreto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1995. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1995. 
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1996-  1753, Julho, 23, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) de (D. José I), pelo qual faz mercê ao visconde de 
Asseca (Martim Correia de Sá) das honras atribuídas aos condes, e lhe 
concede um "Padrão de juro" de quatro mil cruzados por ano. Faz ainda 
mercê a Francisco de Albuquerque do senhorio de uma vila de um "Padrão 
de juro" de dois mil cruzados por ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1996. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1996. 
 

1997-  1753, Setembro, 03, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, José Luís de Brito e 
Melo a (D. José I) dizendo-lhe que na vila de Guaratinguetá (Goratinguetá) 
havia um sacerdote - Gaspar de Sousa Leal - que era acusado de maquinar 
as desordens da dita vila. O prelado foi informado da conduta do sacerdote, 
e foi-lhe requerida a saída do padre, da dita vila, para que nela houvesse 
paz e sossego. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1997. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1997. 
 

1998-  1753, Setembro, 19, Belém 
DECRETO de (D. José I) nomeando o capitão engenheiro geógrafo, 
Francisco Tossi Columbina, chefe da expedição encarregada de descobrir e 
colonizar as terras de Tibaji. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1998. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1998. 
 

1999-  1753, Setembro, 22, São Paulo 
CARTA de ouvidor-geral intendente da comarca de São Paulo, José Luís de 
Brito e Melo, para (D. José I), informando que cumpriu o determinado no 
capítulo 2º da Lei de 3 de Dezembro de 1750, mandando observar no 
capítulo 3º, art. 5º, do Regimento das Intendências e Casas de Fundição, 
bem como o estabelecido no art. 2º do capítulo 7º do dito Regimento. Assim 
examinou, de colaboração com os oficiais da dita Casa, os Livros das 
entradas do ouro, receita e despesa, guias das barras e produto do real 
quinto, do primeiro ano de lacração que teve início em 11 de Outubro de 
1751. Aguarda as providências pedidas no ano anterior, no que respeita à 
necessidade de instalar registos nos rios que conduzem a Cuiabá, indicando 
o ordenado a pagar à pessoa que deles se encarregar, como também ao 
intendente e seu escrivão das minas de Paranampanema, e à má vontade 
manifestada pelo provedor da Fazenda Real, em conceder verba para as 
despesas ordinárias, da referida Casa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 1999. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 1999. 
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2000-  1753, Setembro, 24, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral intendente da comarca de São Paulo (José Luís de 
Brito e Melo) a (D. José I) dizendo que manda juntamente as certidões em 
que se mostra que se fez entrega do ouro da capitação das minas de 
Paranapanema (Pernampanema) ao condutor Bento Borges Chaves. 
Anexo: provisão, 3 certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2000. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2000. 
 

2001-  1753, Setembro, 29, Colonia 
CARTA do governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Gomes Freire 
de Andrada, a (D. José I) pedindo que lhe diga se os soldados das 
Companhias da praça de Santos que têm exercício na Infantaria e na 
Artilharia, hão de vencer o soldo como artilheiro ou como infante. Pede 
também informação sobre o soldo dos soldados da Guarnição da ilha de 
Santa Catarina. 
Anexo: provisão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2001. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2001. 
 

2002-  1753, Setembro, 30, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) a 
(D. José I), informando que o ouvidor de São Paulo, José Luís de Brito e 
Melo, tinha procedido para com ele pouco corretamente e se mostrara, em 
muitas demonstrações de caráter religioso, pouco cristão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2002. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2002. 
 

2003-  1753, Outubro, 4, Praça e Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo José de Godói 
Moreira, para (D. José I), referindo-se a duas provisões, a segunda das 
quais, datada de 16 de Fevereiro de 1753, nas quais lhe ordenava que 
especificasse as despesas indicadas nas contas que enviou ao Conselho, 
no ano transato. Refere-se às somas dos anos de 1747 e 1748. D. Luís 
Mascarenhas, como governador e (capitão-general) da capitania de São 
Paulo, estava indicado para prestar os devidos esclarecimentos, tanto mais 
que as ditas despesas tinham sido ordenadas por ele. Uma das verbas 
representa a despesa feita com o destacamento enviado ao Rio Grande, 
para combater o gentio "caiapó", que impedia o caminho para Goiás, e com 
os soldados que mandou a Camapuã atribuiu soldo dobrado. Não atinge a 
utilidade de tal diligência, e diz ter apenas obedecido às ordens do 
governador, que, no entanto, não lhe participou o seu objetivo nem lhe 
apresentou ordem do dito monarca. Aguarda ordens para de faturo resolver 
semelhantes assuntos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2003. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2003. 
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2004-  1753, Outubro, 6, Praça e Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo, José de Godói 
Moreira, a (D. José I) dizendo que ao fundar-se a ouvidoria da Câmara de 
São Paulo, as Câmaras da mesma se haviam comprometido a dar um 
donativo anual para pagamento do ordenado dos ouvidores, e que a 
provedoria da Fazenda Real sempre arrecadara aquela gratificação. Porém, 
como mais tarde o Rei determinasse que fossem pagos pelo rendimento da 
Provedoria, os ouvidores nunca mais obtiveram das Câmaras aquela 
quantia, e assim havia sete anos que se não pagava à Fazenda Real 
dinheiro algum daquele donativo, achava que o único meio de isto se evitar 
era que aqueles ordenados fossem pagos, como a principio por intermédio 
das Câmaras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2004. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2004. 
 

2005-  1753, Outubro, 6, Praça e Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo e Santos, José 
de Godói Moreira, a D. José (I), remetendo a relação do pagamento feito à 
guarnição da praça de Santos. 
Anexo: relação 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 20, doc. 2005. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2005. 
 

2006-  1753, Outubro, 14, Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Inácio Elói de Madureira, a (D. 
José I) informando-o que não havia hospital, na praça de (Santos), para 
onde fossem os soldados. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 20, doc. 2006. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2006. 
 

2007-  [ant. 1753, Outubro, 16, Vila e praça de Santos] 
2007. REQUERIMENTO do alferes de Infantaria da Guarnição da vila e 
praça de Santos, de que é comandante o capitão Manuel Borges da Costa, 
Francisco Aranha Barreto, no qual pede a (D. José I) para o nomear para a 
fortaleza de São João da Barra da Bertioga daquela praça com o posto de 
capitão. Diz, também, que esta vaga se deu por falecimento do capitão 
Matias do Conto Reis. 
Anexo: conhecimento, 3 cartas de nomeação, 35 certidões, 16 
requerimentos, 4 alvarás de folha corrida, folha de serviços 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2007. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2007. 
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2008-  1753, Outubro, 20, Santos 
CARTA do governador de Santos, Inácio Elói de Madureira, a (D. José I) 
dizendo ser de grande utilidade a criação duma Casa da Moeda na sua 
capitania, em virtude dos viandantes das minas de Cuiabá e Goiás por ali 
fazerem caminho, poupando-se, assim, o incômodo de se deslocarem à da 
Moeda do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2008. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2008. 
 

2009-  1753, Outubro, 23, Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Inácio Elói de Madureira a (D. 
José I), comunicando ter chegado à referida praça em 1 de Novembro de 
1752, tomando posse daquele governo em 3 do mesmo mês. Diz ter 
visitado, em seguida, a fortaleza de Santo Amaro (da Barra) Grande e que 
em frente desta se está a fazer uma outra o que tornará difícil o 
desembarque de inimigos. Passam depois às fortalezas de Vera Cruz de 
Itapema e de São João de Bertioga e todas estavam muito bem preparadas. 
Refere-se às condições precárias em que se encontrava o trem da mesma 
praça e os perigos que consistia para os seus moradores pelo que escolheu 
outro sítio onde se construísse um novo. Diz ter tomado todas as 
providências necessárias sobre o extravio do ouro, pondo guardas nas 
paragens por onde se fazia o descaminho do mesmo, e que a guarnição da 
praça era composta de Companhias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2009. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2009. 
 

2010-  1753, Outubro, 22, Santos 
CARTA do governador da praça de Santos, Inácio Elói de Madureira a (D. 
José I), dizendo que seria da maior utilidade haver uma Casa de Moeda, em 
lugar da Casa da Fundição de São Paulo, em virtude da grande despesa 
que se fazia com esta casa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2010. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2010. 
 

2011-  1753, Novembro, 25, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) a 
(D. José I) queixando-se contra o ouvidor de São Paulo, José Luís de Brito e 
Melo por este não observar o disposto no cap. 25 do regimento do Juízo dos 
Defuntos e Ausentes, que diz respeito à nomeação do provedor para 
desempenhar o cargo de tesoureiro ou escrivão do mesmo juízo no 
impedimento deste, mas com o parecer do Bispo. 
Anexo: 4 requerimentos, atestado 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 20, doc. 2011. 
AHU_CU_023-01, Cx. 20, D. 2011. 
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2012-  [ant. 1754, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Nuno da Cunha de Eça e Vasconcelos a (D. José I) 
dizendo que lhe era necessário mostrar, por certidão, em como "foy 
consultado nos governos da sidade de Santos, e da Capitania do Parahiba 
do Norte", pelo que pedia ao Rei que lhe mandasse passar a referida 
certidão. 
Anexo: Despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2012. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2012. 
 

2013-  [ant. 1754, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do bacharel João de Sousa Filgueiras, a (D. José I), 
expondo ter sido nomeado ouvidor da cidade de São Paulo, e que requerera 
ao Conselho Ultramarino, determinada ajuda de custo, a qual, por resolução 
régia, é concedida a todos os ouvidores da dita Ouvidoria. Em virtude do dito 
requerimento ter sido deferido, o Conselho Ultramarino mandou passar 
provisão para que lhe fosse paga a dita ajuda de custo, na Provedoria do 
Rio de Janeiro, quando foi sempre paga em São Paulo. Assim, pede ao 
referido Monarca que lhe conceda "remissão" a fim de o Conselho 
Ultramarino lhe consultar o requerimento, em idênticas circunstâncias dos 
ouvidores de Cabo Verde e Bahia, a quem a Rei mandou pagar na Casa da 
Moeda, de São Paulo. 
Anexo: resolução, 2 despachos, 2 requerimentos, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2013. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2013. 
 

2014-  [ant. 1754, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO do ouvidor de São Paulo, bacharel João de Sousa 
Filgueiras a (D. José I), pedindo que lhe seja passada provisão para vencer 
a seu ordenado desde o dia de embarque para esta capitania, onde vem 
exercer o seu cargo como sucedeu com o seu antecessor e consta de 
certidão junta, 
Anexo: despacho, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2014. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2014. 
 

2015-  [ant. 1754, Fevereiro, 16, Santos] 
REQUERIMENTO do ex-juiz de fora da vila de Santos, bacharel João Vieira 
de Andrade, a (D. José I), pedindo que mande tirar informações suas por 
outro ministro que não o ouvidor de Paranaguá (Parnaguá), bacharel 
Antônio Pires da Silva e Melo Porto-Carreiro, visto haver três anos que o Rei 
o encarregara dessa missão e ainda a não cumprira. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2015. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2015. 
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2016-  [ant. 1754, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do juiz de fora, bacharel João Vieira de Andrade a (D. 
José I) queixando-se do mau procedimento do ouvidor de Paranaguá, 
Antônio Pires da Silva Melo Porto Carreiro, e pedindo que se lhe mandasse 
tirar outra residência. 
Anexo: despacho, informação, provisão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2016. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2016. 
 

2017-  [ant. 1754, Fevereiro, 29, Sorocaba] 
REQUERIMENTO de Maria Pais de Jesus a (D. José I), expondo que seu 
falecido marido o coronel João Antunes Maciel, morador na vila de 
Sorocaba, comprara ao capitão João Machado Castanho, numa das 
margens do Rio de Pirapora, uma légua de terras, pouco mais ou menos, 
que começa no capão "Bareyro" correndo ao longo dele até "emtestar" com 
o Mato Grosso e daí correndo pelo ribeirão Ubatinduba até desaguar no rio 
de "Serapahy" com todas as suas confrontações, e campos que se acham 
"dentro do Ryo Pirapora Serapuhy asima thè frontear ou confrontar com o 
Matto Grosso" e que aí tinha o seu gado, do qual sempre pagara os 
respectivos dízimos. Pelo que, pedia para que o mesmo Senhor lhe 
mandasse confirmar a dita compra, com a cláusula de seus herdeiros não 
poderem dá-la ou vendê-la, Requeria ainda que a dita carta fosse passada 
em nome de seu filho Domingos Antunes, e que nela fosse lançada uma 
sesmaria já confirmada a favor do seu neto João Antunes Maciel e que se 
achava registada nos Livros dos Registos de 1732. 
Anexo: despacho, instrumento público da escritura de venda, requerimento, 
carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2017. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2017. 
 

2018-  1754, Março, 08, Lisboa 
ORDEM (do presidente do Conselho Ultramarino, 5º Conde de Tarouca e 1º 
marquês de Penalva, D. Estevão de Meneses), ordenando ao 
desembargador Inácio da Cunha de Toar, em sua ausência ao ouvidor-
(geral e corregedor) da vila de (Nossa Senhora do Rosário de) Paranaguá 
(Parnaguá), e no impedimento de ambos, ao ouvidor nomeado da comarca 
de São Paulo, bacharel João de Sousa Filgueiras, que tire residência ao 
atual ouvidor da mesma comarca, bacharel José Luís de Brito e Melo. 
Tomará para seu escrivão Caetano José de Melo e, achando-se este 
ausente ou impedido, nomeará para este cargo, e para o de meirinho, 
pessoas competentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2018. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2018. 
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2019-  [ant. 1754, Abril, 26, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Maria Pais de Jesus, viúva do tenente-coronel João 
Antunes Maciel, moradora na vila de Sorocaba, distrito da capitania da 
cidade de São Paulo a (D. José I) dizendo que, tendo servido seu marido em 
vários cargos, em todos eles servira com a maior fidelidade e dedicação, 
desprezando as suas próprias conveniências, motivo por que a sua casa se 
encontrava na maior pobreza. já no ano de 1723, (D. João V) reconhecera 
os seus merecimentos numa carta endereçada ao general Rodrigo César de 
Meneses, o qual lhe passara uma portaria concedendo-lhe a "mercê do 
ábito", mas esta perdera-se por causa do incêndio que houve na "Secretaria 
Ultramarina". Encontrando-se em grande necessidade, em recompensa dos 
altos serviços prestados pelo seu falecida marido, vinha pedir a mercê do 
ofício de tabelião com seus anexos da cidade de São Paulo, para que, por 
sua morte passasse a seus filhos, a Alcaidaria-mor da cidade de São Paulo, 
e a mercê do Hábito de Cristo. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2019. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2019. 
 

2020-  [ant. 1754, Abril, 26] 
REQUERIMENTO de Mônica de Camargo, Ana Maria da Cunha e sua irmã, 
Ângela Maria da Cunha a (D. José I), pedindo que lhes seja mandada 
passar provisão para entrarem como religiosas no convento do Mécambo da 
cidade de Lisboa ou em qualquer outro dessa cidade, pois têm grande 
vocação para a vida contemplativa como o mostra o atestado junto, do Bispo 
de São Paulo (D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão). 
Anexo: despacho, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2020. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2020. 
 

2021-  1754, Abril, 29, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) de D. José (I), pelo qual determina a incorporação de 
Ilha Grande de Joannes no seu real domínio, unindo-a à capitania e 
comarca do Pará e faz mercê ao donatário dela, barão Luís de Sousa de 
Macedo, do título de visconde de Mesquitela concedendo-lhe o senhorio 
desta vila e de um juro real de três mil cruzados por ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2021. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2021. 
 

2022-  1754, Abril, 29, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) pelo qual D. José (I) faz mercê do título de visconde 
de Mesquitela, ao barão da Ilha Grande, Luís de Sousa de Macedo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2022. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2022. 
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2023-  1754, Maio, 01, São Paulo 
CARTA de Francisco Tosi Colombina ao (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro e suas anexas) Gomes Freire de Andrada, 
informando-o de que tencionava marchar de Sorocaba Forquilha do Rio 
Tabagy. Depois seguiria até às Missões destruídas pelos paulistas, mais ao 
Poente da dita Forquilha, e daí até o salto grande do Rio Paraná. Nesta 
viagem percorreria 100 léguas, não contando os desvios a que as 
dificuldades do caminho obrigavam. Passada a serra situada entre o rio 
Tibaji e Rio Grande de Curitiba, que nascia na margem setentrional do rio 
Iguaçu e caminhava até ao Rio Paraná, dirigir-se-ia para as Missões do 
Uruguai (Uruguay), caminhando pelo Sudoeste até à margem setentrional 
do rio Iguaçu. Mas se as ordens que aguardava de Minas Gerais tardassem 
muito, ficava impossibilitado de empreender a referida viagem, porque se 
perdia "o tempo das Plantas e das Rossas para o sustento necessário". Este 
projeto já, anteriormente, o apresentara ao governador (e capitão-general 
interino da capitania do Rio de Janeiro, José Antônio Freire de Andrada) que 
o aprovara, e aguardava somente as suas ordens para o pôr em execução. 
Anexo: 4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2023. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2023. 
 

2024-  1754, Maio, 13, Lisboa 
DECRETO (Cópia do), pelo qual D. José (I) faz mercê ao barão da Ilha 
Grande do senhorio da vila de Mesquitela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2024. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2024. 
 

2025-  [ant. 1754, Maio, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues de Carvalho a (D. José) dizendo 
que, sendo tenente de mestre-de-campo-geral do Governo da capitania de 
São Paulo, fora mandado, como comandante, para a guerra que se fez aos 
gentios "Payaguá", na qual expedição fez gastos tão consideráveis à custa 
da sua fazenda, que (D. João V) por Ordem de 11 de Outubro de 1745, lhe 
mandara dar quatro mil cruzados pela Provedoria de Santos. Mas, como 
nada recebesse pelo fato de, na dita Provedoria, não haver dinheiro, nem 
esperança de o obter, pedia que a dita quantia lhe fosse paga pelo "cabedal 
que se acha na Casa da Moeda desta côrte" pertencente ao rendimento das 
Minas Gerais, visto que a dita guerra fora favorável para o estabelecimento 
das comunicações entre as Minas de Cuiabá, Goiás (Goyazes) e as Minas 
Gerais. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2025. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2025. 
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2026-  1754, Junho, 08, São Paulo 
CARTA de João Gonçalves Seixas (ao ministro e secretário de Estado dos 
Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo) queixando-se 
contra o governador de Santos Inácio Elói de Madureira que se serviu do 
pretexto de mandar levar uma carta às minas de Goiás, para seduzir a sua 
mulher. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2026. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2026. 
 

2027-  1754, Junho, 14, Lisboa 
DECRETO (Cópia do) pelo qual D. José (I) faz mercê do título de conde de 
Resende ao donatário da capitania dos Ilhéus, almirante do Reino, D. 
Antônio José de Castro, e de um juro real da quantia de cinco mil cruzados 
anuais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2027. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2027. 
 

2028-  1754, Junho, 25, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre de Deus) Galrão 
para a (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro) Gomes 
Freire de Andrada, acusando a recepção da sua carta de 15 de Fevereiro e 
lamentando que aquele não tivesse recebido as suas cartas excetuando as 
que foram enviadas pela Secretaria de Matias Coelho, pois tendo escrito 
mais duas em que se queixava do Ouvidor de São Paulo, não recebeu 
resposta delas. Agradece a atenção que lhe foi dispensada por ter sido 
nomeado, juntamente com o governador da Praça de Santos, por Gomes 
Freire de Andrada, para conferir a expedição das canoas ao Salto Grande 
do Paraná e diz que o governador de Santos se mostrou bom católico com 
ele e se revelou um excelente político. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2028. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2028. 
 

2029-  [ant. 1754, Julho, 1] 
REQUERIMENTO do missionário e protonotário apostólico, clérigo secular 
do hábito de São Pedro, Ângelo de Sequeira, pedindo a (D. José I) que as 
recolhidas de Santa Teresa possam professar. Diz que este recolhimento 
fora fundado pelo Bispo do Rio de Janeiro, Miguel de Barros Alarcão, no 
tempo em que os Paulistas quando iam descobrir minas gerais, deixavam lá 
as suas filhas recolhidas. 
Anexo: parecer, 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2029. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2029. 
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2030-  [ant. 1754, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel Francisco 
Caetano de Almeida Lobo a (D. José I) pedindo que lhe seja concedida a 
graça do aumento das assinaturas e da terça parte do seu ordenado, como 
tem acontecido com alguns funcionários do Ultramar e especialmente ao 
ouvidor de São Paulo, que, além disso este aumento lhe seja pago desde o 
dia em que tomou posse do seu lugar até que seja suspenso dessa 
atividade. O requerente já pedira esta graça ao Conselho Ultramarino, como 
prova o requerimento incluso, e este achou justificado o seu pedido 
ordenando-lhe que requeresse a (D. José I). 
Anexo: parecer, 2 despachos, 2 requerimentos, certidão, 2 provisões, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2030. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2030. 
 

2031-  [ant. 1754, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do provedor e contador da Fazenda Real da vila e praça 
de Santos, capitania de São Paulo, José de Godói Moreira a (D. José I) 
pedindo duas vias da Provisão de 1744 Abril 15, para que se possa 
aumentar o seu ordenado. 
Anexo: despacho, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2031. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2031. 
 

2032-  [ant. 1754, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de São Paulo, intendente da Casa 
da Fundição da mesma comarca, bacharel João de Sousa Filgueiras, 
pedindo a (D. José I) que lhe mande passar ordem para, literalmente, fazer 
executar em tudo o dito Regimento daquela Casa, enquanto não for 
determinado o contrário. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2032. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2032. 
 

2033-  [ant. 1754, Outubro, 21] 
REQUERIMENTO do advogado da Casa da Suplicação Francisco Xavier de 
Sousa, fiador do bacharel João de Sousa Filgueiras, nomeado ouvidor de 
São Paulo, no qual pede a (D. José I) que lhe mande passar por certidão 
uma sentença cível que fez contra Bernardo de Freitas e Sampaio. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2033. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2033. 
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2034-  [1754, Novembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do provedor e mais irmão da Santa Casa de Misericórdia 
da Cidade de São Paulo a (D. José I), supondo que a dita Casa, desde a 
sua instituição até então, sempre cumprira as suas obrigações, motivo por 
que se tornara merecedora de lhe serem concedidos privilégios idênticos ao 
que gozava a Santa Casa de Misericórdia de (Lisboa), o que vinha pelo 
presente requerimento pedir. 
Anexo: 3 despachos, 2 pareceres, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2034. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2034. 
 

2035-  [ant. 1754, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do mestre de campo e governador da praça de Santos, 
Luís Antônio de Sá Queiroga, que serviu cinqüenta anos efetivos, pedindo a 
(D. José I) a mercê de se reformar a sua consulta, visto que passou de um 
ano sem lhe ter dado resolução. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, dizendo que requeresse pela Secretaria 
das Mercês. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2035. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2035. 
 

2036-  [ant. 1754, Dezembro, 03, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ouvidor de São Paulo, bacharel João de Sousa 
Filgueiras a (D. José I), pedindo que se lhe passe por certidão o teor da 
ordem régia dada aos ensaiadores e fundidores da casa da Fundição de 
São Paulo, a fim de que se cumpram as disposições da mesma ordem. 
Anexo: despacho, certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2036. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2036. 
 

2037-  [ant. 1754, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca da cidade de São Paulo, José 
Luís de Brito e Melo a (D. José I), dizendo que os ouvidores desta comarca 
vencem oito mil réis por cada procissão a que assistem. Não considera justo 
que, se, por alguma razão legítima, seja por doença ou por serviço, a elas 
não possam assistir, não vençam as suas propinas, e por isso pede que seja 
passada ordem para que os ouvidores da comarca recebam o dinheiro 
eqüivalente às "procissões da lei" mesmo que sejam impedidos de 
comparecer em alguma, o que, aliás, é praticado em todo o Reino. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2037. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2037. 
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2038-  [ant. 1754, Dezembro, 27] 
REQUERIMENTO do bacharel Jerônimo Ribeiro de Magalhães, pedindo a 
(D. João V), provisão para lhe ser pago o ordenado e aposentadoria, em 
virtude de ter sido nomeado ouvidor de Paranaguá (Parnagoa), como foi 
concedida ao seu antecessor. 
Anexo: despacho, requerimento, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2038. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2038. 
 

2039-  [ant. 1754, Dezembro, 30, Itu] 
REQUERIMENTO de João Franco Pedroso, a (D. José I), pelo qual pede 
que nomeie, para juiz duma sua causa, o ouvidor da comarca de Goiás. 
Anexo: despacho, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2039. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2039. 
 

2040-  [ant. 1754, Dezembro, 30] 
REQUERIMENTO do bacharel João de Sousa Filgueiras a (D. José I) 
pedindo que lhe mande passar as provisões necessárias para que pudesse 
exercer o cargo de ouvidor da comarca de São Paulo. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, deferindo o 
pedido. 
Anexo : requerimento,certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2040. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2040. 
 

2041-  [ant. 1754] 
REQUERIMENTO do padre João Rodrigues Pais, presbítero do hábito de 
São Pedro, a (D. José I), pedindo que lhe mande passar alvará do 
mantimento que lhe é necessária para ocupar a "conesia" vaga na Sé do 
Bispado de São Paulo. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, deferindo-o. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2041. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2041. 
 

2042-  1755, Janeiro, 01, Lisboa 
PROVISÃO de D. José I pela qual ordena ao bacharel, João de Sousa 
Filgueiras, nomeado ouvidor para a capitania de São Paulo e, na sua 
ausência, ao bacharel, Domingos Luís da Rocha, e, no impedimento de 
ambos, ao bacharel Jerônimo Ribeiro Magalhães, que tirem a residência ao 
bacharel, Antônio Pires da Silva e Melo, durante o tempo em que foi ouvidor 
da comarca de Paranaguá (Pernagua) e dos mais cargos que ocupou 
simultaneamente. Ordena ainda que lhe tirem a residência durante o tempo 
em que foi provedor dos defuntos e ausentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2042. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2042. 
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2043-  [ant. 1755, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do advogado da Casa da Suplicação, Francisco Xavier 
de Sousa, a (D. José I) pedindo lhe seja levantado o termo de fiança em que 
ficava responsável pelo embarque de João de Sousa Filgueiras, nomeado 
ouvidor de São Paulo. Recaiu neste requerimento o despacho do Conselho 
Ultramarino, dizendo para o tesoureiro responder. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2043. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2043. 
 

2044-  1755, Abril, 04, São Paulo 
CARTA (do ouvidor-geral de São Paulo) José Luís de Brito e Melo a (D. 
José I), dizendo que foi incumbido de informar sobre o requerimento de 
Antônio José de Azevedo, casado com Maria de Lima do Rosário, em que 
pedia autorização para ser tutor do filho de sua mulher, de nome Antônio, de 
nove anos de idade, e filho de Domingos Rodrigues Chaves já falecido. 
Tendo, o juiz dos órfãos, asseverado que o padrasto da criança, a trata com 
todo o carinho, o que também dá prova pelas certidões juntas, acha José 
Luís de Brito e Melo, que deve ser entregue ao requerente, a tutela do 
enteado, dando porém, fiança visto não constar que seja rico. 
Anexo: parecer, 3 despachos, 2 instrumentos de justificação, 4 
requerimentos, termo de assentada, sentença, certidão, provisão, 
informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2044. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2044. 
 

2045-  1755, Abril, 07, Lisboa 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria Pedro Rebelo Falcão, pedindo a 
(D. José I) o lugar de capitão-mor de Santos. 
Anexo: despacho, 2 relações, 2 requerimentos, decreto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2045. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2045. 
 

2046-  1755, Abril, 21, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
a (D. José I) em que pede comparticipação para concluir a construção da 
Sacristia, Torre e Capela Mar, da Sé de São Paulo, por não ter recebido 
resposta da carta que antes escrevera. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2046. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2046. 
 

2047-  1755, Maio, 08, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Santos, José de Godói Moreira 
para (D. José I), remetendo a relação do rendimento e despesa da 
Provedoria de Santos, no ano de 1754 e a do último pagamento feito à 
Infantaria. 
Anexo: 2 relações, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2047. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2047. 
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2048-  [ant. 1755, Maio, 14] 
REQUERIMENTO do padre Manuel José Vaz a (D. José I), pedindo que lhe 
mande passar alvará de mantimento relativo à conezia em que fora provido 
na Sé de São Paulo, por falecimento do padre Lourenço Leite Penteado. 
Anexo: parecer, 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2048. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2048. 
 

2049-  1755, Maio, 22, São Paulo 
OFÍCIO do capitão e ouvidor-geral e corregedor da comarca de São Paulo 
João de Sousa Filgueiras ao (ministro e secretário de Estado e Negócios do 
Reino) Sebastião José de Carvalho e Melo falando duma nova descoberta 
de ouro no Sertão de Tibaji (Tabagi) e remetendo uma certidão em que 
expõe o que tem ordenado sobre as mesmas minas. 
Anexo: Requerimento, termo de manifesto, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2049. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2049. 
 

2050-  [ant. 1755, Agosto, 08, São Paulo] 
REQUERIMENTO dos fragateiros do porto de São Paulo, Manuel 
Rodrigues, Manuel da Silva e João Migueis, a (D. José I), pedindo que lhes 
sejam pagos os salários referentes ao transporte de várias caixas de armas, 
que os requerentes fizeram em suas fragatas, para as frotas da Bahia e Rio 
(de Janeiro) a pedido de Antônio de Barros e Antônio Reis. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2051. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2051. 
 

2051-  [ant. 1755, Setembro, 04] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila e praça de Santos, Francisco 
Caetano de Almeida Lobo, a (D. José I), no qual pede que mande passar 
provisão para que lhe seja concedido o aumento correspondente à terça 
parte do ordenado que lhe foi arbitrado, desde o dia em que tomou posse 
daquele lugar, à semelhança dos outros juizes de fora do Reino e do ouvidor 
da comarca de São Paulo (José Luís de Brito e Melo) que gozara da mesma 
graça, em virtude da lei de 7 de Janeiro de 1750. 
Anexo: parecer, 2 despachos, requerimento, certidão, provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2051. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2051. 
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2052-  [ant. 1755, Setembro, 22, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da fortaleza de Santa (Sic) Cruz 
de Itapema, na barra da vila de Santos, João Teixeira de Carvalho a (D. 
José), pedindo-lhe que dê ordem ao provedor da Fazenda e vedor geral da 
referida vila (José de Godói Moreira) para lhe pagar os soldos referentes ao 
seu posto de capitão e os emolumentos do seu cargo. 
Anexo: despacho, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2052. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2052. 
 

2053-  [ant. 1755, Outubro, 08, Vila de São Sebastião, comarca de São Paulo] 
REQUERIMENTO de Maria do Espirito Santo a (D. José I), dizendo que, 
devido à falta de saúde de seu marido, José Rodrigues da Costa, e, sendo 
reconhecida nela capacidade para bem administrar os seus haveres, pedia 
para lhe ser passada provisão de tutela sobre seus filhos menores, para, no 
caso de falecimento de seu marido, evitar o prejuízo que sofreriam os seus 
bens, até lhe ser concedida a dita provisão. 
Anexo: despacho,  instrumento de justificação, termo de autuação, 
requerimento, termo de assentada, termo de conclusão, termo de 
publicação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2053. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2053. 
 

2054-  [ant. 1755, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO de Alexandre Simões Vieira a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta de sesmaria pela qual o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Conde de Sarzedas (Antônio Luís de Távora), 
lhe concedera uma légua de terra em quadra, em Capivari, distrito de 
Jundiaí. 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2054. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2054. 
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2055-  [ant. 1755, Outubro, 16, Santos] 
REQUERIMENTO de João de Gois de Araújo a (D. José I) expondo, que 
sendo natural da praça de Santos comarca de São Paulo, servia na 
Infantaria Paga da mesma praça havia 16 anos, ocupando sucessivamente 
os postos de soldado voluntário, cabo de esquadra, sargento-supra e por 
último alferes da Companhia comandada pelo capitão Manuel Martins dos 
Santos sempre com grande honra e zelo. Sendo destacado para a cidade de 
São Paulo, ali estivera comandando o seu destacamento com grande 
satisfação dos seus superiores, depois do que fora encarregado de trazer da 
mesma cidade para a Provedoria de Santos o ouro dos reais quintos. No 
ano de 1745, já alferes, conduziu o ouro dos reais quintos da cidade de São 
Paulo para a do Rio de Janeiro. Acrescenta ser filho de Timóteo Correia de 
Gois, provedor da Fazenda Real da praça de Santos, e neto de Sebastião 
Fernandes Correia que serviu o mesmo cargo. Atendendo aos serviços 
prestados, e achando-se vago o posto de capitão da fortaleza da Bertioga, 
situada no mesmo distrito por falecimento do capitão-comandante dela, 
Matias do Couto (Reis), pedia para ser nele provido, vencendo somente o 
soldo de alferes. 
Anexo: despacho, autuação, requerimento, 5 certidões, carta de nomeação, 
3 requerimentos, alvará de folha corrida, informação, termo de assentada, 
sentença, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2055. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2055. 
 

2056-  1755, Outubro, 16, São Paulo 
CERTIDÃO do escrivão da receita e despesa da Real Casa da Fundição de 
São Paulo, João de Oliveira Cardoso, atestando que, no Livro 2º da "receita 
do quinto", consta o seguinte: TERMO DE CONFERÊNCIA efetuado na Real 
Casa da Fundição da cidade de São Paulo, perante o ouvidor-geral 
intendente, João de Sousa Filgueiras; fiscal José de Campos Leal; 
tesoureiro, coronel Francisco Pinto do Rego; escrivão da Intendência, Filipe 
Fernandes da Silva; escrivão da Fundição, Tomás Pacheco Galindo e do 
escrivão atrás mencionado, para examinarem e conferirem os Livros do 
Registro das barras e fundição, para confrontarem o rendimento do quinto 
relativo ao ouro apresentado, desde 11 de Outubro de 1754, até 16 de 
Outubro de 1755. 
Anexo: relação, 2 certidões, mapa, termo de encerramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2056. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2056. 
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2057-  [ant. 1755, Outubro, 20, Santos] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real da Provedoria da Vila de 
Santos e comarcas de São Paulo e Paranaguá, Ângelo Xavier do Prado, a 
(D. José I) expondo que, achando-se servindo vários ofícios, vencia 
unicamente o ordenado estabelecido pela Provisão de 19 de Julho de 1696, 
para o serventuário que naquele tempo servia, quando as dependências da 
Fazenda Real, na referida Provedoria de Santos eram muito poucas. Mas, 
como presentemente o dito ordenado era insuficiente, devido à carestia da 
vida, pedia que o mesmo lhe fosse aumentado, em paga dos seus serviços. 
Anexo: parecer, 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2057. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2057. 
 

2058-  1755, Outubro, 20, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, a (D. José I), pedindo que ordenasse que ele vencesse três 
mil cruzados de ordenado cada ano, em virtude de servir com zelo no seu 
cargo havia dezoito anos e de seus antepassados durante mais de um 
século terem sempre bem servido o Reino. 
Anexo: 2 cartas, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2058. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2058. 
 

2059-  [ant. 1755, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de padre Manuel da Trindade a (D. José I) pedindo que 
lhe mande passar alvará de mantimento, relativo ao cargo de fiscal da Mesa 
de Consciência e Ordens na Igreja da vila de São Sebastião, do Bispado de 
São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2059. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2059. 
 

2060-  1755, Dezembro, 16, Belém 
CARTA (cópia da) feita por João da Silva Machado de (D. José I), para os 
oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, em que agradece a parte ativa 
que tomaram os políticos da referida cidade, na reconstrução dos edifícios 
de Lisboa, que foram arrasados, pelo terramoto de 1 de Novembro (de 
1755). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2060. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2060. 
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2061-  1755, Dezembro, 27, São Paulo 
CARTA do ouvidor da Câmara de São Paulo, João de Sousa Felgueiras, ao 
(secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Diogo de Mendonça Corte Real, enviando uma certidão, do escrivão da 
receita e despesa da Casa da Fundição, sobre a despesa anual que faz a 
mesma. 
Anexo: relação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2061. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2061. 
 

2062-  [ant. 1756, Janeiro, 13, Vila de São Sebastião] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da vila de São Sebastião da 
comarca de São Paulo, a (D. José I), expondo que, pelas Reais Ordens de 5 
de Março de 1722, 6 de Julho de 1725 e 28 de Janeiro de 1732, expedidas 
ao governador (e capitão-general da capitania de São Paulo), Rodrigo César 
de Meneses, se tinha feito mercê, aos moradores da vila de São Vicente, de 
não serem recrutados como soldados. Ora como também a vila de São 
Sebastião necessitasse de todos os seus moradores, para se defender a si 
próprio, e todos os anos se visse privada de grande número deles, por 
ordem do governador da praça de Santos que os recrutava para soldados, 
pediam para que (D. José I) ordenasse ao dito governador que não 
recrutasse mais soldados na dita vila, e restituísse todos os que de lá tinha 
violentamente tirado. 
Anexo: despacho, 3 requerimentos, 4 provisões, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2062. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2062. 
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2063-  [ant. 1756, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO de Pedro Taques de Almeida Pais Leme a (D. José I), 
dizendo que, tendo exposto o ex-governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, a (D. João V) a grande utilidade 
que advinha da oferta feita por Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da 
Silva, comprometendo-se a financiar a descoberta das minas de ouro 
existentes no sertão de Goiás (Goyazes), determinara o mesmo Senhor que, 
em troca desse serviço, o dito ex-governador ajustasse, "por duas ou três 
vidas sugeitas a Ley mental", o direito dos rios que corressem entre (a 
cidade de São Paulo) e as mesmas minas. Para empreenderem a dita 
exploração, os referidos exploradores associam-se com Bartolomeu Pais de 
Abreu, pai do requerente, irmão de João Leite da Silva, competindo-lhe 
socorre-los com gente, armas e mantimentos. Assim o cumprira durante os 
três anos e três meses que se gastaram no descobrimento. De regresso a 
São Paulo, os descobridores cederam-lhe, por escritura pública, as 
passagens dos rios Moji (Mogy) e Sapucai. Uma vez findo o dito 
descobrimento, requereram todos pelo Conselho Ultramarino, encartamento 
da sobredita mercê, sem que o obtivessem. Entretanto, como falecessem 
sem terem obtido despacho aos seus requerimentos, veio ao Reino, 
Bartolorneu Bueno da Silva requerer o encartamento dos seus rios, o que 
obteve em 1746, ficando na "Coroa" os que pertenciam a Bartolomeu Pais 
de Abreu e a João Leite da Silva a saber: "Jagoariaçu", Parnaíba, Pardo e 
Veríssimo. O requerente, como incontestável herdeiro de seu pai, 
Bartolomeu Pais de Abreu, viera então ao Reino, para obter o encarte da 
dita mercê, munido dos documentos necessários, mas como estes tivessem 
sido destruídos pelo terramoto, recorria à clemência real para que, não 
obstante a falta dos ditos documentos, fosse encartado na referida mercê. 
Anexo: 5 despachos, 3 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2063. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2063. 
 

2064-  1756, Janeiro, 23, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho Ultramarino a (D. José I) sobre o requerimento do 
juiz de fora da vila de Santos, Francisco Caetano de Almeida Lobo, que 
pedia autorização para casar com Ana Francisca Lustosa, filha de Manuel 
Fernandes Viana e de Maria Francisca Lustosa. Ao procurador da Fazenda, 
procurador da Coroa e ao Conselho pareceu que se podia passar licença 
para se efetuar o casamento referido. 
Anexo: resolução, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2064. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2064. 
 

2065-  AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2065. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2065. 
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2066-  1756, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a escolha dos oficiais propostos 
pelo governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrada, para o posto de sargento-mor da praça de Santos, que 
ficou vago, por morte de Manuel Gonçalves de Aguiar. Foram propostos 
para o dito, posto: Manuel Martins dos Santos, José Cardoso Ramalho, 
Fernando Leite Guimarães. Ao Conselho pareceu que se devia propor em 1º 
lugar Manuel Martins dos Santos; em 2º lugar - José Cardoso Ramalho; em 
3º lugar - Fernando Leite Guimarães. Pretenderam também o posto: José 
Galvão de Moura e Lacerda e Jacinto Rodrigues da Cunha. 
Anexo: despacho, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2066. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2066. 
 

2067-  1756, Janeiro, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho (Ultramarino) propondo a (D. José I) para o lugar de 
sargento-mor da praça de Santos, vago por morte de Manuel Gonçalves de 
Aguiar, em primeiro lugar Manuel Martins dos Santos, em segundo José 
Cardoso Ramalho, em terceiro Fernando Leite Guimarães. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2067. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2067. 
 

2068-  1756, Janeiro, 27, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, João de Sousa Filgueiras, 
para (D. José I) informando que enviou para o Rio de Janeiro, pelo alferes 
de Infantaria, Francisco Aranha Barreto, os reais quintos referentes à Casa 
da Fundição daquela comarca, ao abrigo do capítulo 10, Artigo 18, do 
Regimento das Intendências e Casas de Fundição. O tesoureiro da dita 
Casa, Francisco Pinto do Rego, envia pelo mesmo portador, as "guias de 
barras" excedentes dos anos de 1754 a 1755. 
Anexo: 2 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2068. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2068. 
 

2069-  1756, Fevereiro, 03, Belém 
DECRETO de (D. José I) ordenando ao Conselho Ultramarino que mande 
dar para a obra da catedral da cidade de São Paulo, uma determinada 
quantia paga anualmente, pela Provedoria de Santos, ao Bispo da capitania 
(Frei Antônio de Madre de Deus Galrão), encarregado da administração da 
referida obra. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2069. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2069. 
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2070-  1756, Fevereiro, 09, Lisboa 
ORDEM de Antônio Martins Torres, para que, ao navio Nossa Senhora do 
Bom... e São José, de que é mestre José Martins e sai para Santos, seja 
dado despacho "pelo que loca ao contrato do sal da América". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2070. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2070. 
 

2071-  [ant. 1756, Fevereiro] 
REQUERIMENTO de padre Antônio de Araújo a (D. José I) solicitando 
autorização para permanecer na América, onde precisava de assistir às 
partilhas da herança do seu falecido pai. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2071. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2071. 
 

2072-  [ant. 1756, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO de D. Maria Ângela Eufrásia da Silva, viúva de André 
Alvares de Castro a (D. José I), pedindo que lhe seja concedida provisão de 
tutoria que lhe permitisse administrar os bens de seus filhos menores. 
Anexo: despacho, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2072. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2072. 
 

2073-  [ant. 1756, Maio, 08] 
REQUERIMENTO do cônego José Rebelo Pinto, pedindo a (D. José) alvará 
de mantimento, por lhe ter sido concedida uma conezia da Sé do Bispado de 
São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2073. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2073. 
 

2074-  1756, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. frei Antônio (da Madre de Deus Galrão), 
a (D. José) (I) comunicando que o governador da vila e praça de Santos, 
Inácio Elói de Madureira, tinha provocado grande escândalo por ter reduzido 
e levado para sua casa, a mulher dum habitante daquela vila, e pede as 
providências que o caso requer. 
Anexo: 3 cartas, inquirição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2074. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2074. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 584 / 1400 

2075-  1756, Julho, 18, Lisboa 
CARTA do (conselheiro de D. José I), duque de Lafões, (D. João Carlos de 
Bragança de Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva) ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Diogo de Mendonça Corte Real, notificando-o que no dia anterior se 
proferira, na Casa de Suplicação, uma sentença, em que foi impetrante 
Claro Francisco Nogueira, da vila de Santos, cuja cópia, escrita pelo relator 
desembargador João Caetano Torel de Cunha Manuel, lhe envia, visto que 
o rei (D. José I) resolveu que se não publicasse sem lhe ser apresentada. 
Anexo: sentença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2075. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2075. 
 

2076-  1756, Julho, 19, Santos 
CARTA do (governador da praça de Santos), Inácio Elói de Madureira, para 
(D. José I) em que, obedecendo à sua Ordem de 28 de Dezembro de 1754, 
para que informe com o seu parecer, sobre a conta dada pelo (ouvidor-
geral) bacharel José Luís de Brito e Melo, respeitante à cobrança da 
herança de José Nunes Garcês, diz ter ouvido o provedor da Fazenda Real, 
cuja resposta e certidões remete juntas. Considera que, não obstante as 
"parcelas" abonadas, constarem nos Livros, da Provedoria o provedor devia 
fazer o inventário de todos os bens de que tivesse conhecimento, e apenas 
descarregasse os que tivesse cobrado. Em virtude de lhe terem manifestado 
dúvidas quanto ao cumprimento do " Percatório" , diz que não tinha 
conhecimento de que, o então ouvidor, não executasse as reais ordens. 
Anexo: 4 despachos, 2 pareceres, carta, 2 provisões, 9 certidões, atestado, 
carta precatória. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2076. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2076. 
 

2077-  1756, Julho, 20, Santos 
CARTA do juiz de fora, Francisco Caetano de Almeida Lobo, para (D. José 
I), afirmando observar as leis e ordens a respeito das irmandades, e a 
Ordem Régia de 31 de Dezembro de 1754, para não consentir, no distrito de 
(Santos), eremitas, pedindo com caixinhas e imagens de santos, que 
apenas andam munidos de licença do Bispo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2077. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2077. 
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2078-  1756, Julho, 20, Santos 
CARTA do (governador da Praça de Santos), Inácio Elói de Madureira, para 
(D. José I) informando sobre as desinteligências havidas entre o juiz de fora 
e ouvidor de São Paulo, quando da sua visita àquela praça, originada por 
uma carta de seguro, passada ao capitão José Galvão de Moura (e 
Lacerda), a qual, o juiz de fora se recusou a cumprir, baseado nas Ordens 
Régias de 4 de Fevereiro de 1728 e 29 de Março de 1743, em que (D. João 
V) ordenava ao governador da praça de Santos, que o ouvidor não 
acumulasse as funções de auditor. Para evitar complicações, combinou com 
o juiz fazer vigorar a referida carta, responsabilizando-se em informar aquele 
monarca, para que este resolvesse da forma mais conveniente, indicando a 
quem os soldados devem recorrer para seu "livramento". 
Anexo: 2 despachos, parecer, 6 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2078. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2078. 
 

2079-  1756, Julho, 20, Santos 
CARTA do juiz de fora de Santos, Francisco Caetano de Almeida, para (D. 
José I), referindo-se à certidão pela qual prova ter, aquele Monarca, 
ordenado que o juiz de fora daquela vila, fosse o mesmo da de São Vicente. 
Nesta vila exerciam aquele cargo os vereadores mais velhos, pessoas 
incompetentes, sem "acessor" que os dirigisse, resultando desordens e 
inúmeros processos. Por este motivo, considerava conveniente que o Rei 
ordenasse a junção da referida vila àquele distrito, nas condições de 
Bertioga e Enseada, ou que todas as causas fossem julgadas pelo juiz de 
fora de Santos. 
Anexo: 3 despachos, 2 pareceres, certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2079. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2079. 
 

2080-  1756, Julho, 21, São Paulo 
CARTA dos oficiais da Câmara de São Paulo, lamentando os desastres 
causados pelo terramoto de Lisboa, assegurando a (D. José I), que os seus 
leais vassalos deram ações de preces ao saberem que ficara vivo. Dizem 
que vão estabelecer o melhor meio para que todos concorram para a 
reedificação de templos e de tudo o mais que ficou em ruínas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2080. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2080. 
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2081-  1756, Julho, 21, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
expondo quanto lamentavam a destruição provocada pelo terramoto, e que 
todos os vassalos iam fazer preces para aplacar a ira da Divina Onipotência 
e louvá-la por ter conservado a vida do seu Rei. Também dizem que irão 
procurar o melhor meio de concorrer para a reedificação dos templos e mais 
edifícios arrasados mas não podem contar, para a direção de tal 
empreendimento, com o "Governador da capitania do Matto Grosso do 
Cuyaba, D. Antônio Rolim de Moura, que foi nomeado capitão-general da 
capitania de São Paulo, pelo mesmo Rei". 
Anexo: 2 despachos, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2081. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2081. 
 

2082-  1756, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
ao (secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte Real, agradecendo o decidido 
sobre o requerimento que se referia às divisões do seu Bispado, com os 
confinantes, e mostrando-se reconhecido pela comparticipação dada por (D. 
José I), para conclusão das obras da Sé. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2082. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2082. 
 

2083-  1756, Julho, 22, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre de Deus Galrão), 
ao (secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Diogo de Mendonça Corte Real em que comunica ter já dado cumprimento 
ao que lhe fora determinado sobre o número de escravos e homens livres 
que comungaram na quaresma, e agradece os trinta mil cruzados que lhe 
foram concedidos por (D. José I), para conclusão das obras da Sé de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2083. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2083. 
 

2084-  1756, Julho, 24, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de São Paulo e Santos, José de 
Godói Moreira, para (D. José I), informando que envia a relação da receita e 
despesa da Fazenda Real, no ano de (1755), a qual acusa um excesso de 
despesas, o que não permitira satisfazer os compromissos para com as 
Provedorias da Fazenda Real e Alfândega do Rio de Janeiro, cuja verba 
anual foi aplicada as fortificações da praça de Santos. Depois da separação 
dos Governos daquela repartição, não houve mais remessas, do Rio de 
Janeiro, minas de Goiás (Guayâz) nem Cuiabá. 
Anexo: 3 despachos, parecer, relação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2084. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2084. 
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2085-  1756, Julho, 24, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real de São Paulo e Santos, José de 
Godói Moreira, para (D. José I), dizendo que foi informado, por Aviso do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Gomes Freire de 
Andrada ?), de que as Companhias de Infantaria que guarneciam a dita 
praça, seriam substituídas por Artilharia. Em virtude dos limitados 
rendimentos daquela Provedoria, é lhe necessário solicitar ao referido 
monarca que ordene a outro Provedoria, cujo rendimento permitisse, ajuda 
para suportar a diferença dos salários dos soldados e oficiais de Artilharia. 
Mais informa que se impunha a guarnição daquela praça, de molde a 
defender-se de possíveis sublevações, idênticas à verificada no ano de 
1719. Remete uma relação da última "mostra". 
Anexo: 3 despachos, parecer, provisão, lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2085. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2085. 
 

2086-  [ant. 1756, Agosto, 07] 
REQUERIMENTO do conde de Vimieiro (D. Sancho de Faro e Sousa), ao 
(juiz ordinário, capitão João Pimenta de Carvalho) pedindo certidão da 
doação da vila (de São Vicente) feita a Martim Afonso de Sousa, como dela 
tomou posse e do mais que constar das vilas e cidades que lhe foram 
doadas, a posse que delas tomou, e as que foram fundadas por ele. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2086. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2086. 
 

2087-  1756, Setembro, 05, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, João de Sousa Filgueiras 
para (D. José I), dando conta da sindicância que, por provisão do Conselho 
Ultramarino, fizera ao bacharel João Vieira de Andrade, que servira de juiz 
de fora na vila de Santos, visto ter-se desencaminhado a residência que 
dele tirara o ouvidor de Paranaguá (Parnagoa), bacharel Antônio Pires da 
Silva (e Melo) Porto Carreiro. O resultado da dita devassa foi que o dito João 
de Sousa Filgueiras cumprira sempre o seu dever, velando pelo comum e 
promovendo a construção de obras públicas. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2087. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2087. 
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2088-  1756, Setembro, 02, Lisboa 
PARECER sobre a carta do intendente e provedor da Fazenda Real de 
Goiás, Manuel Caetano Homem de Macedo para (D. João V), comunicando 
que, em prosseguimento da devassa aberta pelo seu antecessor sobre o 
procedimento de Diogo José Pereira, na extração de diamantes, mandou um 
"precatório" ao governador da capitania (de São Paulo, D. Luís 
Mascarenhas), pedindo a prisão do criminoso, refugiado naquela cidade. 
Assim o fez o governador, mandando-o encerrar na fortaleza da Barra 
Grande da Vila de Santos. Espera-se a decisão do Rei. 
Anexo: 2 cartas, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2088. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2088. 
 

2089-  1756, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Pedro 
Taques de Almeida Pais Leme, em que pedia a (D. José I), lhe fosse dada 
carta de passagem dos rios Moji e Sapucaia. Ao procurador da Fazenda 
pareceu que devia o conselheiro do Conselho Ultramarino, Rafael Pires 
Pardinho, informar o que soubesse sobre esta matéria por estar em São 
Paulo, na altura em que o pai do suplicante, Bartolomeu Pais de Abreu havia 
feito o mesmo pedido, referente aos rios Moji e Sapucaia. Achou então, o 
procurador da Fazenda que se devia conceder a mercê pedida pelo 
suplicante, sendo unânimes o procurador da Coroa e o Conselho 
Ultramarino. 
Anexo: despacho, consulta, certidão, provisão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2089. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2089. 
 

2090-  1756, Dezembro, 06, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino mandando reformar a Consulta do 
Governo de Santos, em virtude de haverem passado mais de seis meses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2090. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2090. 
 

2091-  1756, Dezembro, 08, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a escolha que se devia fazer 
para provimento do Governo da praça de Santos. Apresentaram, para isso, 
papéis: Alexandre Luís de Sousa Meneses, Leonardo Luciano de Campos e 
Pedro Rebelo (sic) Falcão. Ao Conselho Ultramarino pareceu que, para o 
dito Governo da praça de Santos se devia propor por três anos, em 1º lugar 
Alexandre Luís de Sousa Meneses; em 2º lugar - Leonardo Luciano de 
Campos; em 3º lugar - Pedro Ribeiro (sic) Falcão. 
Anexo: despacho, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2091. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2091. 
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2092-  1756, Dezembro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão Morgado e Mateus), para o 
(ministro e secretário dos negócios do Reino) Conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo) dizendo que como tinha de informar sobre tudo o 
que ordenara após a partida da frota, aproveitava a ocasião para lhe 
demonstrar a sua submissão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2092. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2092. 
 

2093-  [ant. 1757, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do governador de Santos, Alexandre Luís de Sousa 
Meneses, pedindo a (D. José I) provisão para lhe darem, pela Provedoria do 
Rio de Janeiro, 240$000 réis de ajuda, como se tinham concedida a seu 
antecessor Inácio Elói de Madureira. 
Anexo: despacho, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2093. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2093. 
 

2094-  1757, Janeiro, 31, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo João de Sousa Filgueiras, (a 
D. José I), pela qual comunica o resultado do exame feito ao cofre da Casa 
da Fundição de Ouro de São Paulo, sobre os quintos reais, provenientes do 
ouro ali apresentado.  
Anexo:2  certidões, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2094. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2094. 
 

2095-  1757, Fevereiro, 23, Salvaterra de Magos 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia Miguel das Águias Cordeiro para 
escrivão da Alfândega da vila de Santos, capitania de Santos, por espaço de 
três anos, concedendo-lhe licença para, em sua ausência, nomear quem o 
substitua. O Conselho Ultramarino deve passar-lhe os despachos 
necessários e a Casa da Moeda acusar a recepção do donativo para a 
Fazenda Real. No provimento deve-se declarar que terá de pagar as terças, 
como é hábito. Sobre este Decreto recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino.  
Anexo:  termo, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2095. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D.2095 . 
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2096-  1757, Fevereiro, 23, Salvaterra de Magos 
DECRETO de (D. José I) nomeando segundo tabelião do público judicial e 
notas da cidade de São Paulo, por três anos, Francisco de Azevedo 
Cordovil, com a concessão de nomear um substituto, no caso de haver 
impedimento. Manda ao Conselho Ultramarino que lhe passe os despachos 
necessários, depois de se informar se foi feita a entrega, ao tesoureiro da 
Casa da Moeda da cidade de Lisboa, dos trezentos mil, réis oferecidos pelo 
novo tabelião como donativo para a Fazenda Real. No provimento, deve-se 
declarar que tem de pagar as "têrças partes", como é hábito. 
Anexo: despacho, recibo, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2096. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2096. 
 

2097-  1757, Fevereiro, 23, Salvaterra de Magos 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia para primeiro tabelião do Público 
Judicial e Notas da cidade de São Paulo, por três anos, Francisco de 
Azevedo Cordovil, mandando-o nomear um substituto, no caso de ter algum 
impedimento. O Conselho Ultramarino deve passar os despachos 
necessários, depois do novo tabelião ter entregue trezentos mil réis na Casa 
da Moeda de Lisboa. 
Anexo: despacho, recibo, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2097. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2097. 
 

2098-  1757, Março, 02, Belém 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia para o cargo de escrivão da 
Câmara, Almotaçaria, Órfãos e tabelião do Judicial e Notas de 
Guaratinguetá (Guaratinguitá), pelo espaço de três anos, Filipe Correia 
Quintana, com a obrigação de pagar duzentos mil réis para a Fazenda Real. 
Manda o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários, depois do 
tesoureira da Casa da Moeda da cidade de Lisboa, ter acusado a recepção 
do referido donativo. 
Anexo: despacho, recibo,  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2098. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2098. 
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2099-  1757, Março, 05, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a Carta, de 21 de Julho de 
1756, que os oficiais da Câmara da cidade de São Paulo tinham escrito a 
(D. José I), na qual participavam ter sabido do terramoto antes de ter 
chegado o aviso real, mas que, apesar de muito sensibilizados, não 
puderam enviar o respectivo donativo para acudir às necessidades de 
Lisboa e à reconstrução dos templos em virtude da frota daquele ano já ter 
partido, mas que na frota seguinte estavam prontos a dar-lhe satisfação. Ao 
procurador da Fazenda pareceu que se devia apresentar este assunto ao 
Rei para que ele soubesse o motivo pelo qual a Câmara de São Paulo não 
contribuíra prontamente com o donativo que, no entanto estava disposta a 
dar. Ao Conselho Ultramarino pareceu o mesmo que ao procurador da 
Fazenda. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2099. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2099. 
 

2100-  1757, Março, 07, Belém 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia Carlos Tristão de Castro para o 
lugar de provedor do Registo de Paraíbuna, pelo espaço de três anos, 
dando-lhe a faculdade de nomear pessoa idônea se, durante esse tempo, 
tiver de se ausentar. O Conselho Ultramarino deve passar-lhe os despachos 
necessários e a Casa da Moeda acusar a recepção do dinheiro oferecido à 
Fazenda Real pelo novo provedor. No provimento deve esclarecer-se que 
terá de pagar as terças como é hábito. 
Anexo: despacho, recibo, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2100. 
 

2101-  1757, Junho, 06, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de Santos), 
Alexandre Luís de Sousa e Meneses, para o (ministro e secretário dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real, comunicando que tomara posse daquela capitania em 29 de 
(Maio de 1757). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2101. 
 

2102-  1757, Junho, 17, São Paulo 
CARTA do vigário da freguesia de Atibaia (Atybaya) padre Antônio José de 
São Francisco para Carlos de Araújo e Castro, pedindo-lhe que abrigasse 
em sua casa um "tal Amaro", que, por ter comprado uma certa porção de 
prata, que havia sido furtada, e por recear ser preso como ladrão, se dirigiu 
ao referido vigário para que este lhe indicasse um lugar seguro, até que os 
acontecimentos tomassem melhor rumo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2102. 
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2103-  1757, Junho, 20, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, frei Antônio (da Madre de Deus Galrão) 
para (D. José I) em que comunica o número de indivíduos que há nas terras 
minerais do seu Bispado fazendo distinção dos livres e escravos. 
Anexo: 3 ordens, 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2103. 
 

2104-  1757, Junho, 28, São Paulo 
CARTA do ouvidor intendente da comarca de São Paulo, João de Sousa 
Filgueiras, para (D. José I) desobrigando-se, pela sua parte, das contas dos 
quintos do ouro do ano antecedente, com a remessa que faz das certidões 
anexas, pois o Rei, na Ordem de 10 de Março último, acusava a recepção 
da sua carta de 27 de Janeiro de 1756 que acompanhava os quintos de ouro 
fundidos no Rio de Janeiro, mas acrescentava que, não tendo recebido carta 
do provedor do Rio de Janeiro a servir de guia, este a devia escrever 
imediatamente. 
Anexo: despacho, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2104. 
 

2105-  [ant. 1757, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO de Antônio Soares da Costa, pedindo a (D. José I), carta 
de confirmação de sesmaria de meia légua de terras de testada e meia de 
sertão, na paragem de Araritaguaba, que arrematou em hasta pública a 
José de Brito Leme. 
Anexo: 3 despachos, bilhete, carta de sesmaria, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2105. 
 

2106-  1757, Novembro, 08, São Paulo 
OFÍCIO do (ouvidor geral da comarca de São Paulo) João de Sousa 
Filgueiras, para o (ministro e secretária de Estado e Negócios do Reino) 
Sebastião José de Carvalho e Melo, no qual pede que, em atenção aos 
serviços por ele prestados e que descrimina no ofício incluso, para que 
sejam representados ao rei, lhe seja concedida, no caso de ser considerado 
digno de qualquer recompensa o lugar de intendente geral do ouro da Bahia 
ou o de ouvidor de Sabará. 
Anexo: Ofício, provisão, termo, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2106. 
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2107-  [ant. 1757, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da vila de Jundiaí (Jundiaí) Antônio 
Morais Pedroso, pedindo a (D. Maria I) confirmação da patente do referido 
posto. 
Anexo: despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2107. 
 

2108-  [ant. 1757, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio Gaspar dos Reis a (D. José I) pedindo a 
confirmação da sua nomeação, para tenente da companhia do capitão 
Fernando Leite Guimareno da guarnição da Praça de Santos posto em que 
foi provido pelo governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro 
e Minas Gerais (Gomes Freire de Andrada). 
Anexo: 2 despachos, carta de nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2108. 
 

2109-  1758, Março, 12, São Paulo 
CARTA do ouvidor da (comarca de São Paulo), João de Sousa Filgueiras 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), Sebastião 
José de Carvalho e Melo, comunicando que vai remeter os quintos reais da 
Casa de Fundição da comarca de São Paulo para o Rio de Janeiro, a fim de 
seguirem na próxima frota. Pede que lhe seja dado o cargo de Intendente-
geral do ouro da Bahia (Bahya), com beca e um lugar na Relação, visto este 
não ser incompatível com o da Intendência geral. Diz que também está vaga 
a ouvidoria de Sabará em virtude do ouvidor, João Tavares, ter passado 
para intendente do Rio de Janeiro, e o de Ouro Preto, Francisco Ângelo 
Leitão ter abandonado o seu lugar. Participa que qualquer daqueles cargos 
lhe convinha desde que fossem conferidos com beca, vencimento de 
ordenado e emolumentos, de desembargador da Relação do Rio de Janeiro, 
preenchendo este em qualquer das ouvidorias, como se fizera com o 
bacharel Domingos Nunes Vieira, que serve de intendente do Sabará, 
ocupando o lugar da Relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 21, doc. 2109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2109. 
 

2110-  [ant. 1758, Junho, 1, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel Dias de Carvalho pedindo a (D. José I) 
confirmação da carta patente inclusa, pela qual foi nomeado capitão das 
Ordenanças da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. 
Anexo:  Despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 22, doc. 2110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2110. 
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2111-  [ant. 1758, Junho, 10, Paranaguá] 
REQUERIMENTO do ouvidor- (geral e corregedor) da comarca de (Nossa 
Senhora do Rosário de) Paranaguá (Parnagoâ), bacharel Jerônimo Ribeiro 
de Magalhães a (D. José I), no qual diz que o antigo ouvidor, daquela 
comarca, bacharel Antônio Pires da Silva e Melo Portocarreiro, tirou 
informação do juiz de fora da vila de Santos, bacharel João Vieira de 
Andrade. 
Anexo: 2 despachos, 2 pareceres, requerimento, carta, apontamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2111. 
 

2112-  1758, Novembro, 3, Belém 
PROVISÃO (Minuta da) pela qual (D. José I) faz saber ao intendente geral 
do ouro do Rio de Janeiro, João Tavares de Abreu, que, tendo sido 
informado do mau procedimento do ouvidor da comarca de Paranaguá 
(Pernaguâ), bacharel Jerônimo Ribeiro de Magalhães, o mande prender, 
caso esta acusação seja verdadeira. Ordena ainda, que tire residência ao 
referido ouvidor e a remeta pela Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, bem como nomeie, para escrivão dessas 
diligências, uma pessoa de confiança. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2112. 
 

2113-  1759, Fevereiro, 21, Paranaguá 
OFÍCIO do ouvidor geral e intendente de Paranaguá (Parnagoá), Jerônimo 
Ribeiro de Magalhães, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
do Reino) Sebastião José de Carvalho e Melo (conde de Oeiras), pelo qual 
comunica o envio da devassa para descoberta dos transgressores na 
extração de diamantes no sertão de Tibaji (Tybagi). Participa-lhe que pela 
devassa consta que sendo ouvidor da comarca em 1755 o bacharel Antônio 
Pires da Silva e Melo Portocarreiro, não evitou a extração das pedras, 
facilitando-a a Ângelo Pedroso Lima, mantendo o dito bacharel sociedade 
por carta com o descobridor. Consta também que o pai do dito Ângelo 
Pedroso Lima, Frei Bento Rodrigues de São Ângelo, religioso carmelita, 
enviou um embrulho de pedras ao dito, ouvidor e que pai e filho se 
refugiaram no Mato ao saberem da devassa e acrescenta ainda que em 
carta Frei Fernando de Monte Carmelo e Silva, religioso, carmelita que no 
sertão assistiu com Frei Bento lhe pediu pedras ou ao menos uma, para 
oferecer ao seu prelado. 
Anexo: devassa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2113. 
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2114-  [post. 1759, Fevereiro, 26, s.l.] 
RELAÇÃO das encomendas que foram na frota do ano de 1759, para o 
ouvidor de São Paulo, João de Sousa Filgueiras, remetidas por Antônio de 
Faria Figueira, para entregar, em Santos, a Sebastião de Alvares Braga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2114. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2114. 
 

2115-  1759, Março, 8, São Paulo 
CARTA do comissário e subdelegado do Bispado de São Paulo, Minas de 
Goiás e Cuiabá, Mateus Lourenço de Carvalho, comunicando que no tempo 
do seu governo não terá a Bula prejuízo e anunciando, também, que 
recebera a carta circular, a qual fará observar em tudo o que puder e o que 
a respeito dela se oferecer dará conta pela Contadoria da Bula. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2115. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2115. 
 

2116-  1759, Março, 15, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real de Santos), José de Godói Moreira 
para o (secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Tomé Joaquim da Costa Corte Real), comunicando o envio da 
relação dos contratos pertencentes àquela Provedoria, quando se iniciaram 
e terminaram. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2116. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2116. 
 

2117-  1759, Abril, 8, Praça de Santos 
CARTA do (governador da Praça de Santos, Alexandre Luís de Sousa 
Meneses, para (D. José I), dizendo que envia, juntamente, um mapa do 
número das Companhias, seus oficiais e soldados, daquela Praça, que 
estiveram sob o comando do mestre de campo general, Gomes Freire de 
Andrada. Diz ainda que visitou as várias fortalezas, da dita praça, e verificou 
que a da "Barra Grande" precisa de obras, assim como a de "João de 
Castro". 
Anexo: despacho, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2117. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2117. 
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2118-  1759, Abril, 13, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira para (D. José I), dizendo que Torcato Teixeira de Carvalho 
tinha mandado construir uma fortaleza em Itapema, com a condição de D. 
José dar o governo dela ao filho, João Teixeira de Carvalho com o soldo de 
capitão de Infantaria. A obra foi levada a efeito mas de tal maneira que a dita 
fortaleza estava a aluir. Por isso, o referido provedor advertiu o governador 
da fortaleza de que fizesse as obras necessárias. Mas não obteve resposta. 
Pede, pois, ao Rei que proceda como achar conveniente. 
Anexo: despacho, carta patente, carta, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2118. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2118. 
 

2119-  1759, Abril, 26 Santos 
CARTA dos vereadores da Câmara de santos para (D. José I), dando-lhe 
conta do recebimento de uma carta com a data de 16 de Dezembro  de 
1755, pela qual o Rei lhe deixava ao seu arbítrio os meios de estabelecer no 
porto daquela vila um donativo gratuito feito sem opressão do povo e com o 
seu inteiro apoio. 
Anexo: certidão 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2119. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2119. 
 

2120-  1759, Abril, 26, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo e Santos 
José de Godói Moreira a (D. José I), expondo que o subsídio ou estanco de 
molhados, de Santos, rendeu nos passados onze anos 531.360 réis, e os 
ouvidores roubaram nas correições e cartas de usanças, 354.853 réis, como 
mostra na certidão junta. A Câmara só pode pois despender em seu proveito 
dos 176.207 réis que restaram e ficou sem ter 6.000 réis para pagar a 
contribuição anual ao Rei. Estes ouvidores confiam na impunidade dos seus 
recibos, animados pelo sucesso dos seus antecessores, e ainda perseguem 
o provedor da Fazenda, com exigências de dinheiro, como faz o ouvidor, 
cujas cartas vão juntas, documentando o fato. Chama, principalmente, a 
atenção para a Carta de 4 de Abril de 1739. 
Anexo: despacho, provisão, 5 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2120. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2120. 
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2121-  1759, Abril, 28, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara. de S. Paulo, a (D. José I), 
expondo os bons serviços do ouvidor da mesma cidade, João de Sousa 
Filgueiras, e pedindo que o lugar lhe seja conservado, pois é muito ativo 
contra os criminosos, como Carlos de Araújo e Castro, acusado de crimes 
de morte, roubos, raptos, etc, que fez remeter à cadeia da relação do Rio de 
Janeiro, o mesmo fazendo a Antônio Raposo que arrombou a cadeia da Vila 
de Moji (d a s C r u z e s ?). 
Anexo: 25 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2121. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2121. 
 

2122-  1759, Maio, 1, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), João de Sousa 
Filgueiras, para o comissário da Bula da Santa Cruzada. Paulo de Carvalho 
de Mendonça pela qual lhe comunica ficar em sua posse a segunda via das 
previsões que lhe mandou para a nomeação de juiz comissário e escrivão 
da Bula. Agradece-lhe, também, a sua proteção, que lhe permite continuar 
naquele cargo enquanto não passa para outro, esperando ter cabimento nos 
lugares da Relação da Bahia ou que "reconduzido com beca", naquele 
mesmo fique nele fazendo o de desembargador da Relação da Bahia ou 
Rio. Lembra-lhe a pessoa do irmão, Gabriel de Sousa Filgueiras, para que, 
terminado o tempo de seis anos por que foi para o Pará, seja restituído à 
sua província, exercendo a patente que tiver. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2122. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2122. 
 

2123-  1759, Maio, 03, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), João de Sousa 
Filgueiras, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
conde de Oeiras), Sebastião José de Carvalho e Melo, pedindo para, que o 
atenda na promoção da Relação da Bahia ou que ao menos, reconduzido 
"com beca" neste lugar, fique nele fazendo o de desembargador da dita 
Relação ou da do Rio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2123. 
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2124-  1759, Maio, 4, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, João de Sousa Filgueiras, 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Tomé Joaquim da Costa Corte Real, pela qual 
informa ter comunicado aos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo 
desejar que a cobrança do novo imposto se fizesse por grosso e por 
entrada, respondendo-lhe aqueles que assim se estava praticando, exceto 
naqueles gêneros da terra que pagavam por saída. Participa-lhe, também, 
que o governador interino do Rio de Janeiro, José Antônio Freire de 
Andrada, lhe mandara a carta real remetida a ele, para a Câmara da vila de 
Santos imitar no que pudesse a de São Paulo. Apresenta-lhe as diligências 
tornadas para prender os vereadores e procuradores que não aceitaram o 
imposto, entre eles João José da Silva, Bento Borges Chaves, André Coelho 
da Silva e João Afonso. Comunica-lhe, também, o envio das certidões das 
"lotações dos ofícios" para ver a falsidade com que foram passadas com 
consentimento do provedor (José de Godói Moreira) e a má arrecadação 
que a Provedoria da vila de Santos fazia, recebendo indevidamente os 
novos direitos, e dando como unidos oficiais que deviam andar separados. 
Espera que a desordem de arrecadação da Fazenda Real e o seu dano 
cessem, mandando o Rei suspender o dito provedor e fazer uma devassa 
por ministro integro. 
Anexo: 12 certidões, 2 provisões, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2124. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2124. 
 

2125-  1759, Maio, 14, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, João de Sousa Filgueiras 
para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reina, Sebastião 
José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, em que lhe comunica o envio 
das certidões que por uma ordem do Conselho Ultramarino de 1755 
solicitara, da Provedoria da Fazenda Real, onde se achavam as "lotações" 
dos ofícios. Pede-lhe para ver e comunicar a (D. José I) a falsidade com que 
as ditas certidões foram passadas a consentimento do provedor (José de 
Godói Moreira) e a má arrecadação que a Provedoria da vila de Santos 
fazia, recebendo indevidamente os novos direitos de cada um dos ofícios e 
dando, indevidamente unidos os ofícios do Judicial e Notas com os ofícios 
de escrivães de órfãos. Diz que, advertido o provedor, teimava em não 
ceder e por causa dos seus reparos, não lhe dava vencimentos havia três 
anos. Mostra, ainda, que o dito provedor se intrometera a coletar dos 
rendeiros e a pagar a quem lhe parecia, pertencendo isto aos almoxarifes, o 
que motivava uma desordem na arrecadação da Fazenda Real, crescendo o 
dano da mesma e a falência dos devedores esperados. Espera que o Rei 
mande suspender o provedor e fazei uma devassa por ministro íntegro e 
deseja que os seus vencimentos lhe sejam pagos. 
Anexo: 3 instrumentos públicos, 2 provisões, requerimento, alvará, 4 
certidões, letras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2125. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2125. 
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2126-  1759, Maio, 4, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), João de Sousa 
Filgueiras, para o (secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Tomé Joaquim da Costa Corte Real, pedindo-lhe o 
favor da sua proteção para ser promovido na ocasião própria, num lugar da 
Relação da Bahia ou que ao menos reconduzido "com beca" naquele lugar 
fique nele fazendo o de desembargador da dita Relação ou da do Rio, visto 
o ter sempre merecido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2126. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2126. 
 

2127-  1759, Junho, 18, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), João de Sousa 
Filgueiras, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos), Tomé Joaquim da Costa Corte-Real, na qual 
comunica o envio da certidão comprovativa de que a Câmara da vila de 
Santos constituíra o donativo. Da a conhecer que muitos gêneros ficam 
tributados duas vezes, uma pela Câmara de Santos, outra pela de São 
Paulo, devendo caber a primazia a esta, e dá-lhe parte também da 
irregularidade do proceder do provedor da Fazenda Real (José de Godói 
Moreira). 
Anexos: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2127. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2127. 
 

2128-  [ant. 1759, Julho, 6, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Faustino Xavier do Prado a (D. José I), pedindo 
que lhe mande passar alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua da 
sua conezia na Sé do Bispado de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2128. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2128. 
 

2129-  1759, Novembro, 18, Distrito da Vila de Parnaíba 
REQUERIMENTO de Maria Dias Ferreira, a (D. José I) expondo que, como 
viúva de Antônio Francisco Lima, necessitava, para bem de sua casa e de 
seus filhos, de poder administrar os seus haveres, pelo que pedia que lhe 
fosse passada provisão de tutela. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2129. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2129. 
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2130-  1759, Novembro, 29, Lisboa 
BILHETE do (secretário do Conselho Ultramarino) Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, determinando que se deve passar provisão a João Geraldo Rudolgo 
Burmester e Companhia, para poder fazer citar o juiz dos Órfãos da vila de 
Jundiaí, comarca de São Paulo, Miguel Alvares dos Santos, e para pagar o 
novo direito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2130. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2130. 
 

2131-  [ant. 1759, Dezembro, 20, Lisboa] 
REQUERIMENTO da duquesa camareira-mor D. Ana de Lorena Sá Almeida 
e Meneses e de sua filha a duquesa de Abrantes, mulher do Príncipe D. 
João (sobrinho de D. João V), D. Madalena de Lencastre e de seu sobrinho, 
o conde de Vila Nova a (D. José I), expondo que tendo sido concedida ao 
marquês de Abrantes, (Artur de Sá de Meneses), provisão para poder 
avocar para o juízo da Ouvidoria da Relação do Rio de Janeiro, as causas 
que trazia, na cidade de São Paulo, com José de Góis, pediam para que (D. 
José I) lhes fizesse a mercê de declarar que a provisão concedida ao 
marquês de Abrantes devia aproveitar "não só a primeira supplicante como 
litis consorte nas sobreditas causas, mas também, a 2ª supplicante como 
herdeira universal do mesmo marquez; e bem assim a 3ª e 4ª supplicantes 
como herdeiros da outra consorte, e que, com effeito se avoquem, e sejão 
remettidas todas as ditas cauzas para o Juízo da Ouvidoria do Cível da 
Relaçam do Rio de Janeiro". 
Anexo: 2 pareceres, requerimento, certidão, provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 22, doc. 2131. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2131. 
 

2132-  [ant. 1760, Vila de São Vicente] 
REQUERIMENTO do vigário colado da freguesia e vila de São Vicente, 
padre Tomé Rodrigues, a (D. José I), expondo que, achando-se 
paroquiando a sua igreja, sem faltar a nenhuma das suas obrigações, e, 
juntamente "fazendo em sua casa papéis de diretor a quem buscava o seu 
patrocínio na falta de outros letrados", o bacharel Francisco Caetano de 
Almeida Lobo, juiz de fora na vila e praça de Santos, sem qualquer motivo, 
lhe mandou açoitar um escravo no pelourinho da mesma vila, e, 
simultaneamente, proibiu aos escrivães e requerentes do seu juízo que 
aceitassem papéis por ele feitos, o que causava grave prejuízo. Perante o 
exposto, pedia ao mesmo Senhor para lhe mandar passar provisão para 
"ajuizar ao suplicado juiz de fora, durante ou finda a dita judicatura perante 
hum dos ditos doys Menistros refferidos". 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2132. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2132. 
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2133-  [ant. 1760, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das Companhias de Infantaria da 
Guarnição da praça de Santos, Antônio de Oliveira Basto, a (D. José I), 
dizendo que servia havia muitos anos, ocupando sucessivamente os postos 
de ajudante, tenente e capitão sempre com o melhor comportamento mas 
como todos os papéis que o poderiam identificar se tivessem perdido no 
terramoto, pedia que o Rei, em atenção a tantos anos de bom serviço, lhe 
fizesse a mercê de o reformar continuando a vencer o soldo. 
Anexo: despacho, 2 certidões, 2 requerimentos, alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2133. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2133. 
 

2134-  [ant. 1760, Janeiro, 7, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma das Companhias da 
praça de Santos, da capitania de São Paulo, Silvestre Teixeira Pinto, a (D. 
José I) expondo que, desde 17 de Março de 1711 servira sucessivamente os 
postos de soldado raso, cabo de esquadra, sargento supra e do número, 
alferes de Infantaria e capitão da cidade de Cabo Frio. Sendo cabo de 
esquadra e sargento supra servira na praça de Nova Colônia do Sacramento 
(do Rio da Prata), até que, em 21 de Março de 1724, como alferes passou a 
governar a cidade de Cabo Frio, sempre com grande zelo, como provava 
pelos documentos juntos. Presentemente, como se encontrasse cego pedia 
ao mesmo Senhor a graça ,de lhe conferir o seu "intertenimento" mandando-
lhe passar patente de sargento-mor, vencendo o soldo de capitão de 
Infantaria. 
Anexo: carta, instrumento, 8 requerimentos, alvará de folha corrida, fé de 
ofícios, informação, atestado, autuação, 16 certidões, 3 certidões de fé de 
ofício, carta de nomeação, portaria, termo de assentada, 2 cartas patente, 3 
alvarás de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2134. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2134. 
 

2135-  1760, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre extrair-se da relação dos 
contratos do Brasil, postos em pregão, o referente aos meios direitos de 
Curitiba. Parece ao referido Conselho, ter satisfeito a Ordem Régia, 
remetendo as cópias e suspendendo todo e qualquer procedimento. 
Anexo: resolução, certidão, 4 contratos, 3 alvarás, consulta, 4 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2135. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2135. 
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2136-  [ant. 1760, Março, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Antônio de Medeiros Pereira a (D. José I), 
pedindo que lhe mande passar provisão para poder exercer o seu ofício na 
Igreja de Nossa Senhora da Candelária, da vila de Itu, Bispado de São 
Paulo, em que se apresentara por morte do padre João de Matos Monteiro. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2136. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2136. 
 

2137-  1760, Maio, 9, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. José (I) ordenando ao provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos, que faça cumprir o que determinara no Alvará feito 
em Salvaterra de Magos a 18 de Fevereiro de 1760 quanto à mercê, 
concedida ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, "em parte" da 
remuneração de seus serviços, de metade dos direitos que se pagam no 
Registo de Curitiba, de guia e herdade, na conformidade em que os 
arrecadava o coronel de Ordenança Cristóvão Pereira de Abreu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2137. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2137. 
 

2138-  1760, Maio, 9, Lisboa 
PROVISÃO (Cópia da) de D. José (I) ordenando ao provedor da Fazenda 
Real de Santos (José de Godói Moreira (?) que fizesse cumprir o Alvará de 
18 de Fevereiro de 1760 em que concedera ao secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, (Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real), em remuneração de seus serviços "a metade dos direyros, que 
no Registo de Coritiba pagão por entrada para São Paulo os gados, e 
Cavalgaduras, que ao mesmo Registo chegão das partes do Rio Grande de 
São Pedro", para que fique recebendo os referidos direitos de juro e 
herdade, tal como os recebia o coronel da Ordenança Cristóvão Pereira de 
Abreu. Concedia-lhe ainda a graça de dispor dos referidos meios direitos a 
favor dos seus credores e de seu pai João Alvares da Costa. Ordenava 
ainda para o provedor, de três em três meses, fazer a conta aos ditos 
direitos e entregar ao sobredito Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ou seu 
procurador, a metade que lhe pertencia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2138. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2138. 
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2139-  [ant. 1760, Agosto, 21, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Andrade a (D. José I) pedindo a 
confirmação da patente que lhe fora concedida pelo governador da praça de 
Santos e comarcas de São Paulo e Paranaguá, coronel Alexandre Luís de 
Sousa e Meneses, e que o provera no posto de sargento-mor de Infantaria 
das Ordenanças da vila de Santa Ana de Parnaíba, vago por falecimento de 
Simão Francisco de Sena. 
Anexo: despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2139. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2139. 
 

2140-  1760, Agosto, 22, Lisboa 
BILHETE do presidente (do Conselho Ultramarino, Alexandre Metelo de 
Sousa Meneses), mandando passar ordem para o ouvidor da comarca de 
São Paulo tirar residência a Inácio Elói de Madureira, do tempo que serviu 
de governador da praça de Santos e comarcas anexas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2140. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2140. 
 

2141-  1760, Outubro, 21, Lisboa 
BILHETE do presidente (do Conselho Ultramarino, Alexandre Metelo de 
Sousa Meneses), mandando passar ordem para nomear ouvidor da 
comarca de São Paulo e tirar residência ao bacharel Manuel José de Faria, 
do tempo que serviu de ouvidor da Ilha de Santa Catarina, e a seus oficiais. 
Pela respeitante a Provedoria dos Defuntos e Ausentes, o mesmo ministro 
faria auto separado. Na sua falta executaria o referido, o bacharel Duarte de 
Almeida Sampaio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2141. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2141. 
 

2142-  1760, Novembro, 15, [s.l.] 
ORDEM (Minuta da) de (D. José I) para o ouvidor geral da comarca de 
Paranaguá (Pernaguá) em resposta às perguntas feitas, pelo mesmo 
ouvidor, numa carta datada de 20 de Janeiro de 1756, sobre: 1º) o "salário 
das assinaturas nos cargos crimes, o que há de levar se às partes das 
conferências dos treslados das appelações e mais papeis"; 2º) as 
obrigações dos ouvidores e despesas do tribunal feitas pelos culpados; 3º) a 
possibilidade dos ouvidores poderem passar "cartas de seguro". 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2142. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2142. 
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2143-  1760, Novembro, 27, Lisboa 
BILHETE do presidente (do Conselho Ultramarino, Alexandre Metelo de 
Sousa Meneses) mandando passar ordem ao Dr. Manuel da Fonseca 
Brandão, para, na ausência do intendente de Goiás, tirar residência ao 
bacharel João de Sousa Filgueiras, do tempo em que servira de ouvidor da 
comarca de São Paulo, e a seus oficiais, pedindo ao governador da mesma 
comarca, de Santos e São Paulo que lhe nomeasse escrivão para a dita 
diligência, sendo os restantes oficiais nomeados pelo sindicante. O mesmo 
ministro formaria autos separados da residência do dito bacharel, do cargo 
que servira de provedor dos Defuntos e Ausentes, e remeteria tudo ao 
Conselho Ultramarino, que por sua vez mandaria os documentos para a 
Mesa da Consciência. No seu impedimento, esta mesma diligência seria 
executada pelo ouvidor da comarca de São Paulo, Domingos João Viegas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2143. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2143. 
 

2144-  [ant. 1761, Janeiro, 9, s.l.] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Santos, Francisco Caetano de Almeida 
Lobo, pedindo que, tendo terminado o tempo de seu serviço, seja nomeado 
um ministro, que ele tirasse residência. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2144. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2144. 
 

2145-  [ant. 1761, Janeiro, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da comarca de Paranaguá, bacharel 
Jerônimo Ribeiro de Magalhães, pedindo a (D. José I) que lhe seja pago o 
ordenado desde o dia em que saiu de (Lisboa) até à data da sua posse e 
desde esta até à da sua suspensão. 
Anexo: 2 despachos, 2 requerimentos, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2145. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2145. 
 

2146-  1761, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da comarca de São Paulo), João de Sousa 
Filgueiras, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
cumprimentando-o, agradecendo a mercê dos despachos do irmão, Gabriel 
de Sousa Filgueira e pedindo, para si, a proteção do dito ministro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2146. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2146. 
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2147-  1761, Fevereiro, 28, Rio de Janeiro 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania do Rio de Janeiro), 
conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrade), a (D. José I), dando o seu 
parecer sobre o requerimento do governador da praça de Santos, Alexandre 
Luís de Sousa e Meneses, no qual pede que lhe conceda o soldo de cinco 
mil cruzados, como tem os demais governadores da praça da Colônia e vilas 
de São Paulo do Rio Grande e Ilha de Santa Catarina, Diz que o requerente 
pretende à "matéria de graça e, como tal, só ao Rei caberá deferir". 
Anexo: provisão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2147. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2147. 
 

2148-  [ant. 1761, Maio, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, Antônio Correia Pinto, ao juiz presidente, 
(... Azevedo), pedindo, por certidão, o traslado dos capítulos 11º e 12º do 
desembargador e ouvidor geral de (São Paulo), Dr. Rafael Pires Pardinho. 
Anexo: certidão, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2148. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2148. 
 

2149-  [ant. 1761, Junho, 11, São Paulo] 
REQUERIMENTO do mestre de campo de Auxiliares da cidade de São 
Paulo e escrivão da Ouvidoria-Geral desta comarca, Diogo Pinto do Rego, a 
(D. José I), pedindo que lhe conceda o alvará de nomeação para poder 
nomear funcionários que, na sua ausência, preencham completamente o 
seu lugar de escrivão. 
Anexo: decreto, 2 despachos, bilhete, relação, 4 alvarás, 6 requerimentos, 2 
instrumentos em  pública forma, carta de mercê, 2 alvarás de folha corrida, 
instrumento de justificação, 2 termos de assentada, 7 certidões, cartas, 
setença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2149. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2149. 
 

2150-  [ant. 1761, Julho, 7, s.l.] 
REQUERIMENTO de D. Maria Gomes Pinheiro, viúva do Dr. Gaspar da 
Rocha Pereira, da vila de Santos, expondo a (D. José I) ter sido 
contemplada no testamento do tenente-general Manuel Gonçalves Gaspar, 
tendo este declarado que ela seria administradora e usufrutuária dos seus 
bens. Embora tenham já falecido duas testemunhas roga que aquele seja 
válido. 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2150. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2150. 
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2151-  [ant. 1761, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do padre Manuel da Costa Mota a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta de sesmaria pela qual (o governador e capitão-general 
das capitanias do Rio de Janeiro e Minas Gerais) conde de Bobadela, 
Gomes Freire de Andrada, lhe fizera mercê de uma légua de terras de 
testada com duas de sertão. 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2151. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2151. 
 

2152-  [ca. 1761, Agosto, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Antônio Pires da Silva e Melo Portocarreiro a 
(D. José I) expondo que estando a prestar serviço na Ouvidoria da comarca 
de Paranaguá (parnaguá) foi pelo Rei, aumentado o seu ordenado em mais 
um terço do que recebia e, porque até então não recebem um acréscimo, 
vinha requerer que fosse ordenado à Provedoria da Fazenda Real de 
Santos para lhe pagar a dita quantia desde o dia da publicação do alvará 
real que lhe concedia do dito aumento. 
Anexo: 2 despachos, parecer, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2152. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2152. 
 

2153-  [ant. 1761, Setembro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel de Oliveira Cardoso a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente que o nomeara no posto de capitão-mor da 
cidade de São Paulo, vago por falecimento de Manuel Gomes (sic) de 
Almeida. 
Anexo: despacho, carta patente, termo de posse e juramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2153. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2153. 
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2154-  1761, Outubro, 7, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão de uma das Companhias de Infantaria da 
guarnição da praça de Santos José Galvão de Moura e Lacerda a (D. José I) 
expondo que na Vedoria da mesma praça lhe tinham dado baixa, enquanto 
se não livrou da acusação de um crime que lhe tinham atribuído, não 
obstante o referido crime não pertencer à justiça militar e ele se encontrar 
comandando a fortaleza da Barra Grande, como comprova pela certidão 
passada por Manuel Borges da Costa. Tendo necessidade de ir ao Rio de 
Janeiro defender-se do crime de que era acusado, pediu licença ao 
governador da praça, coronel Alexandre Luís de Sousa e Meneses, a qual 
lhe foi concedida, como prova pelos documentos que junta ao seu 
requerimento. Considerado isento do crime que lhe imputavam - como 
atesta pela folha corrida e pela certidão passada pelo escrivão da matrícula 
Miguel das Águias Cordeiro - e parecendo indecoroso ao exercício do seu 
posto ter a dita baixa, pede àquele Monarca que ordene à Vedoria da praça 
de Santos lhe seja abonado o tempo durante o qual esteve afastado do 
exercício do seu posto. 
Anexo: despacho, requerimento, alvará de folha corrida, informações, 3 
requerimentos, 2 certidões, portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2154. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2154. 
 

2155-  [ant. 1761, Outubro, 12, Vila de Santa Ana de Mogi das Cruzes] 
REQUERIMENTO de Maria Rodrigues Fróis a (D. José I). dizendo que, pelo 
instrumento de testemunhas inquiridas perante o capitão-mor Manuel 
Rodrigues da Cunha, juiz dos Órfãos da vila de Santa Ana de Moji das 
Cruzes (das Cruzes de Mogi) e sentença dada a seu favor, constava que, 
por morte de seu marido, capitão Marcelino Correia de Matos, lhe fora 
confiada a administração dos bens que herdaram seus seis filhos menores 
por ordem do dito Juiz dos Órfãos, com a condição de, no prazo de um ano 
alcançar provisão de tutela, motivo por que pedia que o Rei lhe mande 
passar a dita provisão. 
Anexo: despacho, traslado de autuação, requerimento, termo de assentada, 
termo de encerramento, termo de acostamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2155. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2155. 
 

2156-  1761, Novembro, 30, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos vereadores da Câmara de Santos para (D. José I) 
manifestando a justa súplica do povo que vivia pobremente, perante a 
determinação do Rei que mandara diminuir aos atanados o imposto sobre 
cada quintal, de casca de manque, pagando só quatro por cento, e que do 
excesso se fizesse derrame pelos gêneros isentos, ficando assim o povo 
mais necessitado. Aguardavam a resolução clemente do Rei. 
Anexo: carta, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2156. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2156. 
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2157-  1761, Dezembro, 4, São Paulo 
CARTA do juiz ordinário, Manuel Correia Bueno, para (D. José I), 
informando que foi sempre uso na capitania de São Paulo os alcaides 
acompanharem os juizes ordinários quando saírem à rua pelo que ficou 
agora admirado quando o ouvidor proibiu o alcaide de fazer este 
acompanhamento, ameaçando-o com a prisão se transgredisse esta ordem. 
A razão que o ouvidor alega para fazer esta proibição é a de que este 
privilégio é reservado aos "ministros de vara branca". O juiz ordinário expõe 
as vantagens de haver um acompanhamento para os ministros ordinários e 
pede ao Rei que mantenha tal privilégio. 
Anexo: 2 despachos, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2157. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2157. 
 

2158-  1761, Dezembro, 4, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos (oficiais da Câmara da cidade) de São Paulo a (D. 
José I), na qual expõem que, depois de terem protestado contra os 
exagerados vencimentos, dos ministros e escrivães, D. José reduziu-os 
estabelecendo dois "Regimentos", um para as minas, outro para ser 
aplicado no litoral. Os Paulistas encontram-se lesados com estas medidas, 
pois os governadores aplicaram a São Paulo o regimento das Minas 
(Gerais), quando deviam ter aplicado o da Marinha. Daqui resultam graves 
prejuízos, por exemplo muitos indivíduos evitam pôr algumas questões no 
tribunal, porque as despesas excederiam o lucro provável e arrastar-se-iam 
por muitos meses. Solicitam a (D. José I) que resolva este assunto no qual 
está interessada tão vasta população duma capitania cujas únicas fontes de 
riqueza são constituídas pelo ouro vindo das minas de Apiaí (aPiahy), de 
Paranapanema e da Ribeira. O Bispo de São Paulo, (D. frei Antônio da 
Madre de Deus Galrão), e o (governador e capitão) -general do (Rio de 
Janeiro), conde (de Bodadela, Gomes Freire de Andrada), podem expor 
mais eloqüentemente o estado econômico da capitania. 
Anexo: 2 despachos, 2 requerimentos, carta, representação, 3 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2158. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2158. 
 

2159-  1761, Dezembro, 10, São Paulo 
CARTA do fiscal atual da comarca de São Paulo, Félix de Almeida Lara, 
para (D. José I) comunicando-lhe o envio, pelo tenente de Infantaria da 
praça de Santos, Francisco Aranha Barreto, do mapa das duas borrachas 
(de ouro em pó) com o rendimento do real quinto extraída do ouro 
apresentado na Casa da Fundição, no décimo ano do seu trabalho, bem 
como do termo da conferência do mesmo. 
Anexo: mapa, 2 certidões, termo de conferência e recenseamento, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2159. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2159. 
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2160-  [ant. 1762, Março, 2] 
REQUERIMENTO de João Ferreira de Oliveira, a (D. José I), pedindo que 
lhe mande passar provisão autorizando que possa voltar ao Reino, com sua 
mulher e filhos, a fim de tratar da conservação da sua saúde. 
Anexo: despacho, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2160. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2160. 
 

2161-  1762, Março, 24, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José 
Godói Moreira para (D. José I) na qual mostra a insuficiência de ordenados 
nos tempos presentes em que a vida subira, ordenados referentes, 
sobretudo, a provedor, escrivão e almoxarife, para quem pede a 
benevolência nas suas faltas, pelo excesso de trabalho. Aproveita, também, 
lembrar a sua pessoa, pedindo um acrescentamento nos seus vencimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2161. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2161. 
 

2162-  1762, Março, 26, Praça de Santos 
CARTA do provedor da praça de Santos, José de Godói Moreira, para o 
governador da mesma praça, Alexandre Luís de Sousa Meneses, expondo o 
estado de pobreza em que se encontrava a sua Provedoria, não só por não 
receber o que lhe competia do contrato da pesca das baleias e do contrato 
das entradas nas minas, mas ainda por não possuir rendimentos suficientes, 
para vencer as despesas normais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 22, doc. 2162. 
AHU_CU_023-01, Cx. 22, D. 2162. 
 

2163-  1762, Março, 27, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda da capitania de São Paulo, José de Godói 
Moreira, para (D. José I) pela qual apresenta as despesas anuais da 
Provedoria, não entrando nelas as extraordinárias que costumam fazer, e 
que anuncia. Mostra, também, que as despesas feitas são as mínimas, 
pagando ele do seu ordenado a dois amanuenses para melhor se 
desembaraçarem do trabalho, que sempre os seus antepassados fizeram e 
pedindo a continuação das mercês reais, para o bom desempenho das 
suas. 
Anexo: atestado, relação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2163. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2163. 
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2164-  1762, Abril, 12, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo), José de 
Godói Moreira para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino) conde de Oeiras Sebastião José de Carvalho e Melo lembrando-lhe 
os serviços dos seus antepassados à Casa Real e pedindo-lhe um ordenado 
compatível com a situação presente, uma vez que aquele mal lhe dava para 
se sustentar e não era suficiente para ter homens ao seu serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2164. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2164. 
 

2165-  1762, Abril, 20, Praça de Santos 
CARTA do (provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo), José de 
Godói Moreira, para (o ministro e secretário de Estado dos Negócios de 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
(?), demonstrando a injustiça de quem o caluniou dizendo fazer pagamentos 
a párocos e coadjutores não existentes, uma vez que ele acha que nunca 
fez o mínimo prejuízo na Fazenda Real. Quem apresentou a questão 
perante o Rei confundiu a relação duma despesa que deve fazer a 
Provedoria com aquela que se dá por feita por um almoxarife, demonstrando 
completa ignorância. Pelo mesmo pede ainda para apresentar ao conde de 
Oeiras uma exposição que faz a (D. José I) da situação deficiente, quanto 
aos ordenados e excesso de trabalho dos oficiais da provedoria, que com 
ele servem mostrando até a necessidade de manter dois amanuenses 
assalariados, pagos do seu próprio ordenado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2165. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2165. 
 

2166-  1762, Abril, 29, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. José I) pela qual desmente e prova ser falso, que 
ele mandava lançar em despesa as côngruas dos párocos das igrejas e 
seus coadjutores que não existiam. Expõe também o caso de escrivão do 
expediente, que o Rei diz ter recebido ordenados indevidos e manda repor 
no cofre da Fazenda Real esse dinheiro, visto ser-lhe pago depois de extinta 
a capitação do ouro. Indica as provas para demonstrar que ao dito escrivão 
não tinham sido pagos ordenados indevidos, uma vez que ele apresentava 
as provisões do Conselho Ultramarino e, embora lhe tivesse já feito a 
penhora dos bens, faz ver ao Rei que o escrivão pagara donativos e direitos 
que se devem restituir, aguardando a mais justa resolução que queiram 
tomar. 
Anexo: requerimento, 4 certidões, 4 provisões, 2 autos de penhora, 
mandado, termo de nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2166. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2166. 
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2167-  1762, Maio, 1, Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. José I), pedindo que, em virtude da quantidade de 
baleias pescadas pelas armações das canavieiras de São Sebastião e da 
barra da Bertioga ser muito maior e de mais interesse para os contratadores 
do que a armação do Rio de Janeiro, pertença o preço, por que se arremata 
o contrato da pesca das baleias, à provedoria da repartição de Santos e não 
à do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2167. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2167. 
 

2168-  1762, Maio, 20, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda (Real) da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira para (D. José I), enviando a relação das dívidas da 
Provedoria, e a relação dos pagamentos feitos pela mesma à guarnição 
militar do presídio. 
Anexo: 3 despachos, 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2168. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2168. 
 

2169-  1762, Maio, 22, Vila de Sana Cruz de Salvador de Ubatuba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santa Cruz do 
Salvador de Ubatuba para (D. José I) pedindo que os moradores da vila 
sejam dispensados de um dos impostos que pagam pela aguardente. Esta 
vila, situada entre a vila de Parati (Paraty) e a ilha de São Sebastião, é uma 
das mais pobres da comarca de São Paulo, e a sua pobreza acentuou-se 
pela Ordem Real determinando que os governadores e ouvidores 
estabelecessem um subsídio para a restauração dos edifícios públicos de 
(Lisboa). Por isso pedem para só pagar um imposto: no Rio de Janeiro ou 
na Provedoria da vila de Santos, o que não virá prejudicar a Fazenda Real. 
Anexo: 2 despachos, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2169. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2169. 
 

2170-  1762, Maio, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Rodrigo César de Menezes, a (D. João V), dizendo que, já por várias vezes 
tinha mandado aviso ao governador do Rio de Janeiro e provedor da 
Fazenda, para que remetessem a consignação que ele ordenara, para a 
fortificação das fortalezas da vila de Santos, até aquela ocasião, ainda se 
não remetera, causando este atraso grande prejuízo. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2170. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2170. 
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2171-  1762, Maio, 27, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino), conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), na qual 
lembra a carência que tinha a Provedoria de oficiais para a boa 
administração das matérias reais, sendo vários os lugares sujeitos à 
Provedoria e distanciados uns dos outros. Diz que com o aumento de 
trabalho se complicaram as situações, mas os ordenados mantiveram-se e 
os oficiais serviam quase à força, amontoando-se os serviços sobre a sua 
pessoa. Faz um confronto dos ordenados e trabalhos dos oficiais da 
Provedoria com os da Casa da Fundição de São Paulo, notando-se as 
vantagens que estes desfrutavam e o favor que tinham de (D. José I). 
Enumera, também, alguns cargos que era obrigado a desempenhar, como o 
de almoxarife de armazém, vedor da gente militar, por não haver pessoal 
que se ocupasse deles. Anuncia, ainda, que pelo ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, irmão do Conde 
de Oeiras, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, enviava além da 
representação que fazia ao Rei, uma certidão do Bispo da diocese (D. Frei 
Antônio da Madre de Deus Galrão), acerca do seu procedimento, para 
comprovar as mentiras dos seus inimigos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2171. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2171. 
 

2172-  1762, Junho, 8, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino), conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pela qual lhe 
diz ser falsa e sem fundamento a acusação feita contra ele de que em 
prejuízo da Fazenda Real mandava levar em conta de despesa pagamentos 
feitos a párocos não existentes. Lembra-lhe também que por lá não se sabia 
quem era verdadeiramente o governador, porque todos governavam ao 
mesmo tempo, e que o atual lhe falava na mudança do cofre da Fazenda 
Real do poder do Almoxarifado para a sua residência. sem lhe ter ainda 
apresentado a ordem expressa de (D. José I), sobre esse assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2172. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2172. 
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2173-  1762, Junho, 15, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca (de São Paulo), Domingos João Viegas para 
(D. José I) dizendo que, em virtude de ter sido nomeado em terceiro lugar 
pelo Rei para juiz sindicante do bacharel João de Sousa Filgueiras e por o 
primeiro e segundo estarem impedidos, aquele no lugar de intendente da 
comarca de Goiás (Goyas) cabe-lhe, tirar as informações requeridas. 
Procedeu à devassa sobre aquele ex-ouvidor "depois de publicada a 
residência" por pregões e editais. Tendo inquirido elevado número de 
testemunhas de boa posição social e que conheciam de perto o "sindicado" 
como os vereadores da Câmara, todas foram unânimes em que o ouvidor 
desempenhou o cargo com justiça e inteligência. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2173. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2173. 
 

2174-  1762, Junho, 25, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para o secretário de Estado (dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, Francisco Xavier de Mendonça Furtado), em que 
mostra a falsidade das declarações feitas a (D. José I) pelo coronel 
governador da praça de Santos, (Alexandre Luís de Sousa Meneses) de que 
ele levava em conta despesas de párocos e coadjutores não existentes. 
Prova que só a ignorância o podia levar a fazer tal afirmação, pois o cálculo 
da despesa anual da provedoria era coisa muito distinta da conta que se 
tomava a um almoxarife. 
Anexo: 2 ofícios, memorial. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2174. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2174. 
 

2175-  1762, Junho, 25, Vila de Sorocaba 
REPRESENTAÇÃO da Câmara da vila de Sorocaba a (D. José I) expondo a 
necessidade urgente de obras, na igreja Matriz de Nossa Senhora da Ponte, 
desta vila, e demonstrando a impossibilidade de sobrecarregar os 
paroquianos com o encargo que tal empreendimento representa. 
Anexo: parecer, 2 despachos, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2175. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2175. 
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2176-  1762, Junho, 27, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino), conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), dando-lhe a 
conhecer os abusos dos ouvidores e os excessos das Câmaras que 
continuavam a gozar do privilégio permitido por (D. José I) de lançarem 
imposto nas bebidas que devia reverter para pagamento dos ouvidores, as 
quais se escusavam, alegando estarem pobres, omitindo o desvio do 
produto do imposto, que continuavam a cobrar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2176. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2176. 
 

2177-  1762, Julho, 12, Praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, José de 
Godói Moreira, para (D. José I), dando-lhe conhecimento da maneira pouco 
acertada como se comportara quanto ao exercício das suas funções o 
ouvidor de São Paulo, bacharel João de Sousa Filgueiras, e enviando o 
memorial da origem do imposto das Câmaras para pagamento dos 
ordenados dos ouvidores. Contém: 1) MEMORIAL de como principiou o 
ordenado dos ouvidores, enviado pelo provedor da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo, José de Godói Moreira, expondo alguns motivos de 
desvio do imposto que as Câmaras continuavam a lançar sobre as bebidas 
escusando-se ao fim a que era destinado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2177. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2177. 
 

2178-  1762, Agosto, 21, Vila de São Pedro do Rio Grande em Câmara 
REPRESENTAÇÃO da Câmara da vila de São Paulo do Rio Grande a (D. 
José I) expondo que o decreto régio que mandara extinguir os muares fora-
lhe remetido pelo governador e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrada) e fora publicado em 
12 de junho de (1762). Porém, esta medida era muito prejudicial aos 
fazendeiros, a maior parte dos quais viviam da criação de gado, 
principalmente de muares. A saída do gado vacum estava regulada pelo 
consumo, e por isso muito limitada. Também a criação de cavalos não dava 
grande lucro e se a referida ordem real tivesse inteira execução resultaria 
que a maior parte dos campos de criação de gado seriam abandonados 
pelos fazendeiros, com a conseqüente diminuição dos dízimos. Perante o 
exposto, pediam para o Rei os aliviar da dita imposição. 
Anexo: representação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2178. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2178. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 615 / 1400 

2179-  [ant. 1762, Setembro, 01, s.l.] 
REQUERIMENTO de Brás Rebelo Marinho Falcão, filho de Manuel Marinho 
Falcão e natural de Ponte de Lima, a (D. José I), dizendo que serviu na 
capitania de São Paulo e Minas Gerais durante dezessete anos ocupando 
os postos desde alferes até coronel do Regimento de Infantaria das 
Ordenanças dos distritos que principiam na passagem do rio Grande das 
Contas e que têm o seu termo no das Rãs. 
Anexo: autuação de serviço, 5 requerimentos, certidão de fé, 5 cartas 
patente, 8 certidões, 3 alvarás de folha corrida, instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2179. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2179. 
 

2180-  1762, Setembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais (da Câmara da cidade de São Paulo) 
expondo a (D. José I) que a capitania de São Paulo tivera, durante muitos 
anos, o seu governador, mas que em 1748 fora determinado que ficasse 
subordinada à do Rio de Janeiro. Esta situação era-lhe muito prejudicial, 
nomeadamente na parte referente à justiça, pois que os ouvidores, por não 
haver nenhuma entidade que se lhes opusesse, cometiam graves 
irregularidades. O (governador e capitão) -general do Rio de Janeiro (conde 
da Cunha, Antônio Alvares), por estar muito distante, nada podia fazer para 
o evitar. Acresce o fato de que a existência de um governador em São Paulo 
só tinha trazido benefícios para a capitania. É disso exemplo o governo de 
Rodrigo César de Meneses, durante o qual se descobriram as minas de 
Goiás. Tendo o governador da praça de Santos, Alexandre Luís de Sousa e 
Meneses, demonstrado grande zelo, atividade e competência no 
desempenho do seu cargo, os oficiais desta Câmara pedem a (D. José I) 
que o nomeie governador e capitão-general da mesma capitania, com sede 
na cidade de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2180. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2180. 
 

2181-  [ant. 1762, Outubro, 2, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre José da Silva Leal e Leme (ao juiz ordinário, 
Bento de Toledo Piza), pedindo para mandar passar uma certidão, da qual 
constem os preços dos emolumentos judiciais, no antigo regulamento, 
Anexo: despacho, 4 certidões, 4 requerimentos, declaração, representação, 
provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2181. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2181. 
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2182-  1762, Outubro, 20, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais (da Câmara da cidade) de São Paulo a (D. 
José I), expondo o encargo que representa para a população o fato de ter 
sido aplicado o regimento de Minas (Gerais) a esta comarca e não o de 
Marinha, só pelo fato de, na capitania, existirem, alegam os ouvidores, 
algumas minas. Ora a verdade é que com este regimento, a documentação 
judicial aumenta para "trez dobros e mais" quando as minas de São Paulo 
se reduzem a simples faisqueiras, pois, mesmo com o rendimento das de 
Paranapanema (Paranampanema) e de Apiaí (Piahy) não excedem 
geralmente uma arroba que é remetida ao Rio de Janeiro por não haver em 
São Paulo Casa de Fundição. Quando Francisco Pereira Mendes e outros 
vereadores quiseram apresentar esta situação ao Rei, o ouvidor, bacharel 
João de Sousa Filgueiras, impediu-os, levando o selo da Câmara para sua 
casa, só o podendo fazer agora, esperançados de que o Rei praticará, o que 
praticou em relação à comarca de Paranaguá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2182. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2182. 
 

2183-  [ant. 1763, Janeiro, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do mestre da galera - Bom Jesus de Vila Nova e Almas, 
Manuel dos Santos, a (D. José I), pedindo que lhe mande passar provisão, 
para poder ir para a vila de Santos, com carregamento de sal do contrato e 
daí voltar, para a cidade da Bahia ou Rio de Janeiro. 
Anexo: despacho, requerimento, certidão, bilhete, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2183. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2183. 
 

2184-  1763, Janeiro, 29, Paranaguá em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de (Nossa Senhora do 
Rosário de) Paranaguá (Parnagoa) para (D. José I), os quais protestam 
contra uma determinação (do ex-governador e capitão) -general (da 
capitania) do Rio de Janeiro, (o conde de Bobadela, Gomes Freire de 
Andrada) que ordenou ao governador da praça de Santos que mandasse ir 
para aí 45 homens da dita vila. Recordam que esta ordem vai ao encontro 
dum decreto de (D. João V), proibindo que por qualquer circunstância se 
façam passar homens daquela vila para Santos. Este decreto atendia a que 
(a vila de Paranaguá) é cabeça de comarca, tendo ligada a ela mais quatro: 
(Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais de) Curitiba, Rio de São Francisco 
(São João Batista de) Cananeia, e (Senhor Bom Jesus de) lguape (Igoape). 
Aquela vila não tem qualquer espécie de defesa, pois se encontra sem 
fortificação alguma. Se lhe tiram ainda homens para outras praças, fica 
sujeita aos ataques de França ou de qualquer outro inimigo. Por tudo isto, 
pedem ao Rei que confirme aquele decreto, o qual só deve ser anulado por 
outra Ordem Régia, e nunca por determinação de um governador. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2184. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2184. 
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2185-  [ant. 1763, Fevereiro, 26, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Caetano de Almeida pedindo a (D. José I), 
autorização para transportar para o Reino sua mulher D. Ana Francisca 
Lustosa natural e moradora na praça de Santos, e D. Ana Joaquina Lustosa 
de Morais casada com Francisco Xavier dos Guimarães natural dos Arcos, e 
quatro escravas mulatas e um mulatinho. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2185. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2185. 
 

2186-  1763, Março, 5, Rio de Janeiro 
CARTA dos (governadores interinos da capitania do Rio de Janeiro), João 
Alberto de Castelo-Branco e José Fernandes Pinto Alpoim para (D. José I) 
dizendo que, tendo pedido o parecer do governador da praça de Santos, 
sobre a representação dos oficiais da mesma vila em que pediam para 
serem aliviados da contribuição destinada à reedificação e obras públicas de 
(Lisboa), este informara que lhe parecia conveniente que a contribuição 
lançada sobre a farinha, feijão, frango e galinhas, recaísse antes sobre a 
aguardente da terra e toucinho que viesse dos arredores de São Paulo e 
Paranaguá. Parecia-lhes que esta proposta merecia ser atendida. 
Anexo: provisão, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2186. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2186. 
 

2187-  1763, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento do marechal de 
campo, governador da praça de Santos e das comarcas de São Paulo e 
Paranaguá (Parnagoa), Alexandre Luís de Sousa e Meneses, a (D. José I) 
pedindo que lhe fosse concedido soldo igual ao que recebiam os 
governadores da Ilha de Santa Catarina, Rio Grande de São Pedro (do Sul) 
e Colônia do Santíssimo Sacramento. Visto pelo Conselho, por provisão de 
7 de Agosto de 1760 ordenou este ao governador e capitão-general do Rio 
de Janeiro, conde de Bobadela, (Gomes Freire de Andrada), que informasse 
sobre o referido requerimento, ao que este satisfez por carta de 8 de 
Fevereiro de 1761, dizendo que o assunto do requerimento dependia 
unicamente da vontade real, mas que era certo que os sobreditos 
governadores venciam um soldo maior que o que recebia 3 requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2187. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2187. 
 

2188-  [post. 1763, Julho, 10, s.l.] 
LEMBRETE com os dizeres: "Requerimento de Miguel das Águias Cordeyro 
para o qual se expedio ordem de Informar em 10 de Julho de 1763 para 
informar o governador juntou-se huma Conta do Governador da Praça de 
Santos da datta de 22 de Fevereiro de 1763 foy a fazenda em". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2188. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2188. 
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2189-  [ant. 1763, Agosto, 11, Santos] 
REQUERIMENTO do vigário da Matriz da vila e praça de Santos, padre 
Domingos Moreira e Silva a (D. José I), expondo que a sua igreja não 
possuía sinos, e que até então se servia, por empréstimo dum sino 
pertencente à Irmandade do Sacramento e de outro pertencente à 
Irmandade de pretos da Senhora do Rosário. Como esta última estava a 
construir uma Igreja própria, pensando levar para ela o seu sino, pedia que o 
Rei mandasse dar dois sinos para a celebração das cerimônias sacras. 
Anexo: despacho, informação, requerimento, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2189. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2189. 
 

2190-  1763, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, na qual se faz sentir a necessidade 
de consultar (D. José I) sobre, o lance obtido pelo contrato do subsídio dos 
molhados e novo imposto de Santos, que foi arrematado a Clara Francisco 
Nogueira e seu sócio João Luís de Oliveira. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2190. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2190. 
 

2191-  [ant. 1763, Agosto, 18, s.l.] 
REQUERIMENTO de Miguel Pinheiro de Resende a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta de sesmaria que lhe concedera o governador da praça 
de Santos, João dos Santos Ala, pela qual recebera uma légua de terra de 
comprimento por meia de largura, no sítio de "Paracangoa". 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, carta de posse, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2191. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2191. 
 

2192-  [ant. 1763, Agosto, 30, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Antônio Ferrão de Carvalho, morador na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição do Fação, da vila de Guaratinguetá 
(Guaratinguitâ), expondo ter bastante gado vacum e éguas e tudo o 
necessário para grangear qualquer terra e pedindo a (D. José I) lhe faça 
mercê mandar passar carta de sesmaria de "uma légua de terras" na 
paragem de Itacuruçá (Itacurssâ) e a pensão anual de nove mil e seiscentos 
réis, por ser muito pobre. 
Anexo: 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2192. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2192. 
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2193-  1763, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de João 
Ferreira de Oliveira, em que pede a (D. José I) para lhe conceder licença 
para regressar ao Reino, com sua mulher, filho e mais família. Consultado o 
governador da praça de Santos, o procurador da Fazenda e o procurador da 
Coroa, pareceu ao Conselho Ultramarino não haver inconveniente em 
deferir o requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2193. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2193. 
 

2194-  1763, Outubro, 10, Lisboa 
CARTA do corregedor do Crime da Corte e Casa, Manuel José da Gama 
Oliveira, a (D. José I), dando conta de lhe ter sido ordenado sentenciar 
sobre as residências que se tiraram ao bacharel João de Sousa Filgueiras, 
do tempo que serviu como ouvidor da comarca de São Paulo, e ao Bacharel 
João Baptista de Oliveira Baena, ouvidor do Reino de Angola. Não lhe tendo 
sido remetidas as cópias das cartas dos sindicantes como se mencionava 
nos autos, pede que lhe diga se deve sentenciar, sem as ditas cópias. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2194. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2194. 
 

2195-  [ant. 1763, Outubro, 11, s.l.] 
REQUERIMENTO de Salvador Jorge Velho a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente que junto apresenta. 
Anexo: parecer, despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2195. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2195. 
 

2196-  [ant. 1763, Novembro, 16, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Pedro da Fonseca de Carvalho a (D. José I), 
pedindo que lhe mande passar alvará de mantimento, relativo ao cargo para 
que fora nomeado na Igreja de São Francisco das Chagas da vila de 
Taubaté, do Bispado de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2196. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2196. 
 

2197-  [ant. 1763, Novembro, 16, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre Francisco José Sobral a (D. José I) dizendo que 
o mesmo Senhor lhe concedera mercê da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição da vila de Itanhaém, do Bispado de São Paulo, e porque para 
receber a sua côngrua necessitasse de alvará de mantimento, pedia que lhe 
fosse passado o dito alvará. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2197. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2197. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 620 / 1400 

2198-  1763, Dezembro, 1, Praça de Santos 
CARTA do juiz de fora de Santos, Joaquim José Coelho da Fonseca para 
(D. José I), dizendo que pela Certidão junta informa do dia, mês e ano em 
que tomou posse daquele lugar. 
Anexo: despacho, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 23, doc. 2198. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2198. 
 

2199-  [ant. 1763, Dezembro, 5, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de (São Francisco das Chagas) de 
Taubaté, Bento Lopes de Leão, a (D. José I), pedindo a confirmação deste 
seu posto, para o qual fora nomeado pelo (governador e capitão-general da 
capitania do Rio de Janeiro, à qual estava submetida a de São Paulo), 
conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrada). 
Anexo: despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2199. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2199. 
 

2200-  1763, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma representação dos oficiais 
da Câmara da cidade de São Paulo, de 30 de Setembro de 1762, na qual 
dizem que em 1748 tinham sido privados do seu governador e capitão-
general e sujeitos à capitania do Rio de Janeiro, a que representava grande 
prejuízo para os interesses da sua capitania, visto que o conde general do 
Rio de Janeiro (D. Antônio Alvares da Cunha) devido a distância que 
separava as duas capitanias, não podia vigiar convenientemente, e os 
ouvidores, não tendo quem os repreendesse, cometiam toda a espécie de 
injustiças. E como o governador da praça de Santos, Alexandre Luís de 
Sousa e Meneses, sendo encarregado pelo dito conde-general do Rio de 
Janeiro de organizar quatro Companhias de soldados para guarnecerem a 
fortaleza do Rio Pardo, demonstrasse grande capacidade de organização e 
espirito de justiça, pediam que o Rei o nomeasse governador de São Paulo. 
Ao Conselho parece por da presença do soberano esta representação. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2200. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2200. 
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2201-  1764, Março, 13, Piedade de Guaratinguetá 
OFÍCIO (Cópia do), do alferes Antônio Vaz Pinto, para o vice-rei do (Estado 
do Brasil, D. Antônio Alvares da Cunha), conde da (Cunha), informando-o do 
estado miserável e das perturbações que existem na vila de Guaratinguetá 
(Goratingueta) e freguesia da Piedade, devido não só à falta de alguns 
oficiais, mas também a ter morrido o seu capitão Lázaro Rodrigues de 
Carvalho e ser o capitão João de Vilasboas Pereira pouco inteligente. De 
fato, existem tantas insolências, mortes e distúrbios que o povo vive como 
se não houvesse nem Lei nem Rei, visto que a justiça não tem força para 
sufocar semelhantes criminosos. A terra está transformada em couto de 
facínoras, que, com os seus exemplos, influenciam os novos e aterrorizam 
os velhos, chegando com a sua audácia a libertar os poucos presos que ali 
se faziam, na ocasião em que eram enviados para São Paulo.  Diz que os 
piores são os bastardos e mestiços de brancos com carijós, os quais, como 
são bastante ociosos, se não fizeram soldados, existindo portanto muitos 
que seriam úteis ao real serviço. Mas é preciso evitar que se espalhe esta 
notícia pois fugiriam para os matos, onde só a quadrilha dos capitães do 
mato os poderiam perseguir. Em virtude do que acima disse, pede-lhe que 
se digne remediar esta situação, enviando ordens extraordinárias para a 
extinção dos oito criminosos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2201. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2201. 
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2202-  1764, Março, 24, Nossa Senhora do Desterro do jundiaí da comarca de 
São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO (Cópia da) dos oficiais da Câmara da vila de Nossa 
Senhora do Desterro de Jundiaí (judiahy), da comarca de São Paulo, ao 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado), participando o estado miserável 
em que se encontram as freguesias de Mojimirim (Mogy Mirim) e de 
Mojiguassu (Mogy Guasu), do caminho de Goiás, devido à falta de medidas 
contra as atrocidades aí praticadas. Antigamente isto não acontecia porque 
temiam ser castigados em virtude de existir então a capitania de São Paulo 
com o governador e capitão-general, que é hoje comarca sujeita à capitania 
do Rio de Janeiro. (Refere-se ao fato de, por Carta Régia de 9 de Maio de 
1748, à Câmara de São Paulo, se declarar extinto o predicamento de ser a 
capitania governada por capitães-generais, sujeitando-a aos governadores e 
capitães-generais do Rio de Janeiro). E também se determinou que o 
governador da praça de Santos sujeito a esta mesma capitania, 
administrasse "todo o militar della" e da de Paranaguá, o que certamente 
sabe, vendo na Secretaria (de Estado) a citada Ordem Régia, de 9 de Maio 
de 1748 dirigida ao (governador e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro), Gomes Freire de Andrade (conde de Bobadela). Dizem que, como 
aqueles lugares são desertos sem a menor figura representativa do governo, 
ocultam os criminosos, quando ali chegam os oficiais da Câmara e juizes 
que vão em correição, pelo que se encontram aquelas terras povoadas de 
facínoras, que praticam inúmeras mortes e aterrorizam o povo. Por isto, 
pedem ao Rei que procure maneira de evitar tais excessos, pois com o 
único juiz que há e que nem lá reside, é impossível por côbro a tal estado de 
coisas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2202. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2202. 
 

2203-  [ant. 1764, Março, 27, s.l.] 
REQUERIMENTO do (bacharel) Antônio Pires da Silva e Melo Portocarreiro 
a (D. José I) pedindo que na Secretaria da Repartição das Justiças lhe fosse 
passada uma certidão de que constassem os anos em que servira de 
ouvidor da comarca de Paranaguá. 
Anexo: despacho, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2203. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2203. 
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2204-  1764, Maio, 3, São Paulo 
CARTA do vigário capitular de São Paulo, Manuel de Jesus Pereira, para (D. 
José I) a pedir que confirme o regimento que se observava no juízo 
Eclesiástico da cidade de (São Sebastião do) Rio de Janeiro, que se tem 
executado, em observância da ordem do primeiro Bispo de São Paulo (D. 
Bernardo Rodrigues Nogueira), no que diz respeito aos vencimentos. Na 
alternativa do Rei não confirmar este regimento pede para autorizar que se 
gratifique o que se observa no juízo secular de São Paulo. 
Anexo: parecer, 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2204. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2204. 
 

2205-  1764, Maio, 8, São Paulo em Cabido 
REPRESENTAÇÃO do cabido de São Paulo a (D. José I) dando conta do 
falecimento do Bispo daquele Bispado (D. Frei Antônio da Madre de Deus 
Galrão) e da nomeação do chantre Manuel de Jesus Pereira para o cargo do 
falecido. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2205. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2205. 
 

2206-  [ant. 1764, Maio, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO do (bacharel) Antônio Pires da Silva e Melo 
(Portocarreiro) a (D. José I) pedindo para que lhe fosse passada pela 
Secretaria (do Conselho Ultramarino) uma certidão onde constasse ter sido 
despachado para servir de ouvidor em Paranaguá, pelo "Alvará de 
Mantimento" de 1748. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2206. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2206. 
 

2207-  1764, Maio, 18, São Paulo 
CARTA do vigário capitular (do Bispado) de São Paulo (de cuja Catedral é 
chantre) Manuel de Jesus Pereira para (D. José I), expondo a sua situação 
econômica, que está em desacordo com os serviços prestados, pois por 
morte do Bispo ocupa o seu lugar e os de vigário-geral e de provisor e 
pedindo para autorizar o provedor da Fazenda de Santos a conceder-lhe os 
cento e vinte mil réis consignados pelo (Rei) aos prelados. 
Anexo: 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2207. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2207. 
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2208-  1764, Maio, 18, São Paulo 
CARTA do ouvidor de São Paulo, Domingos João Viegas, para (D. José I), 
comunicando-lhe o falecimento a 19 de Março de 1764 do Bispo da cidade 
de São Paulo, D. Frei Antônio da Madre de Deus (Galrão), e enviando a 
cópia do seu testamento, pelo qual dispôs, pela faculdade apostólica que 
tinha, de um conto setecentos e cinqüenta mil réis. 
Anexo: autos de inventário, testamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2208. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2208. 
 

2209-  [ant. 1764, Junho, 8, s.l.] 
REQUERIMENTO de Nuno dos Reis (dos Santos) pedindo a (D. José I) 
confirmação duma carta de sesmaria pela qual o vice rei do Brasil, conde 
(da Cunha D. Antônio Alvares da Cunha) lhe concedeu uma légua de terra 
em quadra. 
Anexo: 3 despachos, 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2209. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2209. 
 

2210-  [ant. 1764, Junho, 8, s.l.] 
REQUERIMENTO de Miguel Pinheiro de Sousa e de Francisco da Cunha e 
Sousa), a (D. José I), no qual pedem que lhe mande passar Carta de 
Confirmação da sesmaria inclusa, concedida pelos governadores do Estado 
do Brasil (sic). 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2210. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2210. 
 

2211-  [ant. 1764, Julho, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Antônio de Torres e Cunha, a (D. José I), 
pedindo que lhe mande passar alvará do mantimento relativo à sua conezia 
da Sé do Bispado de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2211. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2211. 
 

2212-  [ant. 1764, Julho, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Antônio de Toledo Lara a (D. José I), pedindo 
que lhe mande passar Alvará de mantimento, inerente à sua conezia da Sé 
do Bispado de São Paulo, em que fora provido. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2212. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2212. 
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2213-  1764, Julho, 28, São Paulo 
CERTIDÃO do escrivão da Intendência da cidade de São Paulo, João de 
Oliveira Cardoso, declarando que, no Livro de Receita dos materiais e 
instrumentos, que servia a Casa de Fundação desta cidade, se achavam 
registrados quatro termos; de carga, feitos pelo tesoureiro da referida Casa 
de Fundição, Matias Alvares Vieira de Castro (Crasto), de materiais 
enviados, por ordem do desembargador intendente-geral do Rio de Janeiro, 
João Alvares Simões, para serem remetidos à Casa de Fundição de Vila 
Boa de Goiás, por condutores, e entregues ao tesoureiro dessa Casa, o 
capitão-mor Francisco Xavier Leite de Távora. Esses condutores foram: 
Joaquim Barbosa de Mendonça, Nicolau Martins Leão, Francisco Rodrigues 
Silva e Antônio da Silva Loures. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2213. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2213. 
 

2214-  [ant. 1764, Novembro, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Ferrão de Carvalho a (D. José I), pedindo a 
continuação da Sesmaria pela qual o vice-rei e capitão-general de mar e 
terra do Estado do Brasil (D. Antônio Alvares da Cunha), conde da Cunha, 
lhe concede meia légua de terras de testada com légua e meia de sertão (na 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Façao, Termo da vila de São 
Francisco das Chagas de Taubaté). 
Anexo: 2 parecer, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2214. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2214. 
 

2215-  1765, Janeiro, 5, Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, o (Morgado de Mateus), D. Luiz Antônio de Sousa 
Botelho e Mourão, e ordena ao Conselho Ultramarino que passe o 
respectivo despacho. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2215. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 225. 
 

2216-  1765, Janeiro, 7, Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO pelo qual (D. José I) nomeia secretário (da capitania) de São 
Paulo, Tomás Pinto da Silva. A nomeação é válida por três anos, ou mais, 
enquanto o Rei não nomear sucessor. O Conselho Ultramarino deve mandar 
passar os despachos necessários. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 23, doc. 2216. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2216. 
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2217-  [ant. 1765, Janeiro, 8, s.l.] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (Morgado de 
Mateus) a (D. José I), pedindo para na Secretaria do Conselho (Ultramarino) 
se lhe passarem as ordens e provisões necessárias a fim de tomar posse do 
sobredito cargo em que fora provido. 
Anexo: despacho, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2217. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2217. 
 

2218-  [ant. 1765, Janeiro, 10, s.l.] 
REQUERIMENTO de Tomás Pinto da Silva a (Dom José I), dizendo que 
tinha sido nomeado para secretário do Governo (da capitania) de São Paulo, 
com o mesmo ordenado, emolumentos e aposentadoria que vencia o 
secretário das Minas Gerais, pelo que pedia ao Rei que lhe mandasse 
passar provisão para se lhe pagarem as referidas quantias. 
Anexo: 3 despachos, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2218. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2218. 
 

2219-  [ant. 1765, Janeiro, 11, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre Loureiro Cláudio Moreira, a (D. José I), pedindo 
que lhe mande passar o alvará de mantimento, referente à sua conezia da 
Sé do Bispado de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2219. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2219. 
 

2220-  1765, Janeiro, 17, Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. José I), nomeando provedor da Fazenda Real da cidade 
de São Paulo e da (vila) de Santos, José Honório de Valadares e Aboim, 
com a ordenado de seiscentos mil réis anuais. A nomeação é válida por três 
anos, desde que não haja ordem em contrário. O Conselho Ultramarino 
deve mandar passar os despachos necessários. 
Anexo: despacho, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2220. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2220. 
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2221-  [1765, Janeiro, 26, s.l.] 
INSTRUÇÕES (Cópias dos Artigos das) dadas pelo (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras, (Sebastião José de 
Carvalho e Melo), ao (governador e capitão) -general da capitania (de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão Morgado de Mateus) no 
ofício de 26 de Janeiro de 1761. Determina que veja com atenção e procure 
executar, as disposições do Rei, no que diz respeito à administração das 
capitanias do Brasil. Assim não será possível aos jesuítas e aos índios 
internar-se e manter-se nos sertões que ficarem longe das Missões do 
Uruguai (Uruguay) e Paraguai nem conseguir através deles grandes 
marchas com artilharia, o que é muito dispendioso, como os próprios 
portugueses verificaram, depois de 1752, na guerra em que aí ajudaram os 
castelhanos contra os jesuítas que agora se acham de acordo com aqueles. 
Alguns oficiais portugueses que se encontravam nas fortalezas de São 
Miguel, do Rio Grande de São Pedro (do Sul) e noutras, entregaram aos 
castelhanos todo o território desde essas fortalezas até Viamão. Se os 
castelhanos, animados por este ato, tentarem internar-se mais na capitania 
de São Paulo, atacando o Rio Pardo e Viamão para se aproximarem do Rio 
de Janeiro e de Minas (Gerais), deve o governador preparar-se e recorrer-se 
ao governador de Minas (Gerais), Luís Diogo Lobo da Silva de modo que 
com 20 ou 30 mil negros das quatro comarcas possam vencer os 
castelhanos e até recuperar todo o território, por eles ocupado, até a 
margem setentrional do Rio da Prata, cujo descobrimento e ocupação se 
deve aos habitantes da capitania de São Paulo. 
Anexo: carta, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2221. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2221. 
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2222-  1765, Janeiro, 28, São Paulo 
CARTA do vigário capitular de São Paulo, Manuel de Jesus Pereira, para (D. 
José I) expondo a questão que se debatia entre os bispados de São Paulo e 
Mariana, suscitada pela nova divisão das capitanias de São Paulo e Minas 
Gerais. Em 1759 mandara o (governador e capitão-general da capitania do 
Rio de Janeiro) conde de Bobadela, Gomes Freire de Andrada, proceder à 
nova divisão das capitanias, mas o ouvidor do Rio das Mortes, Tomás 
Robim (sic) não seguira o projeto da divisão; não fora pelo caminho que ia 
para Guaratinguetá, não subia ao alto da serra Mantiqueira traçando uma 
reta até dar na de Mojiguaçu, mas fora direito ao Rio Sapucaia e passou 20 
léguas para além do ponto donde devia principiar.  Informa, o Rei, que desta 
má divisão entrara o Bispo de Mariana na posse das igrejas, que ficavam 
dentro dos novos limites e  no ano de 1767 o (governador) e capitão-general 
da (capitania) de Minas Gerais, (Luís Diogo Lobo da Silva), passara a fazer 
nova divisão das ditas capitanias por ordem alcançada do vice-rei, do 
(Estado do Brasil, conde de Azambuja D. Antônio Rolim de Moura). Perante 
a nova espoliação das freguesias e expulsão dos seus vigários apelava para 
o Rei, enviando-lhe a correspondência trocada entre ele e o cabido de 
Mariana, desejando a melhor solução, uma vez que aquele bispado era a 
que menos igrejas tinha por lhe haverem sido anexados anteriormente e 
achava também, que o parecer lhes devia ser favorável, porque da união 
daquelas terras às Minas Gerais nascia um maior prejuízo do que se 
continuasse com a antiga situação. 
Anexo: 2 ofícios, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2222. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2222. 
 

2223-  [ant. 1765, Fevereiro, 2, São Paulo] 
REQUERIMENTO do provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo 
José Honório de Valadares e Aboim a (D. José I), pedindo para lhe ser 
passada provisão do cargo de conservador e contratador do sal, em que 
fora nomeado por três anos. 
Anexo: 2 despachos, carta de nomeação, contrato, alvará, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2223. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2223. 
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2224-  [ant. 1765, Fevereiro, 16, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Salvador Pereira da Silva a (D. José I), dizendo que 
tendo sido nomeado ouvidor da comarca de São Paulo, necessitava da 
provisão, para vencer os seus ordenados, desde o dia do embarque, pelo 
que pedia que lhe fosse passada. Sobre este requerimento, recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, deferindo-o. Seque-se, no mesmo 
documento: a) PROVISÃO pela qual D. José (I) ordena que se pague ao 
ouvidor geral da comarca de São Paulo, Domingos João Viegas (antecessor 
do requerente), o ordenado, desde o dia de embarque, na condição de que 
a viagem não exceda cinco meses. b) PROVISÃO pela qual D. José (I) 
ordena que, ao ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Domingos João 
Viegas, fosse dada, pela Provedoria da Fazenda Real da praça de Santos, a 
ajuda de custo, referente à viagem para a mesma cidade. Autenticadas pelo 
(secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de Lavre. 
Contém: 1) BILHETE do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim 
Miguel Lopes de Lavre, mandando dar, ao bacharel Salvador Pereira da 
Silva, a ajuda de custo que se costumava dar a seus antecessores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2224. 
 

2225-  [ant. 1765, Fevereiro, 25, Santos] 
REQUERIMENTO do bacharel José Gomes Pinto de Morais a (D. José I), 
dizendo que, tendo sido nomeado para juiz de fora da praça de Santos, 
necessitava das costumadas provisões para exercer o dito cargo, pelo que 
pedia que o mesmo Senhor as mandasse passar. 
Anexo: despacho, bilhete, requerimento, certidão, 4 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2225. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2225. 
 

2226-  1765, Fevereiro, 26, Lisboa 
DESPACHOS do presidente (do Conselho Ultramarino), dos quais: o 
primeiro, determina que se passe ordem para o bacharel Salvador Pereira 
da Silva tirar residência ao bacharel Domingos João Viegas, do tempo que 
serviu de ouvidor da comarca de São Paulo, e a seus oficiais. O segundo, 
manda, ao referido sindicante, tirar residência ao bacharel Joaquim José 
Coelho, do tempo em que serviu de juiz de fora da vila de Santos, e a seus 
oficiais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2226. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2226. 
 

2227-  [ant. 1765, Fevereiro, 27, Santos 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel José Gomes 
Pinto de Morais a (D. José I), pedindo para lhe ser declarado por qual dos 
regimentos se devia regular, se pelo das Minas, se pelo da Marinha. 
Anexo: 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2227. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2227. 
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2228-  1765, Fevereiro, 28, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para 
Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, do Conselho Ultramarino, 
mandando entregar, em nome de (D. José I), uma cópia do Regimento das 
Provedorias da Fazenda, a José Honório de Valadares (e Aboim) nomeado 
provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2228. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2228. 
 

2229-  1765, Março, 6, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para 
Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, do Conselho Ultramarino dizendo 
que (D. João I) mandou o Erário Régio entregar ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão (Morgado de Mateus) - duzentos mil réis por ano, a começar no dia 
do seu embarque, adiantando-se-lhe um ano que o Conselho Ultramarino 
mandará a Provedoria da Fazenda Real (de São Paulo), descontar 
anualmente nos soldos do governador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2229. 
 

2230-  [ant. 1765, Março, 14, s.l.] 
REQUERIMENTO de Claro Francisco Nogueira, Manuel Gomes de Campos 
e Faria e capitão Francisco Antônio Rodrigues Feijó a (D. José I) dizendo 
que haviam arrematado, no Conselho Ultramarino, em 28 de Julho de 1763, 
o contrato real dos dízimos, da capitania de São Paulo, e suas anexas, para 
principiar em 1 de Agosto de 1764, mas que este não chegara a ter 
princípio, porque a notícia de que parte das terras nele compreendidas 
tinham caído em poder dos Castelhanos, os fizera requerer ao Rei que lhes 
descontasse no preço do contrato, o produto que as mesmas tinham rendido 
nos triênios anteriores. Este requerimento encontrava-se em consulta, e, 
como se aproximasse o tempo da partida da frota, pediam ao Rei que 
declarasse que o referido contrato só teria inicio em 1 de Agosto de 1766, e 
que este requerimento se juntasse ao que anteriormente tinham feito. 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2230. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2230. 
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2231-  [ant. 1765, Março, 18, Santos] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, Joaquim José Coelho 
da Fonseca a (D. José I), pedindo licença para se casar com Luisa da 
Câmara César, filha de João Moniz da Câmara César e de sua mulher, 
Agueda Correia da Fonseca, moradora no Arraial de Antônio Pereira, termo 
da cidade de Mariana. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2231. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2231. 
 

2232-  [ant. 1765, Março, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO (Cópia do) de Antônio de Sousa Teles e Meneses, ao juiz 
presidente da vila (Boa de Goiás, capitão, José Ribeiro da Costa), pedindo 
que lhe passem, por certidão, a quantia que a Câmara da mencionada vila, 
paga em cada ano, aos sargentos-mores ajudantes de Cavalaria Auxiliar e 
Infantaria, e as ordens reais pelas quais foram criados e estabelecidos os 
oficiais e respectivos soldos. 
Anexo: certidão, carta, cópia de capítulos de autos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2232. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2232. 
 

2233-  1765, Junho, 30, São Paulo 
RELAÇÃO (Minuta da) das cartas (do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão) para (D. José I). Na primeira, o referido governador 
propunha que se organizasse um Regimento em Santos. Na segunda, 
indicava como dar um meio de vida aos vadios. A terceira carta, 
acompanhava os mapas das seis Companhias com os nomes dos oficiais. A 
quarta, enviava as contas da despesa com as seis Companhias agora 
existentes. Na quinta, expunha a falta de munições. Na sexta, pedia a 
aprovação para a Companhia Auxiliar do capitão Caetano Francisco 
Santiago. A sétima carta, comunicava que estava a organizar e disciplinar a 
seis Companhias pagas e preparava "terços de Auxiliares". A oitava carta 
fazia saber que, precisando dum engenheiro pediu-o ao (vice-rei do Estado 
do Brasil) conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha). Uma nota, 
contava a sua viagem ao Rio de Janeiro para a vila de Santos, enviando um 
mapa da barra desta vila. A carta décima acompanhava o mapa das praças 
de Santos e seus portos. A undécima carta junta, e um mapa da quantidade 
de petróleo existente na praça de Santos e propunha-se construir uma 
fábrica de pólvora. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2233. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2233. 
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2234-  1765, Julho, 25, Porto de Santos 
OFÍCIO nº primeiro do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pelo qual lhe participa o 
cumprimento das instruções recebidas e dando-lhe conta do aspecto da 
enseada de Parati (Paraty), do modo de vida dos seus habitantes e expõe o 
seu parecer quanto à possibilidade de fortificação da dita enseada. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2234. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2234. 
 

2235-  1765, Julho, 30, Vila de Santos 
OFÍCIO nº segundo do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado Mateus), para 
o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) Conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) anunciando alguns gastos necessários 
para a fortificação e defesa do porto, entre eles a construção de um 
pequeno reduto com uma estacada na "Praya de Gois" para segurar a 
fortaleza de Santo Amaro e o levantamento de uma bateria na barra de São 
Vicente. Além destes, já mandara ver outros portos, como o de São 
Sebastião, o de Cananéia, o da Conceição, o de Iguape e, sobre tudo, o de 
Paranaguá, por se deverem temer mais as invasões na América por mar do 
que por terra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2235. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2235. 
 

2236-  1765, Julho, 31, Vila de Santos 
OFÍCIO nº terceiro-1 do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), expondo a composição do 
estado militar da capitania e mostrando a conveniência dum regimento 
regular para evitar o levantamento de aventureiros que davam trabalho e 
despesa e não ficavam prontos no tempo necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2236. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2236. 
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2237-  1765, Agosto, 2, Vila de Santos 
OFÍCIO nº terceiro-2, (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
para o (ministro e secretário de Estado das Negócios do Reino) conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo) pelo qual lhe mostra a 
composição do estado militar da capitania, que não compreendia toda a 
gente, para eficaz efeito organizar listas com os homens de cada distrito. Dá 
conta que passou revista na vila de (Santos) às Companhias de 
Aventureiros, prometendo a patente de capitão de auxiliares pardos com 
graduação de tenente de Infantaria, ao capitão dos homens pardos, se este 
arranjasse cem homens fardados e armados à sua custa, desejando fazer o 
mesmo na vila de São Vicente. Mostra, também a vontade de formar 
companhias dos pardos, que são escravos, bem como dos pretos, 
obrigando os seus senhores a terem armas para lhes entregarem nas 
ocasiões próprias, usando com todos eles de suavidade em virtude elos 
seus feitios desconfiados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2237. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2237. 
 

2238-  1765, Agosto, 3, Vila de Santos 
OFÍCIO nº terceiro-3 do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo) anunciando o envio da relação 
do pessoal de guerra que forma as seis companhias que compõem as 
tropas pagas, demonstrando nas mesmas relações a capacidade de cada 
soldado. Faz ver a insuficiência numérica das tropas e a distância que as 
separa. 
Anexo: mapa, 6 listas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2238. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2238. 
 

2239-  1765, Agosto, 4, Vila de Santos 
OFÍCIO nº terceiro-4 do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D, Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
para o (Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pela qual mostra a 
necessidade de na praça de Santos haver um Regimento de Infantaria 
regular para os soldados poderem guarnecer as fortalezas da barra, que 
ficavam muito distanciadas, e a própria vila (de Santos) e informa-o também, 
do excesso de despesas que ia na conservação das seis Companhias atuais 
para o gasto que deveria fazer o dito Regimento regular, embora este 
tivesse o número de componentes. Apresenta ainda, as despesas que 
faziam as companhias dos Aventureiros de São Paulo, tropa mais útil e mais 
própria para as campanhas do Rio Grande. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2239. 
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2240-  [ant. 1765, Agosto, 12, São Paulo] 
REQUERIMENTO do ajudante de ensaiador da Real Casa da Moeda da 
cidade de São Paulo, Manuel José da Silva, a (D. José I) dizendo que, por 
um decreto seu, fora nomeado primeiro ensaiador da Casa da Fundição da 
cidade de São Paulo, com o ordenado igual aos oficiais do mesmo emprego 
em Minas Gerais, Goiás e Cuiabá, regulado pela Provisão de 2 de Fevereiro 
de 1726. Como nem ele, nem os outros fundidores recebessem o ordenado 
estabelecido, queixaram-se ao Rei, que ordenou ao (governador e capitão-
general da capitania do Rio de Janeiro e anexas) conde de Bobadela, 
(Gomes Freire de Andrade), que mandasse pagar o que fosse estipulado, 
mas sem resultado, pois que, quando a ordem chegou o governador estava 
na campanha do Rio Pardo, e ao regressar não lhe deu cumprimento. 
Entretanto, como estivesse sido extinta a Casa de Fundição da cidade de 
São Paulo, foi mandado, pelo mencionado governador, apresentar-se em 
Minas Gerais para passar a exercer aí o seu ofício. Porém, quando lá 
chegou, já o lugar estava ocupado por ordem do governador das Minas. 
Perante o exposto se via estar o requerente lesado nos seus ordenados 
desde que tomou posse do cargo, em 8 de Outubro de 1751, até 31 de 
Julho de 1762, data em que foi abolida a Real Casa da Fundição da cidade 
de São Paulo, pelo que pedia que, ou pela Alfândega do Rio de Janeiro ou 
pela Provedoria da Vila Rica, lhe fosse pago o que lhe era devido. 
Anexo: despacho, 4 requerimentos, 6 certidões, 2 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2240. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2240. 
 

2241-  1765, Agosto, 19, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, informando-o da resolução que tomou de 
proceder à plantação e instalação de fábricas de algodão e de louça em 
virtude da extrema pobreza da vila de Santos e de toda a capitania, 
conseqüência da mudança de passagem do ouro das minas daquele canal 
para o Rio de Janeiro. Desta cidade mandara vir tecelões para com seus 
teares se instalarem e estabelecerem as ditas fábricas. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2241. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2241. 
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2242-  1765, Agosto, 20, Vila de Santos. 
OFÍCIO nº 5-II do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D, Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), expondo a situação decadente da vila 
de Santos e toda a capitania em virtude da falta do comércio no porto de 
Santos e apresentando como meio para remediar essa falta o vir ao dito 
porto um navio da companhia dos vinhos do Alto Douro como estava 
estipulado no capítulo 19 da mesma companhia. Para esse fim apresenta a 
carta que julga de interesse escrita a João de Almada (de Melo). 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2242. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2242. 
 

2243-  1765, Agosto, 21, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-III do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras, (Sebastião José de Carvalho e Melo), dando-lhe conta dos 
aumentos da fábrica das baleias na barra de Bertioga (Vertioga), que distava 
cinco léguas da vila de Santos e mostrando a insuficiência ainda da dita 
fábrica e as suas diligências junto dos contratadores para erigir outra fábrica 
na praia chamada de Góis, local apropriado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2243. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2243. 
 

2244-  1765, Agosto, 22, Vila de Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) Conde de Oeiras participando-lhe a chegada à vila de 
Santos de Domingos Ferreira Pereira e seus sócios que com autorização 
real iam numerar ferro e chumbo nas terras da capitania de São Paulo e aí 
estabelecer fábricas para caldear o dito ferro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2244. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2244. 
 

2245-  1765, Agosto, 25, Vila de Santos 
CARTA FAMILIAR do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
para (o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
agradecendo-lhe todas as mercês com que o tem distinguido, especialmente 
a sua nomeação, pedindo desculpas dos erros e defeitos que dê nas contas 
da capitania e desejando que houve sempre com os seus conselhos nas 
suas insuficiências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2245. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2245. 
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2246-  1765, Agosto, 25, Vila de Santos 
CARTA FAMILIAR do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), dando-lhe conta e ao Rei (D. 
José I) das primeiras idéias do seu governo e das dificuldades que ia 
encontrando e transmitindo-lhe os seus agradecimentos pelo favor do cargo 
concedido e os seus desejos de feliz saúde. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2246. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2246. 
 

2247-  1765, Agosto, 26, São Paulo 
CARTA de Pedro Taques de Almeida Pais Leme com que anuncia que 
quando chegara a ordem para não ser publicada a "cruzada" já se havia 
feito a sua publicação na Sé de (São Paulo) e que, por este motivo enviava 
à sua custa avisos aos tesoureiros das freguesias novas do mesmo bispado. 
Acrescenta, também, que a guerra dos castelhanos impedira a saída de 
Cuiabá da frota, que trazia o ouro das "Bulas" vendidas no Mato Grosso e 
Cuiabá em 1763 e, uma vez que ainda demorava, vira que era a sua 
importância, e desejando que ela fosse inteira, embora faltasse o ouro das 
ditas bulas completou-o da sua algibeira para ser enviado juntamente com o 
dinheiro que ficara forado no Rio de Janeiro, pertencente ao ano de 1762. 
Informa, ainda, que a José de Cruz Pedroso expusera as providências que 
tomou e as necessidades que surgiriam com a publicação da "Cruzada". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2247. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2247. 
 

2248-  1765, Agosto, 26, São Paulo 
CERTIDÃO do escrivão da bula, Manuel Gonçalves da Silva, atestando que 
no livro das Receitas e Recebimentos das Bulas de Cruzada se encontra 
registrado o termo seguinte que traslada: TERMO DE RECENSEAMENTO 
DE CONTA do escrivão da bula, Manuel Gonçalves da Silva, em que consta 
que o tesoureiro-mor da capitania de (São Paulo) e minas anexas, o 
sargento-mor Pedro Taques de Almeida Pais Leme distribuíra bulas ao 
reverendo doutor comissário Mateus Loureiro de Carvalho, no total de três 
contos, setecentos e setenta e oito mil quatrocentos e quatro réis e meio. 
Faz-se também referência ao rendimento das esmolas das caixas da igreja . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2248. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2248. 
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2249-  1765, Agosto, 26, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-VI do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão Morgado de Mateus) 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pelo qual lhe comunica a falta 
de pólvora que havia naquela capitania e a necessidade de, segundo seu 
parecer, se fazer uma fábrica de pólvora nalguma daquelas vilas. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2249. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2249. 
 

2250-  1765, Agosto, 27, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-VII do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado de Negócio do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) dando-lhe conta dos motivos que o 
levaram a ficar em Santos e não passar imediatamente à cidade de São 
Paulo para tomar posse, visto as informações de que necessitava serem de 
maior urgência e interesse do serviço real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2250. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2250. 
 

2251-  1765, Agosto, 28, Santos 
OFÍCIO nº 5-VIII do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), enviando os mapas 
informativos das munições de capitania e pedindo providências para a falta 
de pólvora com que se debatia. 
Anexo: 3 mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2251. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2251. 
 

2252-  1765, Agosto, 29, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-V do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) pelo qual lhe participa as diligências 
tomadas para cumprimento das ordens recebidas por carta de quatro de 
Fevereiro de 1765 a fim de partirem para o reino o prior do convento do 
Carmo (Calçado), Frei José de Jesus Maria e o guardião de Santo Antônio, 
Frei Caetano de Santa Inês, uma vez que os ditos religiosos se encontram 
ausentes da Vila de Santos. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2252. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2252. 
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2253-  1765, Setembro, 2, Santos 
CARTA do juiz de fora, que servia de provedor da Fazenda, Joaquim José 
Coelho da Fonseca para o (ministro e secretário do Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
pela qual comunica que fora encarregado, por portaria do novo governador e 
capitão-general (da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão (Morgado de Mateus), por se encontrar doente o provedor, 
de dar execução às ordens que o governador trouxera, bem como a um 
aviso que o dito ministro enviara a respeito da parte que os herdeiros de 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real tinham nos direitos das passagens da 
Curitiba. Agradece, ainda, toda a proteção que lhe tem dispensado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2253. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2253. 
 

2254-  1765, Setembro, 3, Vila de Santos 
CARTA FAMILIAR do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pela qual se desculpa por não 
poder escrever as segundas vias e as entregar a um secretário de 
confiança, visto se ressentir da mão direita, em virtude da queda que dera. 
Participa-lhe, também, por ela, que o 4º conde de Vimieiro (D. Sancho de 
Faro e Sousa) lhe pedira alguns esclarecimentos tirados daquela capitania 
para juntar a uma causa que trazia com o conde de Lumiares sobre a 
capitania de São Vicente, desejando saber se o dá-los, seria do serviço e 
agrado de (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2254. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2254. 
 

2255-  1765, Setembro, 10, Vila de Santos 
OFÍCIO nº terceiro 5 do (governador) e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) 
pelo qual comunica a formação da Companhia dos homens pardos forros da 
vila de Santos, com sessenta homens, pelo capitão da Companhia, Caetano 
Francisco Santiago. Dá conta do prometimento ao dito pardo forro da 
patente de capitão de auxiliares pardos com graduações de tenente de 
infantaria  paga, mas como não sabe se será do agrado de (D. José I) 
"passou somente ao Caetano Francisco Santiago uma patente sem o 
declarar capitão dos auxiliares pardos nem lhe dar graduações de tenente". 
Informa ainda, que para os outros pardos e escravos e para os pretos 
escravos de que havia grande quantidade, mandou lançar um bando para 
que os seus senhores tenham um dardo ou chuço de catorze palmos para 
cada um, a fim de lhe entregarem na ocasião precisa. 
Anexo: carta patente, bando. 
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2256-  1765, Setembro, 15, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 5-IV do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão Morgado de Mateus), 
para o conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), participando-
lhe o seu trabalho com a disciplina das tropas - as quatro companhias Novas 
de Aventureiros levantadas pelo vice-rei, conde de Cunha (D. Antônio 
Alvares da Cunha) em São Paulo, as seis companhias pagas de que se 
compunham o Presídio, comunicando-lhe, também, o seu esforço para o 
levantamento de Terços de Auxiliares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2256. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2256. 
 

2257-  1765, Setembro, 16, Santos 
OFÍCIO nº 6-A do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), participando-lhe a sua resolução de 
impedir a escavação das minas descobertas no sítio do rio Pardo, em 
conformidade com as ordens recebidas do Conde de Oeiras, tendo 
mandado para aí o capitão Inácio da Silva Costa, visto saber por carta de 15 
de Agosto daquele ano, do governador daquela praça, Alexandre Luís de 
Sousa, de que aí se fizera uma nova descoberta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2257. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2257. 
 

2258-  1765, Setembro, 17, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 6-A do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, conde de Oeiras), pelo qual informa acerca da dúvida 
resultante de ordens que o dito governador julga contrárias dadas à sua 
pessoa e ao vice-rei, conde de Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha) por 
carta de 26 de Janeiro de 1765 sobre a permissão de descobrimento de 
minas no sítio onde estão a serra de Apucarana e o rio Tibaji (Tabagy). 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2258. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2258. 
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2259-  1765, Setembro, 18, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 6-B do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), dando-lhe o seu parecer sobre a 
conservação e desenvolvimento da praça da (Nova) (Colônia do 
(Sacramento) e territórios adjacentes por ser de grande importância para 
toda a defesa do Brasil, sendo também de opinião que se lançassem fora os 
castelhanos, de todos os territórios que ocupavam: Rio Grande e praças da 
parte setentrional do rio da Prata. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2259. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2259. 
 

2260-  1765, Setembro, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca São Paulo, Salvador Pereira da Silva, para 
(D. José I), na qual diz que, em observância da Provisão de 9 de Março de 
1765, sindicara o bacharel Domingos João Viegas, que servia de ouvidor-
geral da comarca, e que, como se podia ver na devassa junta, o sindicado 
fora um bom e perfeito ministro, cumpridor do seu dever e bem 
intencionado, letrado e com muita experiência e prática dos "lugares de 
letras". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2260. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2260. 
 

2261-  1765, Setembro, 23, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 6-G do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), pelo qual lhe dá conta da resolução 
tomada para impedir a extinção das árvores mangues cuja casca era 
necessária para conservação das fábricas dos atanados que existiam no Rio 
de Janeiro resolução tomada entre o dito governador e o (vice-rei), conde de 
Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha). 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2261. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2261. 
 

2262-  1765, Setembro, 24, Vila de Santos 
OFÍCIO nº 6-H do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) acerca das obras de fortificação das 
barras que estavam sujeitas à sua direção por nem ele nem o Vice-rei, 
conde de Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha), possuírem engenheiros que 
os orientasse. 
Anexo: carta, capítulos de carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 23, doc. 2262. 
AHU_CU_023-01, Cx. 23, D. 2262. 
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2263-  [ant. 1765, Setembro, 22, s.l.] 
INFORMAÇÃO do ouvidor da comarca de Paranaguá (Pernaguá) a (D. José 
I), comunicando ter mandado aos Regulares do distrito, que apresentem os 
títulos das fazendas que possuem, no prazo de dois meses. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2263. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2263. 
 

2264-  1765, Novembro, 2, Santos 
OFÍCIO do (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), participando-lhe a demora da sua 
partida para São Paulo, em virtude da chegada do novo provedor da 
Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, visto ter que informá-lo 
das notícias que na Provedoria tinha, para assim se acrescentarem as 
rendas reais e evitar os descaminhos e abusos na sua arrecadação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2264. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2264. 
 

2265-  1765, Novembro, 4, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) mostrando-lhe as dificuldades no 
levantamento das tropas Auxiliares da Capitania e enviando as listas 
informativas das quarenta e quatro Companhias de Auxiliares, vinte e nove 
de Infantaria e quinze de Cavalaria que conseguiu formar, para que se 
certifique da sua distribuição pelas vilas vizinhas, consoante a sua 
necessidade de defesa. 
Anexo: listas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2265. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2265. 
 

2266-  1765, Novembro, 5, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (Ministro e secretário do 
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo) Conde 
de Oeiras, a fim de saber se deviam facilitar a descoberta de ouro nos 
sertões das fronteiras dos domínios de Espanha para estimular os paulistas, 
e mais facilmente conseguir os ódios daquelas paragens que geriam os 
melhores defensores das mesmas fronteiras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2266. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2266. 
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2267-  1765, Novembro, 15, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa) Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) comunicando-lhe o envio dos padrões 
das cores e divisas dos uniformes que haviam de servir para fardas das 
tropas de Milícias de Infantaria e de Cavalaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2267. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2267. 
 

2268-  1765, Novembro, 20, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, dando-lhe conhecimento e esperando 
que seja de sua aprovação a fortificação da vila de Paranaguá (Pernagua) e 
a fundação duma povoação a catorze léguas mais abaixo para a parte sul 
na enseada de Guaratiba por ser sítio próprio pela abundância de peixe, 
pela suficiência da barra e pela existência de minas de ouro nas ditas terras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2268. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2268. 
 

2269-  1765, Novembro, 21, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) onde está aquartelado o antigo Colégio dos Padres da 
Companhia de Jesus, informando-o de que, se as separações se fizessem 
com urgência como era de necessidade, importariam em duzentos mil réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2269. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2269. 
 

2270-  [ant. 1765, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Lourenço Alvares Barros a (D. José I), pedindo para 
lhe ser confirmada a sesmaria que o vice-rei e capitão-general de mar e 
terra do Estado do Brasil, D. Antônio Alvares da Cunha, lhe concedera. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2270. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2270. 
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2271-  1765, Novembro, 23, Santo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da Capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) Francisco Xavier de Mendonça Furtado, pelo qual lhe anuncia 
o envio do resumo das suas contas com os pontos essenciais facilitando-lhe 
assim as ordens que lhe queira participar. 
Anexo: resumo de cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2271. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2271. 
 

2272-  1765, Dezembro, 02, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) Conde de Oeiras participando-lhe o 
envio do resumo das cartas que tem feito, (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios do Reino), tomando essa medida para lhe facilitar as ordens e 
não lhe fatigar a memória. 
Anexo: resumo de cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2272. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2272. 
 

2273-  1765, Dezembro, 03, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) pelo qual lhe pede o parecer sobre 
este assunto e da parte da chegada do mestre tecelão de algodões que 
tinha requisitado e das medidas que tomara quanto à necessidade de 
padrões e receitas para cores. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2273. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2273. 
 

2274-  1765, Dezembro, 1, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, participando-lhe as suas determinações 
quanto à fundação e povoamento da nova vila na enseada de Guaratiba e 
pedindo autorização para a dita vila pôr o nome de São Luís e à igreja o de 
Nossa Senhora dos Prazeres, em virtude de naquelas paragens já existirem 
povoações com o nome de São José e São Sebastião, não lhe ficando lugar 
portanto para pôr o nome do Rei ou do conde. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2274. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2274. 
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2275-  1765, Dezembro, 4, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, com o qual lhe dá conhecimento da 
partida da vila de Paranaguá, dos comissários que foram presidir à 
fortificação da barra da dita vila, e das determinações que tomou quanto ao 
delineamento da principal fortaleza sobre a ilha do Mel e da capacidade de 
alojamento que a dita fortaleza devia ter. Ordenara também que a vila de 
Paranaguá (Parnagua) fosse a praça de armas, onde manda residir o 
sargento-mor pago Francisco José Monteiro com o seu ajudante Manuel da 
Cunha Gamito, que hão de governar o corpo de oito Companhias de 
Infantaria Auxiliar da Marinha das vilas do sul, os quais são as cinco 
Companhias de Paranaguá, uma de Curitiba (Coritiba) uma de Iguape 
(Igope) e uma de Cananéia (Cananea) além da Companhia de peões de 
cavalo de Curitiba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2275. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2275. 
 

2276-  1765, Dezembro, 6, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo) pelo qual lhe lembra os oferecimentos 
que alguns vassalos fizeram em virtude da Fazenda Real não se encontrar 
em condições de poder suportar as despesas e pede as mercês de (D. José 
I) para aqueles que mais se distinguiram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2276. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2276. 
 

2277-  1765, Dezembro, 7, Santos. 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), dando-lhe conta do seu projeto de 
fazer uma ou mais povoações nas "chapadas da Vacaria" e pedindo ao 
conde o seu parecer sobre a resolução a tornar no caso dos castelhanos 
atacarem os novos moradores e o presídio, que ali mandara estabelecer. 
Anexo: declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2277. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2277. 
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2278-  1765, Dezembro, 8, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras 
(Sebastião José de Carvalho e Melo, pedindo-lhe o seu parecer sobre a 
exposição que apresenta da repartição das tropas da capitania às ordens 
dos três sargentos-mores. 
Anexo: lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2278. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2278. 
 

2279-  1765, Dezembro, 9, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dando-lhe conhecimento do envio da 
amostra do primeiro ferro extraído por Domingos Ferreira Pereira da mina 
junto à vila de Sorocaba e manifestando o desejo que o ferro seja o 
suficiente para o trabalho dos mineiros. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2279. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2279. 
 

2280-  1765, Dezembro, 10, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça (Furtado), comunicando-lhe o 
que fazia na capitania depois da partida da frota e pedindo-lhe sempre o seu 
acertado conselho para a sua pouca experiência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2280. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2280. 
 

2281-  [ant. 1765, Dezembro, 28, São Paulo] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, vigário da vara da 
nova povoação de Nossa Senhora do Desterro do rio das Velhas, comarca 
de Goiás (Goyaz), Félix José Soares da Silva, pedindo ao (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, Morgado de Mateus), que lhe sejam entregues os bens que 
indevidamente lhe foram tirados pelo cabo do registro de Itapeva (Itapeba), 
da mesma comarca, Jerônimo Dias Ribeiro, com o fundamento que devia 
pagar direitos do que levava, sabendo muito bem que nada era para negócio 
e que o seu destino era o distrito de Goiás (Goyaz), onde, na freguesia 
acima nomeada, tem a sua residência. Deseja, por isso, ser deferido na 
forma requerida. Sobre este documento recaiu um despacho do mesmo 
governador, dizendo que o referido presbítero deve dar prova do que afirma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2281. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2281. 
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2282-  [ant. 1766, Janeiro, 03, Santos] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Félix Soares da 
Silva, pedindo ao (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus), que lhe 
seja permitido mostrar verbalmente o que pretende, e não em junta, como o 
dito governador ordenou por despacho, a fim de poder seguir com brevidade 
para a sua freguesia. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2282. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2282. 
 

2283-  [ant. 1766, Janeiro, 08, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Claro Francisco Nogueira, Manuel Gomes de Campos 
e Faria e Capitão Francisco Antônio Rodrigues Feijó a (D. José I) expondo, 
que só depois de terem arrematado o contrato real dos dízimos da capitania 
de São Paulo e suas anexas, em 28 de Julho de 1763, para principiar a 1 de 
Agosto de 1764, tiveram conhecimento de que as terras do Rio Grande de 
São Pedro estavam em poder dos castelhanos, motivo por que em 2 de 
Maio de 1764 e em 26 de Janeiro e 14 de Março de 1766 requereram 
àquele Senhor no sentido de lhes ser abatido no contrato o produto das 
referidas terras e do mesmo ter início em Agosto de 1766. Como até aí não 
tivessem obtido resposta e porque dela estava pendente o pagamento na 
"obra Pia", lembravam, a Lei de 1 de Agosto de 1752 em que se determina 
que os eclesiásticos daquela capitania fossem pagos pelo rendimento de 
contrato do dízimos e pediam para que o tesoureiro da referida ordem lhes 
descontasse a quantia vencida pelos direitos eclesiásticos e só cobrasse um 
por cento sobre o total líquido. 
Anexo: despacho, certidão, alvará, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2283. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2283. 
 

2284-  [ant. 1766, Janeiro, 17, s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Abreu a (D. José I), dizendo que, 
além de ter ensinado Gramática Latina na cidade de São Paulo, era 
suficientemente instruído em Filosofia para advogar nos auditórios da 
mesma cidade, pelo que pedia ao Rei que lhe mandasse passar provisão 
para poder advogar nos auditórios da capitania de São Paulo. 
Anexo: despacho, requerimento, alvará, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2284. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2284. 
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2285-  1766, Janeiro, 27, Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (governador e capitão general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus), dizendo que, tendo o 
referido governador proposto em junta mudar o cofre e Provedoria para a 
cidade de São Paulo, é forçado a mostrar os inconvenientes de tal mudança, 
achando que se devia evitar a sua execução, pois não pode estar o cofre tão 
distante da praça principal e porto de mar nem também desamparar a 
Alfândega, seguindo-se ainda outros prejuízos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2285. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2285. 
 

2286-  1766, Fevereiro, 7, Vila  e Praça de Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim 
ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que (D. José I) ordenou ao 
(governador e capitão) –general da capitania de São Paulo (Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus), que suspendesse a junta e o 
provedor, que não executassem com brevidade as dívidas da Fazenda Real. 
Pede que se aplique o mesmo aos ministros da justiça quando não dão 
pronto cumprimento aos precatórios que recebem do juízo da Fazenda Real, 
porquanto, tendo as Câmaras da comarca de São Paulo oferecido a (D. 
José I) a contribuição de cento e cinco mil réis para ajuda do salário do 
ouvidor, já a não pagam há uns poucos de anos, porque os ouvidores se 
têm recusado a dar cumprimento a vários precatórios expedidos pelos 
anteriores provedores. Diz que se está devendo desta contribuição dois 
contos e oitocentos e dezessete mil e quatrocentos réis, pelo que expediu 
novo precatório ao ouvidor atual e o entregou ao dito governador para que 
desta forma fosse mais bem sucedido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2286. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2286. 
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2287-  1766, Fevereiro, 7, Vila e Praça de Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário do Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando que as ordens e 
decretos da Provedoria de Santos se acham inventariados, como consta na 
certidão junta e que, havendo na dita Provedoria dois escrivães, um da 
Repartição da Fazenda Contos e Almoxarifado e outro da Matrícula, se 
encontra este último vago há dois anos e o outro é servido por um homem 
incompetente, o que traz grandes prejuízos. Por esta razão tem requerido ao 
(governador e capitão) general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus) que dê as providências 
necessárias, manifestando-lhe também os prejuízos que causam à Fazenda 
Real serem os contratos administrados por conta da Alfândega, mas, como 
não foi atendido, recorreu ao vice-rei do Estado (D. Antônio Alvares da 
Cunha, conde da Cunha). 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2287. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2287. 
 

2288-  1766, Fevereiro, 7, Vila e Praça de Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que o (governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho (Mourão, Morgado de Mateus), foi nomeado governador da 
capitania de São Paulo e que ao ex-governador da praça de Santos, 
Alexandre Luís (de Sousa) só se deverão pagar os soldos até 5 de 
Setembro de 1765, segundo as ordens do vice-rei do Estado do Brasil (D. 
Antônio Alvares da Cunha), conde (da Cunha). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2288. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2288. 
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2289-  1766, Fevereiro, 08, Lisboa 
CONSULTA da Mesa de Consciência e Ordens, sobre o provimento da 
dignidade do tesoureiro mor da Sé do Bispado de São Paulo. Concorreram 
ao cargo o presbítero secular padre Salvador de Camargo Lima, natural do 
Bispado de São Paulo, que exercera os cargos de capelão da Sé, coadjutor 
e vigário encomendado: o presbítero secular padre Policarpo de Abreu 
Nogueira, natural do Patriarcado de Lisboa, visitador geral das comarcas da 
Serra Acima do Bispado de São Paulo, que exercera os cargos de promotor 
eclesiástico, procurador da Mitra e escrivão do Auditório Eclesiástico; o 
presbítero secular padre Nicolau Gomes Xavier natural do Bispado de 
Mariana, notário do Santo Oficio, confessor e pregador; presbítero secular 
padre Manuel de Oliveira Coronel, natural do Bispado de São Paulo, vigário 
da vara da comarca de Guaratinguetá, confessor e pregador; Manuel 
Francisco Vilela e Alexandre da Silva Pedroza. De todos estes "opositores" 
parece, à Mesa de Consciência e Ordens propô-los pela ordem em que 
foram mencionados. Os deputados D. Nuno Alvares Pereira de Melo. D. 
José Joaquim Lobo da Silveira votam, em primeiro lugar, no padre Policarpo 
de Abreu Nogueira, depois no padre Salvador de Camargo Lima e 
finalmente no padre Manuel de Oliveira Coronel. O deputado Sérgio 
Justiniano de Oliveira, vota, em primeiro lugar, no padre Nicolau Gomes 
Xavier, em segundo, no padre Salvador de Camargo Lima e depois no padre 
Manuel de Oliveira Coronel. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2289. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2289. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 650 / 1400 

2290-  1766, Fevereiro, 10, Vila e praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real (da capitania de São Paulo) José 
Honório de Valadares e Aboim para (D. José I) dando-lhe conta de que, 
tendo tomado posse o (governador e capitão), general da referida capitania, 
Luís Antônio de Sousa Botelho (Mourão, Morgado de Mateus), deixara de 
exercer as suas funções o governador da praça de Santos, Alexandre Luís 
de Sousa Meneses, mas como este precisasse de resolver certos assuntos, 
de acordo com o novo governador, pedira ao vice-rei do Estado (do Brasil) 
(D. Antônio Alvares da Cunha), conde da Cunha, que autorizasse a sua 
permanência no real serviço, até os ditos assuntos estarem solucionados. 
Mas como o conde da Cunha até então não desse deferimento algum, o 
governador da capitania determinara, a ele provedor, que fizesse a conta 
dos soldos vencidos do supramencionado Alexandre Luís até ao 5 de 
Setembro de 1765, sem embargo deste ter continuado, por sua livre vontade 
a serviço. Não se conformando com esta solução, o ex-governador da praça 
de Santos fez alguns requerimentos, o que levou o governador da capitania 
a propor esta matéria em junta com a assistência do ouvidor e juiz de fora. 
Todos concordaram que o pagamento dos soldos vencidos só devia ser feito 
até ao dia 5 de Setembro de 1765. Sem saber exatamente como havia de 
proceder em tão difícil caso, ficava aguardando a resolução do Rei. 
Anexo: despacho, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2290. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2290. 
 

2291-  1766, Fevereiro, 13, Vila e praça de Santos 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário do Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que o (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho (Mourão, Morgado de Mateus), o consultou sobre a mudança que 
pretendia fazer do cofre e Provedoria de Santos para a cidade de São 
Paulo. Embora lhe tenha exposto as dificuldades de tal mudança, o dito 
governador mandou executá-la, mas, como ainda não está concluída 
desejou saber o que pensavam sobre o assunto os ministros da Fazenda do 
Rio de Janeiro, os quais concordaram com o seu parecer. Para se 
desonerar dos prejuízos que a Fazenda Real pode sofrer requereu junta 
várias vezes, mas nada conseguiu. Mostra a necessidade de estabelecer 
uma junta que seria muito útil à Fazenda Real e ao provedor e almoxarife, 
principalmente fosse instituída em Santos, com a assistência do juiz de fora 
que remediaria a falta do ouvidor, mas este tem pretendido estabelecer na 
junta a formalidade de cobrança das décimas na metrópole como se vê pela 
carta do escrivão (da Fazenda Real, Ângelo Xavier do Prado) que envia. 
Pelo que respeita à sua saúde diz enviar a certidão do cirurgião (José 
Rodrigues Martins Cardoso), e, quanto aos gastos, que fez com a 
Provedoria, manda também uma certidão a comprová-las. 
Anexo: 3 certidões, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2291. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2291. 
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2292-  [1766, Fevereiro, s.l.] 
RELAÇÃO das contas que o provedor da Fazenda Real de Santos e São 
Paulo, deu a (D. José I) . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2292. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2292. 
 

2293-  [post. 1766, Março, 22, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cavalaria do Corpo de Dragões de 
São Paulo e vilas do sul e do de Ligeiros de Guaratinguetá e vilas do norte, 
D. José de Macedo Soto Maior e Castro, filho do capitão de Cavalaria, D. 
Duarte de Macedo Soto Maior e neto do capitão de mar e guerra, D. Pedro 
de Teixeira Soto Maior no qual pede a (D. José I) que seja provido no posto 
de tenente-coronel num dos Regimentos da Bahia, como recompensa dos 
seus serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2293. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2293. 
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2294-  1766, Março, 30, Santos 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando das coisas mais notáveis 
que têm sucedido na dita capitania, depois de Dezembro de 1765. Dá conta 
da expedição que mandou a Viamão da questão que se levantou acerca da 
demarcação da capitania de São Paulo com a de Minas Gerais, originada 
pela nova descoberta de ouro que apareceu dentro dos limites da capitania 
de São Paulo. Diz que tem trabalhado muito na arrecadação das dívidas da 
Provedoria, fazendo logo entrar no cofre o dinheiro recebido; mandou 
também pagar aos soldados o ano que lhes devia. Cumprindo as Ordens de 
(D. José I), que mandou estabelecer uma junta da Fazenda Real em São 
Paulo, fez passar a Provedoria e o cofre que existiam em Santos para 
aquela cidade. Informa ainda que os comissários encarregados de trabalhos 
na obra das fortalezas da barra de Paranaguá (Pernagua) e povoação da 
vila, na enseada de Guaratuba, estão desanimados e com pouca vontade de 
continuar a empresa. Informa que o sargento-mor de Curitiba, Francisco 
José Monteiro, o avisou que os moradores do rio Caiapó (?) (Iapô) têm 
observado um contínuo fogo nos sertões que ficam para além daquele rio, o 
que o levou a dar as ordens necessárias para que se formasse uma 
Companhia de aventureiros, que penetrasse naquela região e averiguasse a 
causa de tal fogo. Desconfiava, contudo, dos padres das missões. Também 
avisa que os moradores da província de Paraguai se levantaram e mataram 
em Cogoaty o seu governador. Os Campos das Lages são a fronteira desta 
capitania pelo lado do sul e estendem-se até às margens do rio das Pelotas 
sequem-se os largos Campos da Vacaria que se estendem por muitas 
léguas até às missões. Por fim informa que ao chegar a Santos encontrou a 
maior parte dos seus moradores divididos em dois grupos, devido às 
controvérsias entre a Ordem Terceira e os religiosos do Carmo Calçado, 
seguindo-se desta desordem, além de outros inconvenientes, o de estar 
suspenso há oito anos o culto divino e impedidas as funções eclesiásticas. 
Conseguiu, porém, harmonizá-los e fazer que tudo voltasse à normalidade. 
Igualmente dá notícia da decadência a que chegou o colégio que foi dos 
jesuítas e a que pretende dar remédio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2294. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2294. 
 

2295-  1766, Março, 31, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, agradecendo os favores que lhe tem 
feito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2295. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2295. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 653 / 1400 

2296-  [ca. 1766, Abril, 15, São Paulo] 
CARTA (Resumo da) do vigário capitular de São Paulo, Manuel de Jesus 
Pereira para (D. José I), sobre a necessidade de se pagarem as côngruas 
aos curas das aldeias dos índios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2296. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2296. 
 

2297-  [ant. 1766, Abril, 21, Santos] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da guarnição da praça de 
Santos, Matias de Oliveira Basto a (D. José I), expondo que o mesmo 
Senhor, por Decreto de 27 de Agosto de 1762, concedera ao governador e 
capitão-general da capitania do Rio de Janeiro, Conde de Bobadela, 
(Gomes Freire de Andrada), jurisdição para nomear todos os postos vagos, 
tanto nos regimentos daquela capitania como em todas as demais que lhe 
estavam subordinadas; em virtude desse decreto fora nomeado no posto 
que ocupava, vago pelo falecimento de Antônio de Oliveira Basto, pelo que 
pedia que lhe fosse passada patente de confirmação, sem a qual não podia 
continuar a exercê-lo. 
Anexo: despacho, 2 requerimentos, certidão, alvará de folha corrida, 
informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2297. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2297. 
 

2298-  1766, Abril, 28, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando ter entrado na cidade de 
São Paulo para tomar conta do seu governo, no dia 4 de Abril de 1766, com 
geral satisfação da nobreza e povo da dita cidade e de outras partes da 
capitania, que em grande número, ali, tinham concorrido. Fez a ratificação 
da posse, que já havia tomado em Santos, nos usos da Câmara, com a 
assistência do respectivo Senado, Cabido da Nobreza e Povo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2298. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2298. 
 

2299-  [ca. 1766, Maio, 12, Santos] 
CARTA (Cópia da) do provedor da Fazenda Real da praça de Santos a (D. 
José I), sobre o parecer que dera ao (governador e capitão-general) da 
capitania (de São Paulo) (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado 
de Mateus), quando este o consultara sobre a mudança do cofre para a 
cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2299. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2299. 
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2300-  [ant. 1766, Maio, 16, Araritaguaba] 
REQUERIMENTO de Tomé Pacheco Gonçalves, morador em Araritaguaba, 
termo da vila de Itu, conselho de São Paulo, a (D. José I), pedindo a 
confirmação da sesmaria que juntamente apresentava. 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2300. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2300. 
 

2301-  1766, Maio, 31, Lisboa - Secretaria 
CARTA do (secretário do Conselho Ultramarino) Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre a (D. José I) informando ter o bacharel Domingos João Viegas, que 
serviu de ouvidor da cidade de São Paulo, dado inteiro cumprimento a todas 
as ordens que pelo mesmo Conselho lhe tinham sido dirigidas. 
Anexo: despacho, requerimento, 3 informações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2301. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2301. 
 

2302-  [ant. 1766, Junho, 9, Vila de Santa Ana de Mogi das Cruzes] 
REQUERIMENTO do vigário da Igreja Matriz da vila de Santa Ana de Moji 
das Cruzes do Bispado de São Paulo, padre Manuel Jorge a (D. José I), 
expondo que a sua Igreja não tinha os ornamentos precisos para o exercício 
do culto, pelo que pedia que o mesmo Senhor mandasse provê-la dos 
ornamentos mencionados na certidão que apresentava juntamente. 
Anexo: despacho, 2 certidões, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2302. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2302. 
 

2303-  1766, Junho, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que aproveita a partida do ex-
coronel governador de Santos, Alexandre Luís de Sousa, para lhe mandar 
cumprimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2303. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2303. 
 

2304-  [ant. 1766, Julho, 8, s.l.] 
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes da Cruz e Manuel Dias Moreira 
a (D. José I), pedindo que o mesmo senhor lhes concedesse provisão para 
poderem explorar todos os sertões desviados de povoados, marítimos, 
levando consigo o necessário para o referido descobrimento, o qual 
tentariam levar a efeito, pelo continente da ilha Grande de Parati e Itaúba. 
Anexo: parecer, 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2304. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2304. 
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2305-  [ant. 1766, Julho, 10, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Maria da Silva Leite a (D. José I), expondo, que sendo 
viúva de Gaspar de Matos, vivia com sua filha Maria Caetana da Silva na 
cidade de São Paulo, em muito precárias circunstâncias e como sua prima 
Isabel Pires Monteiro de Campos, casada com João Fernandes de Oliveira, 
contratador dos diamantes, que residia no Reino. se oferecesse para as 
recolher, pedia autorização para poder voltar a Portugal. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2305. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2305. 
 

2306-  1766, Fevereiro, 12, Vila e praça de Santos 
CARTA do provedor da Fazenda Real da praça de Santos, José Onório de 
Valadares e Aboim para (D. José) informando que o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
(Mourão, Morgado de Mateus) mandara assentar praça a um sargento-mor, 
e ajudante de cavalaria de auxiliares, dando-lhe o vencimento dos seus 
soldos, desde o tempo que chegara àquela praça, ficando o citado provedor 
na dúvida de fazer o pagamento a esse sargento-mor, antes de ter 
assentado praça naquela Provedoria. 
Anexo: despachos, parecer, carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2306. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2306. 
 

2307-  1766, Julho, 22, Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
CARTA (Cópia da) de (D. José I) para o governador e capitão-general da 
Capitania de São Paulo, Dom Luís Antônio de Sousa, dizendo que forme um 
"Regimento de Infantaria, composto dos Oficiais, e número de praças 
declaradas no Mapa, que será com esta, assignado por Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos: vencendo cada hum dos Officiais e 
soldados do dito Regimento os soldos e fardamentos declarados no mesmo 
"Mappa". 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2307. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2307. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 656 / 1400 

2308-  1766, Agosto, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. José I), 
agradecendo a nomeação do ouvidor geral da comarca de São Paulo, 
bacharel Salvador Pereira da Silva, e enaltecendo o seu zelo e bons 
serviços, principalmente na arrecadação do dinheiro, que se tinha extraviado 
na vila de Santos, proveniente dos novos impostos estabelecidos por 
ocasião do terramoto de Lisboa para a reedificação da mesma cidade, pelo 
que pedem para o referido ouvidor uma beca, mercê concedida 
habitualmente a todos os ouvidores daquela comarca desde o primeiro até o 
desembargador Francisco Galvão da Fonseca, que foi o último que a 
possuiu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2308. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2308. 
 

2309-  1766, Agosto, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
informando da chegada a Santos, em Agosto de 1765, do novo governador 
e capitão general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão (Morgado de Mateus), o qual se demorou na dita vila a dar 
as providências necessárias à fortificação da marinha, tendo ratificado a 
posse do seu cargo na mesma Câmara, a 7 de Abril de 1766. Terminam 
agradecendo a referida nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2309. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2309. 
 

2310-  1766, Outubro, 30, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim 
para (D. José I), dando-lhe conta de que era costume o Cabido do Bispado 
de São Paulo eleger um prioste, e este, como procurador, colocar da 
Fazenda Real as côngruas para os cônegos e mais dignidades da Sé. Mas, 
como na Ordem de 23 de Maio de 1754 se dizia que ao deão da dita Sé se 
desse por ano quatrocentos mil réis, ao chantre arcipreste e tesoureiro-mor 
trezentos e vinte mil réis e a cada cônego duzentos e quarenta mil réis, 
tornava-se necessário tornar presente ao Rei que, apesar de ter falecido o 
tesoureiro-mor, e se acharem vagas várias cadeiras de cônegos, sempre o 
dito Cabido recebia, pela pessoa do eleito prioste, as côngruas todas sem 
qualquer desconto, para que o Rei determinasse se se deviam continuar a 
pagar todas ou somente as que existiam. 
Anexo: 2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2310. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2310. 
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2311-  1766, Outubro, 30, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real (de São Paulo), José Honório de 
Valadares e Aboim para (D. José I) informando sobre o conteúdo da 
representação que fizeram os oficiais da Câmara da vila de Itu, sobre os 
ornamentos que pretendiam para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Candelária. Para melhor documentar a informação, mandara pedir duas 
relações, que junto enviava, com as medidas dos altares, para por elas se 
ver a quantidade de ornamentos necessários à Igreja. O povo era de fato 
muito pobre e não podia comprar à sua custa os referidos ornamentos, mas 
a Provedoria da Fazenda também não podia, de maneira alguma, 
encarregar-se da despesa. 
Anexo: 2 despachos, representação, relação, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2311. 
 

2312-  1766, Novembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor da comarca de São Paulo, Salvador Pereira da Silva, 
para o (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado), informando que, em obediência às 
suas ordens, mandou publicar e registar nos livros da Câmara da mesma 
cidade, a coleção que contém a Lei de 6 de Maio de 1765, junto com a 
petição do recurso do procurador da Coroa, um breve de nova confirmação 
do Instituto da Sociedade de Jesus e uma carta do mesmo ministro. Informa 
também que na vila de Santos a Fazenda Real foi lesada, intervindo nesse 
furto um tesoureiro (Salvador Gomes Ferreira), e um escrivão (Alberto José 
Gonçalves Bandeira), sendo culpado também, por falta de cuidado, o juiz de 
fora da mesma vila, Joaquim José Coelho da Fonseca. Os dois primeiros 
foram presos e mandados para a cadeia da Relação do Rio de Janeiro. 
Termina dizendo que chegou à dita vila o novo juiz de fora, José Gomes 
Pinto de Morais, cujo procedimento condena, e sobre o qual o 
desembargador da Relação do Rio de Janeiro, Agostinho Félix dos Santos, 
ainda melhor o poderá informar. 
Anexo: 5 certidões, auto de abertura, auto de devassa, auto de exame, 
vistoria e corpo de delito, 2 autos de perguntas, pronuncia de devassa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2312. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2312. 
 

2313-  [ant. 1766, Novembro, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO de José Gonçalves Baía a (D. José I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de uma légua de terras de testada com duas de 
sertão no distrito da vila de Guaratinguetá, que lhe foi concedida pelo vice-
rei do Estado do Brasil, conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha). 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2313. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2313. 
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2314-  [post. 1766, Novembro] 
RELAÇÃO das cartas escritas a (D. José I) pelo provedor da Fazenda Real 
da capitania de São Paulo (José Onório de Valadares de Aboim) em 30 de 
Outubro e Novembro de 1766. A primeira informava sobre a representação 
dos oficiais da Câmara da vila de Itu, em que pediam ornamentos para a sua 
Igreja Matriz; na segunda, perguntava se devia ou não pagar por inteiro ao 
prioste da Sé da capitania de (São Paulo) as côngruas de alguns cônegos 
ausentes e falecidos; na terceira, perguntava se o médico do presídio e 
Tropa da dita capitania deve cobrar o seu soldo desde o dia da data do 
provimento do governador ou do da matrícula na Vedoria; na quarta, se os 
religiosos franciscanos deviam ou não ser isentos do pagamento dos 
quatrocentos réis que, na praça de Santos, se pagavam em cada alqueire 
de sal comprado no estanco. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2314. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2314. 
 

2315-  1767, Janeiro, 23, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta dos pássaros que tem 
mandado caçar para remeter a (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2315. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2315. 
 

2316-  [ant. 1767, Janeiro, 26, S.P.] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Gonçalves Torres a (D. José I), pedindo 
que lhe mande passar alvará para poder cobrar a côngrua que lhe competia 
pelo cargo que exercia na Igreja de Santa Ana da vila de Moji das Cruzes, 
Bispado de São Paulo. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2316. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2316. 
 

2317-  [ca. 1767, Fevereiro, 2, s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente de Auxiliares de Cavalaria da vila de (Nossa 
Senhora da Conceição de Paraíba) de Jacareí, Manuel Alvares da Fonseca 
pedindo patente de capitão da mesma Companhia. 
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2317. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2317. 
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2318-  1767, Fevereiro, 13, São Paulo 
CARTA do (provedor da Fazenda Real), José Honório de Valadares e 
Aboim, ao (ministro e secretário do Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que ainda 
não teve resposta acerca da mudança da Provedoria de Santos para São 
Paulo, mas espera que (D. José I) não se oponha. Termina pedindo o cargo 
de intendente da Intendência do Ouro e Fundição, pois em Mato Grosso e 
Goiás (Guayas) os provedores ocupara também esse cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2318. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2318. 
 

2319-  [ca. 1767, Fevereiro, 26, s.l.] 
CARTAS (Resumo das) que escreveu a (D. José I) o governador da 
Fazenda Real da praça de Santos, em 12 de Junho de 1766. Na primeira, 
fala da mudança que mandou fazer o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado 
de Mateus) da Provedoria e Cofre da Fazenda Real daquela Praça 
ordenando-lhe que concluísse no tempo do almoxarife que existia então; na 
segunda, fala do estado em que se acha a obra da Igreja Matiz de Taubaté 
e das poucas posses dos seus moradores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2319. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2319. 
 

2320-  [ant. 1767, Março, 6, s.l.] 
REQUERIMENTO de Francisco Ribeiro de Morais Pedro a (D. José I), 
pedindo a confirmação da patente que lhe concedera o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa 
(Botelho e Morrão, Morgado de Mateus), pela qual promovera no posto de 
sargento-mor das Ordenanças da vila de Sorocaba, vago por promoção de 
José de Almeida Leme. 
Anexo: despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2320. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2320. 
 

2321-  1767, Março, 11, Lisboa 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre o subsídio dos molhados e 
novo imposto da praça de Santos, arrematado a Claro Francisco Nogueira e 
seu sócio João Batista de Oliveira Costa. Parece ao Conselho ser este o 
único lance do referido contrato, esperando ordem régia para o poder 
realizar. 
Anexo: contrato, 6 cópias de termo de contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2321. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2321. 
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2322-  1767, Março, 28, Lisboa 
RECIBO passado por Domingos de Bastos Viana, de sete mil seiscentos e 
setenta e cinco réis, pagos por José Alves de Mira, relativos a corretagem 
do contrato do subsídio dos Molhados e novo imposto da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2322. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2322. 
 

2323-  [ant. 1767, Abril, 2, s.l.] 
REQUERIMENTO de Luís de Campos Moreira e Manuel Antônio de 
Carvalho a (D. José I), dizendo que o governador da praça de Santos 
(Alexandre Luís de Sousa e Meneses), lhes concedera de sesmaria uma 
légua de terras de testada e meia de fundo, pelo que pediam a confirmação 
da mesma. 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2323. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2323. 
 

2324-  [ant. 1767, Abril, 2, Santos] 
REQUERIMENTO do bacharel Manuel da Cunha de Andrade e Sousa a (D. 
José I), pedindo que lhe mande passar uma certidão de que conste a data 
em que fora suspenso do lugar de juiz de fora e órfãos da vila de Santos, 
comarca de São Paulo, como constava nos autos da residência que lhe 
tirara o bacharel Manuel Tavares (?) de Sequeira. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2324. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2324. 
 

2325-  [ant. 1767, Abril, 30] 
REQUERIMENTO de Feliciano da Costa a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta da sesmaria, que junto apresenta, que lhe fora 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, Morgado de Mateus). 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2325. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2325. 
 

2326-  [ant. 1767, Maio, 7, Santos] 
REQUERIMENTO de Simão Martins Coelho, morador na praça de Santos (e 
comarca de São Paulo e Paranaguá, Alexandre Luís de Sousa e Meneses). 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2326. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2326. 
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2327-  [ant. 1767, Maio, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, Antônio Correia Pinto, ao juiz presidente 
(...) Azevedo, pedindo, por certidão, o traslado dos capítulos 11º e 12º do 
desembargador e ouvidor-geral de (São Paulo), Rafael Pires Pardinho. 
Anexo: certidão, declaração, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2327. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2327. 
 

2328-  1767, Julho, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) D. Luís 
António de Sousa (Botelho e Mourão, morgado de Mateus), para o (ministro 
e secretário de Estado dos Negócos do Reino, Sebastião José de Carvalho 
e Melo), conde de Oeiras, agradencendo o interêsse que êste tem 
manifestado em lhe conseguir a Alcaidaria pertence á casa dos Pimentas, 
da vila da Barca e, como não deseja prejudicar ninguém, acha melhor que 
se verifique primeiro se a referida mercê foi dada ou não a mesma casa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2328. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2328. 
 

2329-  1767, Julho, 03, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho e Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual informa ter ordenado aos 
chefes das expedições que vão ao sertão, que procurem estabelecer-se 
dentro dos domínios portugueses, mas perto dos povos vizinhos para os 
poderem invadir e atacar, quando necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2329. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2329. 
 

2330-  1767, Julho, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho e Mourão, Morgado de Mateus), para o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, conde de Oeiras, na qual diz que, embora sua mulher 
tenha pedido para ele voltar para o Reino no fim de três anos de serviço, 
está disposto a sacrificar o seu interesse ao serviço real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2330. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2330. 
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2331-  1767, Julho, 3, São Paulo 
2331. OFÍCIO (Cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo). (D. Luís Antônio de Sousa) (Botelho e Mourão, Morgado de 
Mateus) para vice-rei do Estado do Brasil, (D. Antônio Alvares da Cunha), 
informando ter tomado a resolução de mandar partir imediatamente a frota 
de canoas com a tropa de voluntários, porque toda a demora pode ser 
prejudicial. Mandou também aprontar as tropas de Curitiba pelo sargento-
mor Francisco José, com ordem de socorrer o coronel, José Custódio se 
assim for necessário. Termina, pedindo pólvora e chumbo, necessários para 
estas expedições. 
Anexo: 6 ofícios, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2331. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2331. 
 

2332-  1767, Julho, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho e Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que pelo vice-rei do Estado do 
Brasil, (D. Antônio Alvares da Cunha) conde da Cunha, fica informado de 
que há de fazer com os espanhóis, pelo que já deu as instruções 
necessárias aos chefes das expedições para que, sem exceder os limites 
das nossas fronteiras procurem estabelecer-se dentro dos domínios 
portugueses e prontos a invadir o território inimigo sempre que for 
necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2332. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2332. 
 

2333-  1767, Julho, 03, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho e Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, queixando-se dos insultos e impropérios 
de que tem sido alvo por meio de cartazes anônimos, expostos à porta das 
igrejas, nos quais são postas a ridículo as principais disposições do governo, 
repetindo-se o sucedido na vila de Paranaguá (Pernaguá) fato a que se 
referiu em carta de 16 de Janeiro de (1767) . Expõe a forma honesta como 
executa sempre as reais ordens, e pede que se lhe faça justiça no caso dos 
seus inimigos conseguirem que chegue ao Reino as calúnias com que 
pretendem depô-lo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2333. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2333. 
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2334-  1767, Julho, 4, São Sebastião do Rio de Janeiro 
INSTRUMENTO (traslado em pública forma do) duns autos de averiguação 
do aumento que houve na armação de Bertioga, passado a requerimento do 
administrador geral do contrato da pesca das baleias na costa do Brasil, 
Francisco José da Fonseca, pelo tabelião e escrivão José Nunes de 
Carvalho,   constituído por: autuação feita pelo mesmo tabelião na vila de 
Santos, a 9 de Setembro de 1767, duma carta precatória, apresentada por 
Francisco José da Fonseca .e por carta precatória do intendente geral e 
presidente da Mesa de Inspeção da cidade do Rio de Janeiro e nesta, 
conservador do contrato da pesca das baleias na costa do Brasil, José 
Maurício da Gama e Freitas, para o juiz de fora da praça de Santos, José 
Gomes Pinto de Morais, feita a requerimento de Francisco José da Fonseca, 
para que se fizesse exame judicial do acréscimo que houve na armação da 
Bertioga, desde que o requerente tomou conta da sua administração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2334. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2334. 
 

2335-  1767, Julho, 4, São Paulo  
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta do que tem feito para 
intensificar a produção e o comércio da sua capitania, aumentou a plantação 
de algodão e faz publicar a lei de 2 de Junho de 1766 que mandou 
franquear o comércio da mesma capitania. Acha conveniente que os navios, 
vindos dos portos da capitania, partam carregados com os frutos da terra e 
dá informação sobre os produtos mais importantes da capitania: no porto de 
Paranaguá, além de pinheiros, existe o "embe", no rio Piracicaba, 
salsaparrilha e por toda a capitania erva de anil e arroz. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2335. 
 

2336-  1767, Julho, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier Mendonça Furtado, cumprimentando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2336. 
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2337-  1767, Julho, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando que em obediência à 
ordem de (D. José), de 26 de Janeiro de 1765, fundou vilas novas nas 
aldeias dos índios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2337. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2337. 
 

2338-  [ant. 1767, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Lima, morador na vila de Santos, a (D. José I), 
no qual, em virtude de trabalhar há 14 anos no ofício do contraste do ouro, 
sob a direção do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
conde de Bobadela, Gomes Freire de Andrada, sem ter recebido ordenado 
algum, pede que lhe seja arbitrado salário correspondente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2338. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2338. 
 

2339-  [ant. 1767, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do ex-escrivão da Expediente da vila de Santos, Miguel 
das Águias Cordeiro, a (D. José I), pedindo a reforma da consulta que se 
fizera, a fim de se levantar o seqüestro que lhe tinha sido aplicado, pelos 
ordenados que recebera depois de extinto o ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2339. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2339. 
 

2340-  [ant. 1767, Julho, 22] 
REQUERIMENTO de Caetano Gago da Câmara a (D. José I), pedindo a 
confirmação da patente de capitão de Auxiliares a Pé da Companhia da vila 
de Cananeia, pertencente ao 2º Corpo de Infantaria da Marinha de 
Paranaguá em que foi provido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão). Este 
posto vagou por baixa dada a José Gago da Câmara, em virtude de ter 
cometido um crime grave. 
Anexo: despacho, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2340. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2340. 
 

2341-  1767, Agosto, 4, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, queixando-se dos seus criados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2341. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2341. 
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2342-  1767, Agosto, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, cumprimentando-o. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2342. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2342. 
 

2343-  1767, Agosto, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que envia as cartas sobre o 
que se tem feito na referida capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2343. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2343. 
 

2344-  1767, Setembro, 30, São Paulo 
CARTA do (provedor da Fazenda Real), José Honório de Valadares e Aboim 
ao (ministro e secretario de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, pedindo a transferência para a 
Provedoria da Vila Rica. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2344. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2344. 
 

2345-  1767, Outubro, 15, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, pedindo que participe a (D. José) o 
contentamento que sente pelo nascimento de um novo infante. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2345. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2345. 
 

2346-  [ant. 1767, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Antônio Marcondes do Amaral a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus), o nomeara no posto de capitão das Ordenações do 
Bairro de Mato Dentro termo da vila de Pindamonhangaba, de que era 
capitão-mor Luís Lopes da Costa, posto vago por ausência de Leandro de 
Sousa Teles. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2346. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2346. 
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2347-  1767, Novembro, 1, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando que os padres da 
Companhia de Jesus começaram a ser expulsos dos domínios espanhóis, 
seguindo estes o exemplo de Portugal e França. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2347. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2347. 
 

2348-  [ant. 1767, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do padre Rafael Antônio de Barros a (D. José), pedindo a 
confirmação da sesmaria pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus) lhe concedera uma légua de terra em quadra, no termo da 
freguesia da Cotia e pertencente à vila de Parnaíba. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2348. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2348. 
 

2349-  [ant. 1767, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel de Oliveira de Carvalho a (D. José I), pedindo 
a confirmação da carta de sesmaria pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, morgado de Mateus) lhe dera uma légua de terras em quadra na 
paragem chamada Una no termo da vila de Sorocaba. 
Anexo: parecer, 3 despachos, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2349. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2349. 
 

2350-  [ant. 1767, Novembro, 9]  
REQUERIMENTO de Luís Dias de Almeida a (D. José), pedindo a 
confirmação da carta de sesmaria que lhe fora concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo: 2 pareceres, 3 despachos, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2350. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2350. 
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2351-  1761, Novembro, 2, São Paulo 
CARTA do juiz de Fora de Santos, José Gomes Pinto de Morais, ao 
(governador e capitão general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), sobre a averiguação que 
mandou fazer acerca do procedimento de Francisco Luís, de João 
Crisóstomo, copeiro e guarda-roupa do dito governador, de José Antônio da 
Silva e do Padre Francisco Xavier Garcia. Averiguou-se que os dois 
primeiros, tencionavam fugir da capitania na própria noite em que foram 
presos, com o auxílio do referido José Antônio da Silva e do Padre, e que 
este escrevera umas sátiras contra o mesmo governador e lhe roubara a 
rubrica, sendo o seu crime, por conseguinte, muito mais grave. Foram 
interrogadas várias testemunhas  que declararam autor das culpas  o dito 
padre. Este deveria continuar preso no calabouço da Fortaleza da Barra. 
Este documento está envolvido por uma capilha em que se diz: "Rezumo da 
Averiguação que fes o Juiz de Fora da Vila de Santos em a Cidade de São 
Paulo". Está junto, um lembrete que se refere a cinco cartas do governador 
e (capitão-general) da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus), a uma inquirição que este mandou 
tirar sobre o procedimento de dois criados seus e do padre Francisco Xavier 
Garcia e uma relação dos crimes que se cometem naquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2351. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2351. 
 

2352-  1767, Novembro, 12, São Paulo 
OFÍCIOS (2) do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, para o ministro 
e secretário de Estado dos Negócios do Reino, conde de Oeiras, Sebastião 
José de Carvalho e Melo) o primeiro dos quais trata do cumprimento das 
ordens dadas por (D. Luís I), em carta de 22 de Março de 1766, pelas quais 
mandou alistar todos os homens válidos daquela capitania, em idade militar 
tendo formado com eles dois Regimentos de Milícias, dois de Cavalaria e 
quatro de Infantaria. Os comandantes deveriam ser pagos à custa dos 
rendimentos das Câmaras dos respectivos distritos mas, verificando as 
contas de receitas e despesas, chegou-se a conclusão de que aqueles eram 
insuficientes até para pagar outras despesas mais urgentes. Diz que por 
isso, reuniu em Junta os procuradores de todas as Câmaras das vilas de 
Serra Acima, para que, na sua presença, se resolvesse como se deviam 
pagar os aludidos soldos No segundo diz que, tentando por em ordem as 
contas do imposto, lançado quando do terramoto de (1755), fez recolher no 
cofre da Junta da Provedoria (de São Paulo), a importância de 29:637$844 
réis. As Câmaras da comarca desta cidade, impossibilitadas, por falta de 
rendimentos, de pagar os soldos aos sargentos-mores e seus ajudantes, 
dos Corpos de Milícias Auxiliares reunidas em Junta, resolveram que se 
continuasse a pagar o novo imposto, e o produto fosse aplicado no 
pagamento desses soldos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2352. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2352. 
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2353-  1767, Novembro, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
morgado de Mateus), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), informando sobre as dificuldades, 
levantadas pelos Paulistas, e que conseguira vencer para organizar novos 
cargos de tropas auxiliares. Refere-se às querelas que se travaram entre os 
"Republicanos" e os que o não eram, querelas que ocasionaram mortes 
todavia, depois de se ter criado um exército na capitania, tem-se mantido a 
disciplina. Neste ofício, o referido governador pede: que (D. José I) isente os 
oficiais auxiliares de prestarem serviço na Câmara; que estabeleça a 
obrigatoriedade do serviço militar e que conceda às tropas auxiliares os 
privilégios judiciais do exército permanente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2353. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2353. 
 

2354-  1767, Novembro, 14, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre a carta de (D. José I) de 22 de 
Março de 1766, que mandava alistar nas tropas Auxiliares os moradores da 
sua jurisdição, não se excetuando nobres, plebeus, brancos e mestiços, 
formar com eles terço de Auxiliares e Ordenanças, tanto de Cavalaria como 
de Infantaria, e nomear, para disciplinar cada um dos referidos terços, um 
sargento-mor, escolhido entre os oficiais das tropas pagas. Em obediência a 
estas ordens formou seis Regimentos de Milícias, dois de Cavalaria e quatro 
de Infantaria. Seus comandantes e ajudantes deviam ser pagos à custa das 
Câmaras dos referidos distritos, conforme ordem régia, mas como 
calculasse que estas não tinham rendimentos suficientes desejou examinar 
as contas das receitas e despesas das mesmas Câmaras, verificando que 
não havia quantia suficiente. Resolveu, por isso, convocar os procuradores 
de todas as Câmaras para que votassem e escolhessem os meios que 
permitissem pagar os soldos. 
Anexo: carta régia, 2 cartas circular, relação, termo de Junta, ofício, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2354. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2354. 
 

2355-  1767, Novembro, 14, São Paulo. 
(Cópias de documentos sôbre o pagamento dos soldos dos novos 
sargentos-mores e ajudantes das Tropas Auxiliares da capitania de São 
Paulo). 
Anexo: 2 ofícios, têrmo da junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2355. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2355. 
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2356-  [ant. 1767, Novembro, 16, s.l.] 
REQUERIMENTO de Manuel de Oliveira de Carvalho a (D. José I), pedindo 
a confirmação da (carta) patente - que junto apresentava - concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus) e pela qual o nomeara no 
posto de capitão das Ordenanças da freguesia de Cotia, do distrito da 
cidade de São Paulo, de que era capitão-mor Manuel de Oliveira Cardoso, 
vago por falecimento de Inácio Soares. 
Anexo: carta patente, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2356. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2356. 
 

2357-  1767, Novembro, 16, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(Ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, queixando-se do padre Francisco Xavier 
Garcia, capelão da Fazenda de Santa Ana, que não só escrevera umas 
sátiras contra ele e os seus métodos de governador como instigara o seu 
copeiro e guarda-roupa a fugir, pelo que o mandara prender. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2357. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2357. 
 

2358-  [ant. 1767, Novembro, 19]  
REQUERIMENTO de Antônio Francisco Pimentel e seu filho José Francisco 
Pimentel a (D. José I), pedindo para lhe ser confirmada a sesmaria que 
juntamente apresentam e pela qual lhe tinham sido concedidas umas terras 
distantes cinco ou seis léguas da vila de Pindamonhangaba 
(Pindamunhangaba), que contavam uma légua de testada e légua e meia de 
sertão. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2358. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2358. 
 

2359-  1767, Dezembro, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) a (D. José I) 
dizendo que, de acordo com as ordens recebidas, envia os papéis 
devidamente numerados e sumariados prometendo que para o futuro assim 
o fará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2359. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2359. 
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2360-  1767, Dezembro, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para (D. José I), 
informando que, tendo o vice rei do Estado (do Brasil), conde da Cunha, (D. 
Antônio Alvares da Cunha), mandado levantar, pelo governador (da praça 
de Santos (?) ) Alexandre Luís de Sousa e Meneses, quatro Companhias 
destinadas a socorrer o continente de Viamão, lhe fora determinado, pelo 
mesmo vice-rei, que regulasse as ditas Companhias e as exercitasse, 
regulando-lhes os soldos. Assim fizera até que, sendo necessário partirem, 
mandou o conde da Cunha, ao sargento-mor José da Silva Santos, que as 
conduzisse à Laguna com dinheiro para se lhes pagar, sem intervenção da 
Provedoria, o que foi executado. Como, porém, as tropas não podiam 
subsistir sem o sustento diário, arbitrava uma certa quantia diária, à conta 
dos seus soldos, o que também foi pago pelo mesmo sargento-mor à 
Provedoria da Fazenda Real. 
Anexo:  2 cartas,  relação.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2360. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2360. 
 

2361-  1767, Dezembro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para (D. 
José) (I), em que diz poder ver-se, pelo mapa junto, os destacamentos por 
que estão distribuídos os soldados das seis companhias de que se compõe 
a guarnição da capitania; por esse motivo, pretendeu recrutar novos 
soldados para suprir as faltas, mas encontrou dificuldades, em virtude de ter 
que dar baixa a alguns soldados já velhos, que assim ficavam sem meios de 
subsistência.  
Anexo:  informação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2361. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2361. 
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2362-  1767, Dezembro, 5, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da Capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa que a Câmara de 
Paranaguá tem dificuldades em pagar o soldo dos sargentos-mores e 
ajudantes porquanto não aceitara o novo imposto, nem o pagava. Mesmo 
assim convocou os procuradores da comarca de Paranaguá que acabaram 
por aceitar o dito pagamento tendo-se lavrado o termo respectivo. Mas como 
alguns republicanos de Paranaguá não concordaram com o termo, o mesmo 
estado de coisas continuou, não recebendo soldo há três anos o sargento-
mor daquela comarca, Francisco José Monteiro e seu ajudante Manuel da 
Cunha Gamito, o que obrigou o ajudante de ordens do referido governador, 
Afonso Botelho de Sampaio, a tomar de empréstimo trezentos mil réis para 
se lhe pagar, a fim de poderem acompanhar a expedição de socorro à  vila 
de Rio Grande.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2362. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2362. 
 

2362-  1767, Dezembro, 6, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre ser feito o pagamento dos soldos 
dos sargentos-mores e ajudantes pelos rendimentos das Câmaras dos 
respectivos distritos. Informa porém, que as Câmaras de algumas vilas da 
comarca de São Paulo, depois de assinado o termo de Junta, de 25 de 
Fevereiro de 1767, que estabeleceu o pagamento dos referidos soldos pelos 
rendimentos do novo imposto, levantaram este tributo depois de terminados 
os 10 anos, não havendo, por conseguinte, verba para o mesmo 
pagamento. Por este motivo pede as providências necessárias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2362A. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2362A. 
 

2363-  1767, Dezembro, 19, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que os republicanos, como no 
caso do Padre Francisco Xavier Garcia, habituados a governarem-se por si, 
têm procurado por todos os modos desacreditá-lo junto dos seus criados, 
incitando-os a abandonar o serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2363. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2363. 
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2364-  [ant. 1767, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do (capitão-mor da vila de Nossa Senhora da Praça do 
Rio de São Francisco do Sul), João Tavares de Miranda a (D. José I), 
pedindo a confirmação da Carta de Sesmaria que lhe fora concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís Antônio de 
Sousa, Botelho Mourão, morgado de Mateus), e pelo qual recebera um 
terreno quadrado de légua e meia de lado na paragem do Rio de São 
Francisco. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2364. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2364. 
 

2365-  1767, Dezembro, 15, São Paulo. 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) a (D. José I) 
comunicando que lhe foi apresentada uma provisão que concedia ao alferes 
Antônio Cardoso de Meneses Barreto licença de um ano, sem vencimento 
de tempo e soldo, para vir ao Reino. Sobre este assunto informa que o dito 
alferes em 1766 lhe fizera um requerimento a pedir licença para se casar 
onde lhe conviesse tendo sido deferido o seu pedido, pressupondo-se que o 
requerente escolhia uma terra sob a jurisdição do governador. Como o 
referido alferes se ausentou para o Reino, para onde não podia dar licença, 
diz que lhe deu baixa de posto. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2365. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2365. 
 

2366-  1767, Dezembro, 16, São Paulo. 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão morgado de Mateus), para (D. José 
I), informando que será muito mais vantajoso para a Fazenda (Real) 
arrematar os ofícios públicos por intermédio da Junta (da Fazenda), que o 
Rei criou na cidade de São Paulo, do que pela do Rio de Janeiro; isto 
porque as passagens de mar são trabalhosas, e incertas,  eram 
dispendiosas para os arrematantes, que assim preferiam dar maior quantia 
na sua cidade a fazerem essa viagem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 24, doc. 2366. 
AHU_CU_023-01, Cx. 24, D. 2366. 
 

2367-  1767, Dezembro, 19, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo), conde de Oeiras, pedindo que leve à presença de (D. José I) as 
representações que enviam. 
Anexo: 15 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2367. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2367. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 673 / 1400 

2368-  [1767] 
REPRESENTAÇÕES (minuta do resumo das) da Câmara de São Paulo a 
(D. José I), no ano de 1767. Na 1ª representação a Câmara de São Paulo, 
queixa-se do provedor da Fazenda, José Honório de Valadares e Aboim. Na 
2ª pede a reedificação das casas da Câmara e da cadeia. Na 3ª queixa-se 
dos seus parcos rendimentos e pede que na Fazenda Real financie as 
despesas do culto. Na 4ª e 5ª pede a suspensão do imposto lançado por (D. 
José I) cujo produto era destinado à reedificação da cidade de Lisboa, 
abalada pelo terramoto. Na 6ª queixa-se dos ouvidores e corregedores. Na 
7ª queixa-se do governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, 
(Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus (?)). Na 8ª 
pede que continue a vigorar a "Carta de Usança" que fora abolida pelo 
ouvidor da comarca de São Paulo, Salvador Pereira da Silva. Na 9ª pede 
que se voltem a passar em São Paulo, cartas de seguro. Na 10ª refere-se ao 
descobrimento na paragem chamada o Desemboqu". Na 11ª, refere-se ao 
aforamento feito pelos padres de São Bento. Na 13ª refere-se ao Alvará de 
20 de Dezembro de 1766 que ordenava que a administração das saboarias 
pertencesse à Fazenda Real. Na 14ª refere-se ao levantamento de dois 
Regimentos Auxiliares, feito pelo referido governador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2368. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2368. 
 

2369-  [ca. 1767] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da praça de Santos, José Pedro 
Galvão de Moura e Lacerda, no qual pede a (D. José I) o posto de sargento-
mor de Auxiliares da dita praça e Regimento da Marinha com a patente de 
coronel, como recompensa dos serviços que prestou, tendo ido também 
guarnecer com os seus soldados o rio de Guaiba e fundar na paragem de 
Forqueta uma fortaleza com armazéns para se recolherem os apetrechos de 
guerra e mantimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2369. 
 

2370-  [1767] 
RELAÇÃO das cartas de serviço enviadas pela Secretaria do Governo de 
São Paulo, em 4 de Junho de 1767 ao secretário de Estado dos Negócios 
do Reino, conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo) e 
assinadas pelo governador (e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2370. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2370. 
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2371-  1768, Janeiro, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre a intimação que o referido conde 
fez aos contratadores do sal, pela provisão de 22 de Julho de 1766, que lhes 
ordenava socorressem de sal a dita capitania pelo porto de Santos com a 
abundância necessária, obrigação imposta também pela Ordem de 27 de 
Julho de 1725 que determinava a entrada anual, no referido posto, de vinte 
mil alqueires de sal. E, como no ano de 1769 terminassem os seis anos da 
arrematação do contrato, mandou averiguar quantos alqueires de sal 
entraram nos portos da mencionada capitania. 
Anexo: provisão, 6 cartas,  relação, , carta circular. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2371. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2371. 
 

2372-  1768, Janeiro, 2, 4, São Paulo 
OFÍCIOS n.º 2 e n.º 3 do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, para 
o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, conde de Oeiras, sobre a fábrica de ferro de Sorocaba: 
informando, no primeiro,  não ter a fábrica de ferro dado, até ao presente, o 
rendimento desejado. Dá conta do que tem feito Domingos Ferreira Pereira, 
vindo para a capitania com poder de minerar ferro e chumbo o qual passou 
ao Morro de Araçoiaba, no distrito da vila de Sorocaba, para fazer as 
primeiras experiências; e das sociedades que tentou organizar para a 
criação destas fábricas e do contrato de sociedade que, por fim, se 
estabeleceu com o capital de dez mil cruzados.Apesar dos trabalhos e 
gastos despendidos, não se tem conseguido acertar com a caldeação do 
ferro. Por isso, remete alguma pedra para ser examinada no Reino a fim de 
se saber se o defeito procede da pedra, se da imperícia do mestre, João de 
Oliveira de Figueiredo; no segundo, vernador e capitão-general da capitania 
de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
Sebastião José de Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa que 
João Fitzgerald, vice-cônsul deputado da Inglaterra, em Lisboa, fazia parte 
da sociedade de que Domingos Ferreira Pereira estabeleceu para fundar a 
fábrica de ferro, o que o levou a fazer uma Junta para o excluir do contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2372. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2372. 
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2373-  1768, Janeiro, 5, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que o negócio da passagem 
dos animais de Curitiba e Viamão era muito importante e de grande utilidade 
para os Registos reais pelos direitos que se pagavam dos animais que 
saiam daqueles distritos para as Minas Gerais. Porém, hoje,  em virtude do 
grande número de estabelecimentos de fazendas de criação que se 
fundaram nas Minas Gerais,   a  Fazenda Real é prejudicada,  pois não 
pagam direitos, mas somente dízimos. Mostra a conveniência de proibir 
estes estabelecimentos, tanto mais que Minas Gerais não precisa deste 
comércio, pois tem o do ouro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2373. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2373. 
 

2374-  1768, Janeiro, 7, Cidade de São Paulo 
CARTA DE SESMARIA pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus, concede em nome de (D. José I) a José Alvares de Oliveira, na 
Borda do Campo, junto à Encruzilhada, distrito da vila de Guaratinguetá, em 
terreno de três quartos de largura, por légua e meia de comprimento que o 
mesmo havia comprado a Carlos Marinho de Oliveira, que o possuía por 
título de sesmaria que lhe havia mandado passar o então governador e 
capitão-general da capitania, Rodrigo César de Menezes, regiamente 
confirmado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2374. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2374. 
 

2375-  1768, Janeiro, 28, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo quanto é favorável a ocasião 
para se fazerem negociações com a Inglaterra e a Espanha e mostrando as 
vantagens que daqui poderão advir a Portugal, principalmente na questão 
dos limites do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2375. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2375. 
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2376-  1768, Janeiro, 29, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre as negociações que se estão a 
realizar com os ministros do rei de Espanha, acerca da cedência do território 
que fica entre o Rio Grande de São Pedro e a Nova Colônia de Sacramento 
para se resolver a questão dos limites do Brasil. Diz que a fronteira de 
Viamão é muito extensa e difícil de guardar e, por isso, no caso de se não 
poder alcançar todas as terras pedidas é conveniente formar outra fronteira 
em Viamão, que vá do passo de Jacuí até ao rio "Sabaty". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2376. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2376. 
 

2377-  1768, Janeiro, 29, São Paulo 
OFÍCIOS n.º 13 e n.º 14 do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, 
para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião 
José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, sobre a 1ª e 2ª expedição ao 
Ivaí. Informa, no primeiro,  sobre a  expedição que mandou ao Paraguai e de 
como o capitão-mor regente, João Martins Barros, tinha chegado à barra do 
rio Ivai, subido a rio Iguatemi e escolhido o sítio mais próprio para fundar 
uma povoação. Mostra a importância desta colônia na conservação das 
capitanias de Cuiabá e Goiás e da Colônia do Sacramento e a necessidade 
de povoar as margens do rio Tieté. Lembra as vantagens que há em se 
fundar outra colônia na barra do rio do Registo, com as quais se formará 
uma barreira para defesa dos domínios portugueses juntamente com as 
fortalezas de "Jacuhy" e rio Pardo na província de Viamão; no segundo, 
informa sobre a esquadra de canoas enviadas do porto de Araritaguaba ao 
Ivaí, com os mantimentos pedidos e sobre os casais que vão para a 
poviação de Piacicaba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2377. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2377. 
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2378-  1768, Janeiro, 29, São Paulo 
OFÍCIO n.º 15 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre o papel que este lhe remeteu do 
marechal de campo, D. Miguel Ângelo Velasco e no qual  trata da 
fortificação e defesa do território e vila do Rio Grande. Diz que conhece a 
configuração e disposição de todo o território do Rio Grande e se conforma 
com o parecer do marechal que aconselha a construção de fortificações nos 
"passos" de Castilhos e São Miguel, pois daí se poderá com facilidade 
derrotar os inimigos que venham de Maldonado em Montevidéu. Informa a 
seguir como se devem fazer as fortificações e que é preciso mandar tropas 
para defender as passagens dos rios que ficam entre São Miguel e 
Maldonado. Acrescenta que a força principal deve consistir na cavalaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2378. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2378. 
 

2379-  1768, Janeiro, 30, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo ser falso tudo quanto se diz 
acerca das terras americanas não admitirem arado e lavoura. Pelo contrário, 
todas as terras produzem fruto e com muita abundância, desde que as 
cultivem convenientemente. E, se não se têm aproveitado como merecem, 
isso apenas se deve a negligência e preguiça dos naturais e ao fato de não 
se encontrarem pessoas que percebam de lavoura. Daqui a falta de viveres, 
o que provoca doenças e prejuízos. Ao mesmo tempo, o uso necessário das 
roças faz extinguir as madeiras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2379. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2379. 
 

2380-  1768, Janeiro, 31, São Paulo 
OFÍCIO n.º 6 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, mostrando a necessidade de melhorar 
os costumes daquelas terras em que a ociosidade, a vadiagem e o luxo, são 
os piores males. Deve-se principiar por admitir como sacerdotes apenas as 
pessoas que tenham dado provas de verdadeira pureza. Dá conta a seguir 
de quanto importam os direitos de entrada dos negros. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2380. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2380. 
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2381-  1768, Fevereiro, 1, São Paulo 
2381. OFÍCIO n.º 6 do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião 
José de Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre a nomeação de oficiais 
para os novos postos dos Regimentos Auxiliares, criados ultimamente na 
referida capitania. Mostra quanto é conveniente aos oficiais não ser 
obrigatório mandar agentes à corte confirmar as suas patentes, pela grande 
despesa que isso acarreta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2381. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2381. 
 

2382-  1768, Fevereiro, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 7 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual pede que o informe sobre o que 
há de fazer quando vagarem os postos de oficiais das novas tropas 
auxiliares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2382. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2382. 
 

2383-  1768, Fevereiro, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 7 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre os obstáculos que é necessário 
remover para estabelecer o comércio e aumentar a lavoura. O povo é muito 
pobre e para atender a esta miséria, já (D. José I) tornara franco o negócio 
da sua capitania pelo alvará de 2 de Junho de 1766.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2383. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2383. 
 

2384-  1768, Fevereiro, 3, São Paulo 
OFÍCIO n.º 8 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, pedindo que a informe sobre o modo de 
prover os oficiais subalternos das tropas pagas, tenentes e alferes, que não 
são oficiais de patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2384. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2384. 
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2385-  1768, Fevereiro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
morgado de Mateus), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), dando conta de que em obediência à 
Ordem de (D. José I) as Tropas Auxiliares gozam dos mesmos privilégios 
que a Tropa paga e perguntando se também se deve observar o novo 
regulamento, o que seria de grande utilidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2385. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2385. 
 

2386-  1768, Fevereiro, 4, São Paulo 
OFÍCIO n.º 8 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando sobre vários assuntos que 
dizem respeito ao seu governo:  o grande número de vadios que há na 
América o que é muito prejudicial, pelo que acha conveniente que não 
venham tantas pessoas do Reino. Trata também  da questão dos fiados e 
mostra os seus inconvenientes. Lembra depois o que se deve fazer com os 
negros, com as fazendas e mantimentos que vêm de fora do Reino e mostra 
as vantagens de os oficiais e jornaleiros terem ordenados certos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2386. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2386. 
 

2387-  1768, Fevereiro, 5, São Paulo 
OFÍCIO n.º 9 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando da existência de muitos 
pinheiros na comarca de Paranaguá, os quais são utilizados na construção 
dos mastros dos navios. Porém como a sua extração fica muito cara à 
Fazenda Real, acha conveniente que o povo os tire por sua conta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2387. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2387. 
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2388-  1768, Fevereiro, 5, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), dando conta da resolução que tomara, 
de que remete a cópia, mandando aumentar o número dos cabos e 
sargentos. Cada cabo deve tomar conta dum grupo de dez ou quinze 
soldados, possuir permanente conhecimento do local onde se encontram e 
tê-los perto de si. Deste modo qualquer ordem pode ser prontamente 
executada, tendo feito diligências no sentido de encontrar pessoas idôneas. 
Como esta sua disposição alterava a Ordem Real, no respeitante ao número 
de esquadras e sargentos, submete-a ao parecer do Rei, esperando a sua 
resposta.  
Anexo: carta circular. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2388. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2388. 
 

2389-  1768, Fevereiro, 6, São Paulo 
OFÍCIO n.º 10 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo ser possível fazer grande 
negócio na vila de Paranaguá, em virtude daquele sertão ser coberto de 
pinheiros numa distância de mais de cem léguas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2389. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2389. 
 

2390-  1768, Fevereiro, 6, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
morgado de Mateus), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), explicando o motivo por que demorara 
a cumprir o que (D. José I) lhe ordenara quanto à formação, em Santos, 
dum Regimento de Infantaria. A razão primordial foi ter de esperar pela 
chegada das Companhias destacadas na fronteira do Rio Grande e a 
carência de meios. Por isso, teve de licenciar os soldados doentes e, 
embora aumentasse de seis para sete o número de Companhias, como lhe 
ordenara o Rei conservou o número antigo de praças, que será aumentado 
quando a Provedoria tiver maiores rendimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2390. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2390. 
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2391-  1768, Fevereiro, 7, São Paulo 
OFÍCIO n.º 12 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa ter reformado os 
soldados já velhos a fim de renovar a tropa. Porém como não é justo que 
estes soldados, que serviram durante tantos anos o Reino, fiquem numa 
situação miserável, pede que cada praça vaga seja entregue a dois 
reformados, com o vencimento de meio soldo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2391. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2391. 
 

2392-  1768 
OFÍCIO n.º 11 de (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, em que informa ter elevado a vila a 
aldeia de São José, atendendo à disposição do terreno à fertilidade dos 
campos e a proximidade do rio Paraíba. Pede as ordens necessárias para 
demarcar as freguesias vizinhas, alterar os distritos das Câmaras 
confinantes e regular as sesmarias. Acrescenta que todo este 
desenvolvimento se deve ao zelo e cuidado do capitão-mor de Jacareí José 
de Araújo Coimbra, diretor desta aldeia, que foi assassinado no dia 15 de 
Novembro de 1767. 
 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2392. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2392. 
 

2393-  1768, Fevereiro, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 12 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, informando da necessidade de 
povoações na sua capitania e das dificuldades que têm surgido ao seu 
levantamento. Nas cópias juntas escritas ao vice-rei do Brasil, (D. Antônio 
Rolim de Moura), conde de Azambuja, expõem-se os motivos que tem 
impedido que se levante vila na povoação das Lajes. Igualmente tem 
surgido embaraços à formação da povoação na enseada de Guaratuba 
sendo um deles a necessidade de precisar a que bispado pertence a nova 
povoação em virtude da ordem de (D. João V) de 20 de Novembro de 1749, 
determinar que do Rio de São Francisco para o Sul ficasse a pertencer ao 
bispado do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2393. 
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2394-  1768, Fevereiro, 10, São Paulo 
OFÍCIO n.º 13 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo), conde de Oeiras, expondo-lhe que, para confirmação do que tinha 
exposto a respeito de pertencer o distrito das Lajes  até ao Rio das Pelotas 
ao Governo da capitania de São Paulo, remetia quatro certidões, a saber: a 
primeira, de retificação da posse que tomavam os oficiais da Câmara da vila 
de Curitiba no ano de 1755; a segunda, passada pelo tabelião da mesma 
vila de todos os atos de jurisdição que, no mesmo distrito, se tenha 
exercitado; a terceira, uma atestação do juiz ordinário sobre o mesmo 
assunto; a quarta, dos capítulos 110 e 120 da correição que deixou o 
ouvidor e desembargador Rafael Pires Pardinho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2394. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2394. 
 

2395-  1768, Fevereiro, 18, São Paulo 
OFÍCIO n.º 14 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, mostrando a necessidade de se 
repartirem melhor as freguesias da referida capitania para que o povo possa 
assistir mais facilmente aos ofícios divinos. Acha conveniente constituir em 
freguesias as aldeias dos índios e dá como exemplo a aldeia dos índios 
Guarulhos que foi elevada há anos à categoria de freguesia com o nome de 
freguesia da Conceição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2395. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2395. 
 

2396-  [ant. 1768, Março, 2] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Fonseca Coelho, pedindo a (D. 
José I) confirmação da carta de sesmaria, dada pelo governador e capitão 
general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa (Botelho 
Mourão, morgado de Mateus), de três quartos de légua de terras quadradas 
na paragem chamada "Lambarahy", termo da vila de Mogi das Cruzes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2396. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2396. 
 

2397-  [ant. 1768, Março, 9, ] 
REQUERIMENTO de Martinho da Silva Prado a (D. José I), pedindo a 
confirmação da patente concedida pelo governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) e pela qual o provera no posto de capitão-mor da vila 
de Jundiaí, vago por ausência de Miguel Alvares dos Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2397. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2397. 
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2398-  1768, Março, 15, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, informando sobre os donativos que foi 
lançado, por tempo de dez anos para a reedificação da parte de Lisboa.  que 
foi destruída pelo terramoto de 1755. Informa também que conseguiu 
recolher no cofre da Junta da Provedoria de São Paulo, a quantia de 29 
contos e seiscentos e trinta e sete mil e oito centos e quarenta e quatro réis 
proveniente do dito imposto. Finalmente diz que a Ordem de 22 de Março de 
1766 determinava que, para os Corpos de Milícias Auxiliares, houvessem 
sargentos-mores e ajudantes com os vencimentos das Tropas Regulares, 
pagas à custa das Câmaras dos respectivos direitos, mas, como estas não 
têm rendimentos suficientes, precisam imposto a fim de satisfazerem os 
soldos dos ditos sargentos-mores e ajudantes. Os procuradores das 
Câmaras convocaram uma Junta que concordou com o meio apontado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2398. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2398. 
 

2399-  1768, Março, 16, São Paulo 
OFÍCIO n.º 6 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, mostrando as vantagens que adviriam à 
Fazenda Real se os ofícios públicos fossem arrematados pela Junta de São 
Paulo e não pela do Rio de Janeiro. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2399. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2399. 
 

2400-  1768, Março, 18, São Paulo 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José 
de Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que, embora tenha tentado 
aprontar as contas da Provedoria de São Paulo para as remeter ao Real 
Erário, ainda o não conseguiu por falta de escriturários. Ao mesmo tempo 
informa que os escrivães recusam copiar as contas dos almoxarifes sem se 
lhes pagar a escrita pela Fazenda Real, alegando que no Rio de Janeiro 
assim se pratica. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2400. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2400. 
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2401-  [ant. 1768, Abril, 26, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Alves da Silva a (D. José I), dizendo que tinha 
sido nomeado pelo proprietário do ofício de escrivão da Ouvidoria Geral e 
Correição da cidade de São Paulo, Manuel de Campos Diogo Pinto do 
Rego, no ofício de escriturário, de acordo com o privilégio que lhe foi 
concedido por alvará de 5 de Agosto de 1761. O requerente, de acordo com 
as disposições daquele documento, pedia que o Conselho Ultramarino lhe 
passasse provisão do dito ofício por três anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2401. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2401. 
 

2402-  1768, Maio, 4, São Paulo 
OFÍCIO n.º 22 do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual pede as 
ordens necessárias para resolver as dificuldades que têm surgido na 
fundação das novas povoações e vilas, como sejam: regular os distritos das 
freguesias e das Câmaras das vilas circunvizinhas, pagar as côngruas aos 
párocos; aumentar o número dos casamentos; pagar aos corregedores e 
satisfazer os gastos das Câmaras das novas vilas, pois o receio destas 
despesas tem impedido o levantamento de novas vilas como as de São 
João de Atibaia, de Mojiguaçu e de Faxina. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2402. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2402. 
 

2403-  1768, Maio, 6, São Paulo 
OFÍCIO n.º 16 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa que não se sabe a 
quem pertence a jurisdição eclesiástica da nova vila de Guaratuba: se ao 
Bispado do Rio de Janeiro, se ao de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2403. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2403. 
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2404-  1768, Maio, 8, São Paulo 
OFÍCIO n.º 17 do (governador e capitão-general da capitania de S. Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre o motu-próprio, expedido no ano 
de 1745, que trata da divisão das prefeituras seculares do Brasil. O motu-
próprio divide o Bispado na parte do Norte pelas prefeituras seculares desde 
a borda do mar até o rio Paraíba. Este rio até o Paraná divide-se pelas 
prefeituras seculares. Das partes do sul não fala o motu-próprio, ficando 
tudo a pertencer ao Bispado de São Paulo, do qual apenas se dividiu o 
território que vai desde o rio de São Francisco para o sul, como declara a 
Carta de (D. João V) de 20 de Novembro de 1749. Pelo que toca a Goiás, 
divide-se pela corrente do rio Paraná enquanto corre pelos domínios de 
Portugal. O motu-próprio diz ainda que a prefeitura de Cuiabá se separa das 
duas de Goiás e São Paulo pelas Ouvidorias seculares. 
Anexo: motu-próprio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2404. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2404. 
 

2405-  1768, Maio, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 18 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa, (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo o que pensa acerca dos limites 
da dita capitania. Acha que a divisão deveria principiar na vila de Santos 
correndo para o norte até ao cabo de Cairuçu, que fica além da vila de 
Ubatuba, deixando para o Rio de Janeiro as vilas de Parati e Ilha Grande 
que pertencem à capitania de São Paulo, por alvará de 2 de Dezembro de 
1720. Subindo o cabo de Cairuçu para o sertão, concorda com a divisão 
entre a sua capitania e a do Rio de Janeiro. Passando a serra da 
Mantiqueira, começa a fronteira entre a capitania de São Paulo e a de Minas 
Gerais pela Cachoeira Grande, Boa Via até o Rio Grande. Se se quiser 
estreitar mais esta divisão, poderá ser pelo rio Verde ou então pelo rio 
Sapucaí. Pela parte que confina com Goiás é muito boa divisão o rio 
Grande. Porém, logo que este rio deixa a fronteira de Goiás, deve pertencer 
a São Paulo todo o sertão que fica do rio Pardo para baixo. Quanto aos 
sertões do sul da Serra do Mar para cima, deve servir-lhe de limite o rio das 
Pelotas. Pelo que toca à divisão da Serra do Mar para baixo, pela parte do 
Marinha, pode estender-se a sua jurisdição tanto secular como eclesiástica 
até o rio "Tajahi". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2405. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2405. 
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2406-  1768, Maio, 10, São Paulo 
OFÍCIO n.º 19 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa ter diminuído o número 
de leprosos em virtude das providências que mandou tomar. Diz, também, 
que tem grassado uma epidemia de icterícia, a qual já matou muitas 
pessoas e entre elas o mestre-de-campo, Diogo Pinto do Rego. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2406. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2406. 
 

2407-  1768, Maio, 11, São Paulo 
OFÍCIO n.º 20 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde Oeiras, dando conta das obras que tem feito na rua 
do Carmo e na Rua de Santa Teresa, em São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2407. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2407. 
 

2408-  1768, Maio, 12, São Paulo 
OFÍCIO n.º 31 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, conde de Oeiras, no qual pede a confirmação dos 
estatutos dos mestres das escolas de crianças da referida capitania, que 
criou, por faltarem pessoas que soubessem escrever. 
Anexo: cópia de estatutos, exercícios de caligrafia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2408. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2408. 
 

2409-  1768, Maio, 15, São Paulo 
OFÍCIO n.º 23 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, no qual informa que o governo das 
Câmaras da dita capitania não deve estar a cargo dos republicanos, pelos 
inconvenientes que daqui podem resultar. 
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2409. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2409. 
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2410-  1768, Maio, 15, São Paulo 
OFÍCIO n.º 19 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa remeter uma carta 
corográfica de todas as povoações que há desde a referida capitania até à 
chapada. Por ela se poderão localizar essas povoações que há desde a 
referida capitania até a chapada. Por ela se poderão localizar essas 
povoações tanto os para as partes das Chapadas da Vacaria do Gentio 
Cavaleiro Guaicurus, que ficaram entre a mesma capitania e a de Cuiabá, 
como para as partes da Vacaria das Antas, situada entre a referida capitania 
e as Missões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2410. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2410. 
 

2411-  1768, Maio, 21, São Paulo 
OFÍCIO n.º 16 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo que (D. José I) deferiu a 
representação que lhe fizeram o coronel Francisco Pinto do Rego e outros 
paulistas e na qual se propunha a penetração dos Matos de Guarapuava até 
a Serra de Apucarana. Informa também, que o dito Conde lhe ordenou que 
desse toda a ajuda e favor à expedição, para que os aventureiros fossem 
avançando e fundando povoações de 10 em 10 léguas, para a Serra de 
Apucarana. Diz- que se deve ocupar o morro de Apucarana para impedir 
que os jesuítas passem ou se fortifiquem, na margem oriental do rio do 
Registo. Os três pontos principais das instruções recebidas são: 1º segurar a 
fronteira; 2º povoa-la para poder se defender; 3º  aproveitar as minas e 
utilidades que se descobrirem naquele vasto território. Mostra que esta 
conquista trará mais vantagens que o descobrimento de Cuiabá e de Goiás, 
porém, as dificuldades serão maiores por causa dos castelhanos. Desde o 
principio do seu governo tem procurado ir até ao rio da Prata. Para 
conseguir esse objetivo já posto que se lançou para a reedificação de 
Lisboa, se (D. José I) não for contra isso. O resto do dinheiro do novo 
imposto fica guardado no cofre da Fazenda Real. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2411. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2411. 
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2412-  1768, Junho, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 25 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras no qual informa ter recebido uma carta 
do povoador de nossa vila de Faxina, que expõe o estado em que a referida 
vila se encontra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2412. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2412. 
 

2413-  1768, Junho, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 26 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, dando conta do que tem feito para 
aumento da justiça na sua capitania, pois, quando da sua chegada, esta era 
tão deficiente que os delinqüentes andavam em liberdade. Queixa-se 
também de que o nome de (D. José I) era desconhecido entre certos povos, 
como por exemplo nos "retiros" de Jaguari, de Camanducaia, nos bairros de 
"Assariguama", junto ao rio Paraíba, nos matos de Paranapanema, Piani e 
Ribeira e nos Campos Gerais e Furnas mas que tem procurado faze-lo 
respeitar. Enumera a seguir todos os serviços: - tem evitado distúrbios e 
delitos; na Secretaria do Governo, como atesta o secretário, têm, se escrito 
trinta e cinco resmas de papel; os livros da Secretaria do Governo são os 
que constam da relação junta; organizou as seis companhias pagas da 
praça de Santos; formou seis Corpos de Auxiliares, dois de Cavalaria e 
quatro de Infantaria e três Companhias de "vzares" de Curitiba; disciplinou 
quatro companhias de aventureiros que enviou para o Rio Grande; mandou 
quinhentos homens para socorrer a província de Rio Grande; principiou as 
fortificações da Marinha; fundou novas vilas e povoações na capitania e 
mandou duas expedições ao sertão do Ivai. Pede as ordens necessárias 
para estabelecer o comércio e a lavoura e poder continuar com todos os 
seus trabalhos. 
Anexo: certidão, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2413. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2413. 
 

2414-  1768, Junho, 21, São Paulo 
OFÍCIO n.º 27 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras no qual diz que, embora tenha acabado o 
seu tempo de serviço, está disposto a continuar nele se assim convier a (D. 
José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2414. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2414. 
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2415-  1768, Junho, 25, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santos a (D. José I), dizendo 
remeter o requerimento e a cópia da representação que o povo de Santos 
fez ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), para resolver o 
que for servido. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2415. 
 

2416-  [ant. 1768, Junho, 25] 
RELAÇÃO (cópia da) das cartas que escreveram a (D. José I) os oficiais de 
Câmara da praça de Santos, em 25 de Junho de 1768. Na primeira, 
tornavam presente ao Rei o requerimento que o povo da mesma praça 
fizera ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus); na segunda, 
pediam que fosse paga ao juiz de fora a aposentadoria pela Fazenda Real e 
não pelos bens do Conselho; na terceira, pediam para que fossem 
concedidos à Câmara da mesma vila os privilégios que gozava a de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2416. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2416. 
 

2417-  1768, Junho, 29, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dando conta do que tem feito no caso 
do Padre Francisco Xavier Garcia, acusado de ter escrito umas sátiras 
contra o seu governo. Declara ter chegado à conclusão de que o padre não 
é autor das sátiras e ao mesmo tempo anuncia a sua prisão, a do feitor 
(José Antônio da Silva) e a dos criados (Francisco Luís e João Crisóstomo). 
Pede instruções sobre o que lhes há de fazer, se os deve deixar estar na 
prisão até ao fim do seu governo ou mandá-los para fora da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2417. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2417. 
 

2418-  1768, Junho, 30, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, sobre o procedimento dos republicanos. 
Diz que desfrutam dum poder quase ilimitado o que acarreta graves 
inconvenientes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2418. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2418. 
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2419-  1768, Julho, 7, São Paulo 
OFÍCIO n.º 7 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual diz que, vendo-se obrigado a 
fazer pagamento aos oficiais que trabalham nas obras das fortalezas da 
Marinha e a fazer alguns preparativos para as expedições, que não 
admitiam demora, e necessitando para tudo de dinheiro, o não conseguira 
porque as rendas da Fazenda Real da Provedoria de São Paulo são 
diminutas e porque também os contratadores da pesca da baleia não têm 
pago as suas consignações. Por este motivo resolveu tirar do depósito do 
novo posto o dinheiro que necessitava. 
Anexo: 2 arrematações, cópia de condições de contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2419. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2419. 
 

2420-  1768, Julho, 8, São Paulo 
OFÍCIO n.º 8 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa que os dízimos da 
capitania andam arrendados em sete contos seiscentos e vinte cinco mil réis 
por ano, dos quais se gastam seis contos seiscentos e quarenta e nove mil 
cento e vinte réis com a classe eclesiástica, restando, portanto, novecentos 
sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta réis. Termina pedindo instruções 
sobre a maneira como deve aplicar este dinheiro. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2420. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2420. 
 

2421-  1768, Julho, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 9 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa ter o provedor da 
Fazenda Real remetido para o Real Erário as certidões, que o referido 
conde mandara extrair, por ordem de 12 de Julho de 1766, dos livros da 
Provedoria de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2421. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2421. 
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2422-  1768, Julho, 10, São Paulo 
OFÍCIO n.º 10 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, rebatendo as acusações, feitas pelos 
contratadores da pesca de baleias, de deter as suas embarcações e lhes 
favorecer o contrato. Para se justificar, e mostrar a sem razão das queixas, 
remete as certidões do provedor da Fazenda Real, e conservador do 
contrato (José Honório de Valadares e Alvim) e do procurador dos 
administradores do contrato, Antônio Fernandes do Vale. 
Anexo: 2 certidões, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2422. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2422. 
 

2423-  1768, Julho, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual diz que as doutrinas 
jesuíticas têm causado graves prejuízos e pede que lhe mande as ordens e 
instruções respeitantes às novas vilas e povoações fundadas na capitania 
do Pará, porque necessita delas para resolver as dúvidas que se têm 
levantado na sua capitania acerca da jurisdição eclesiástica e temporal. 
Sobre o estabelecimento do comércio pede as providências que o referido 
ministro deu no Maranhão e Pará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2423. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2423. 
 

2424-  1768, Julho, 12, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo ter recebido os livros da 
Dedução Cronológica e Analítica, a propósito dos quais lembra os 
inconvenientes que resultam dos costumes que os padres introduziram na 
América. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2424. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2424. 
 

2425-  [ant. 1768, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de José Alvares de Oliveira a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta de Sesmaria que lhe concedera o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2425. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2425. 
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2426-  [ant. 1768, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de José Pires de Arruda a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de 
Mateus), o nomeara capitão da Companhia das Ordenanças da vila de 
Sorocaba. 
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2426. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2426. 
. 

2427-  1768, Julho, 20, São Paulo 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, mostrando a necessidade de 
providenciar para que na vila de Paranaguá  se não descarregue nenhuma 
embarcação que venha, da capitania do Espírito Santo e da Bahia, sem que 
traga guia da Alfândega da vila de Santos relativa ao pagamento dos direitos 
da dízima correspondente aos gêneros transportados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2427. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2427. 
 

2428-  1768, Julho, 20, São Paulo 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dizendo que a pauta das avaliações 
das fazendas que vêm da Europa, pela qual se cobra a dízima, além de ser 
muito antiga e com preços diminutos, está muito falha de várias fazendas de 
que não se sabe o valor, não se podendo, portanto, cobrar os direitos. 
Termina, pedindo providências sobre o assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2428. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2428. 
 

2429-  1768, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, cumprimentando-o e agradecendo-lhe 
os favores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2429. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2429. 
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2430-  1768, Julho, 20, São Paul 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário do Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, no qual informa que o Dr. Antônio 
Fortes de Bustamante pediu ao (governador e capitão) -general da capitania 
de São Paulo, (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), o lugar de escrivão da Ouvidoria da comarca de São Paulo, que 
tinha sido ocupado pelo seu falecido sogro, o mestre de campo, Diogo Pinto 
do Rego. Porém o referido governador e o procurador da Coroa, contra a 
opinião do ouvidor da dita comarca, foram de parecer que o mesmo ofício 
"tinha vagado para a coroa" e se devia por em leilão para se entregar a 
quem mais desse por ele. Foi resolvido seguir o que tinha proposto o 
mesmo ouvidor, ou seja apresentar o requerimento à Junta do Rio de 
Janeiro, tendo esta ordenado que se arrematasse o ofício, que ficou a 
pertencer ao requerente por preço diminuto. Ao mesmo cargo foi anexado o 
de escrivão dos defuntos e ausentes o que causa grandes prejuízos à 
Fazenda Real, pelo que termina pedindo a, sua separação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2430. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2430. 
 

2431-  1768, Julho, 21, São Paulo 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual, visto o maior lanço 
atribuído aos dízimos do povoador de: Santos, São Paulo e seus anexos (D. 
José) deveria decidir a arrematação do contrato dos mesmos, e o tempo em 
que devia ter princípio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2431. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2431. 
 

2432-  1768, Julho, 23, São Paulo 
OFÍCIO n.º 21 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo remeter as cartas que recebeu, 
a informá-lo do que tem feito o capitão-mor regente do novo 
estabelecimento dos Prazeres em Iguatemi, João Martins Barros. Envia 
também um mapa do dito estabelecimento e aconselha a conquista da 
passagem, que o rodeia pela parte do norte, queixando-se de que o chefe 
da expedição ao Iguatemi, João Martins (Barros) tem alterado as suas 
instruções. Pede, a seguir, que o informe do que se passa na Europa, e o 
instrua sobre o que há de fazer, a fim de evitar desacertos, tanto mais que 
receia que os castelhanos ataquem o estabelecimento. Ao mesmo tempo diz 
que vai mandar a resposta da carta do governador do Paraguai, porque 
teme que a demora possa provocar a guerra, e que, enquanto não envia 
segundo mensageiro com novas instruções, irá guarnecer de artilharia a 
praça e tomar a único passo por onde os castelhanos podem vir atacá-la. 
Anexo: certidão, 5 cartas, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2432. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2432. 
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2433-  1768, Julho, 23, Paranaguá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de (Nossa Senhora do Rosário 
de) Paranaguá  para (D. José I), dizendo como já tinham dito a 19 de 
Fevereiro de 1760, que (o governador e capitão)-general da capitania de 
São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus) 
mandou levantar uma fortaleza naquela vila, dirigindo a obra o seu ajudante 
de ordens Afonso Botelho.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2433. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2433. 
 

2434-  1768, Julho, 24, São Paulo 
OFÍCIO n.º 23 do (governador e capitão general da Capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual diz que remete a planta da nova 
fortaleza que mandou fazer na Ilha do Sul, na Barra de Paranaguá . Informa 
que deve estar pronta dentro de um ano, podendo levar até 32 peças. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2434. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2434. 
 

2435-  1768, Julho, 25, São Paulo 
OFÍCIO n.º 24 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras informando quanto recebe cada soldado 
para as fardas e como era conveniente que estas não fossem pagas em 
dinheiro. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2435. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2435. 
 

2436-  1768, Julho, 25, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos a (D. João I) 
dizendo que aos juizes de fora daquela vila se pagava sessenta mil réis de 
aposentadoria pela Real Fazenda (da capitania de São Paulo) e que ao juiz 
de fora desse ano José Gomes Pinto de Morais) se passou provisão no 
Conselho Ultramarino para que se lhe pagasse a referida aposentadoria 
pelos rendimentos da referida Câmara, tendo concorrido para esta inovação 
um engano do oficial da Secretaria do mesmo Conselho. Deste modo 
pedem que a aposentadoria se continua a pagar como era costume e se 
restitua à Câmara a quantia que incompetentemente tiver pago. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2436. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2436. 
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2437-  1768, Julho, 25, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santos a (D. José I), pedindo 
que ordene o pagamento da aposentadoria do juiz de fora daquela vila, José 
Gomes Pinto de Morais, pela Provedoria da Fazenda Real, como é hábito, e 
não pelos rendimentos da mesma Câmara. 
Anexo:  2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2437. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2437. 
 

2438-  1768, Julho, 26, São Paulo 
OFÍCIO n.º 25 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho) Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual diz remeter os mapas das 
tropas da comarca de São Paulo. 
Anexo: 5 mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2438. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2438. 
 

2439-  1768, Julho, 27, São Paulo 
OFÍCIOS do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, para o ministro 
e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho 
e Melo, conde de Oeiras, propondo vários oficiais para diferentes postos 
Informa que (D. José I), por carta de 22 de Julho de 1766, mandou formar 
um Regimento na referida capitania, composto de sete companhias. Mostra 
a necessidade de nomear pessoa digna para o posto de Coronel do 
mencionado Regimento de Infantaria paga da praça de Santos. Propõe, em 
primeiro lugar, Afonso Botelho de Sampaio (e Sousa) seu ajudante de 
ordens, que é, em virtude do falecimento do sargento-mor das seis 
companhias da praça de Santos, Manuel Martins dos Santos, a pessoa mais 
indicada para ocupar o referido posto. Enumera a seguir os serviços 
prestados pelo referido Afonso Botelho de Sampaio que são, entre outros: a 
fundação da nova vila de São Luís de Guaratuba, das povoações de 
Sabaúna e Ararapira e das novas freguesias de Juréia e do Registro Propõe 
um segundo lugar o sargento-mor de Dragões Auxiliares de São Paulo D. 
José de Macedo Sotomaior e em terceiro, o sargento-mor de Infantaria 
Auxiliar de São Paulo, Manuel Caetano Zuniga. 
Anexo: 5 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 25, doc. 2439. 
AHU_CU_023-01, Cx. 25, D. 2439. 
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2440-  [post. 1768, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das Companhias de Artilharia da 
Praça de Santos, Fernando Leite Guimarães, pedindo ao (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo) o posto de sargento-mor da 
Praça de Santos, como recompensa dos serviços que tem prestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2440. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2440. 
 

2441-  1768, Julho, 28, São Paulo 
OFÍCIO n.º 26 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, no qual informa que as companhias de 
Auxiliares da Marinha das vilas do Norte podem ser governados pelo 
sargento-mor da praça de Santos auxiliado por dois ajudantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2441. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2441. 
 

2442-  [1768, Julho, 28] 
RELAÇÃO com o sumário de vinte e seis ofícios do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho 
Mourão, morgado de Mateus) para o ministro e secretário de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
relativos a arregimentação militar, sobre novos impostos, e sobre as 
expedições ao sertão. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2442. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2442. 
 

2443-  1768, Julho, 30, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, dizendo ser necessário que leia 
imediatamente as cartas do Estado Militar com os números 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 e 21 que envia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2443. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2443. 
 

2444-  1768, Julho, 31, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, informando que para impedir os crimes 
e as desordens, introduziu soldados em todas as vilas da sua capitania. 
Anexo:  10  termos de juramento,  certidão, 3 autos de devassa,2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2444. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2444. 
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2445-  1768, Agosto, 6, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santos a (D. José I), 
informando que no ano de 1765 foi nomeado governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
(morgado de Mateus), e ao mesmo tempo extinto o governador da dita vila 
que pertencera ao Coronel Alexandre Luís de Sousa Meneses. Por este 
motivo o povo da referida vila fez uma representação ao mesmo governador 
e capitão-general, mostrando os inconvenientes que se seguiam de ele 
residir em São Paulo, mas, como nada conseguiram, mandaram então um 
requerimento à Câmara da mesma vila para esta fazer chegar à presença 
de (D. José I) o que pretendiam. Em último caso, não sendo possível a 
residência do governador e capitão-general na dita vila, eles, oficiais, 
desejam então um governador privativo, como sempre houve desde o ano 
de 1700 em que foi nomeado Jorge Soares de Macedo. Queixam-se 
também da mudança da Provedoria da mesma vila para a cidade de São 
Paulo, que origina grandes prejuízos, pois a Alfândega, a Vedoria, os 
Armazéns Reais, o estanco de sal e dos azeites, a contrato dos subsídios, e 
dízimos da Alfândega ficam sem quem os dirija por falta do provedor da 
Fazenda Real, que como juiz da mesma e conservador de todas as rendas 
reais, deveria residir naquela vila como sempre foi hábito, pelo que pedem 
as necessárias providências. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2445. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2445. 
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2446-  1768, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o motivo porque, 
contrariamente à Ordem de (D. José I) de 27 de Julho, dadas nas duas 
consultas inclusas, se não tinham ainda arrematado os contratos dos 
dízimos do Rio de Janeiro da capitania de São Paulo e suas anexas. Tendo 
visto o Conselho o requerimento de José Alves de Mira e seus sócios, no 
qual pediam para ser transferido o dia da arrematação do contrato dos 
dízimos de São Paulo, apresentando atestados comprovativos de doença, 
fora resolvido pelo dito Conselho adiar a arrematação do contrato. Chegado 
o novo prazo, declarou José Alves de Mira, que os sócios (Manuel Inácio 
Ferreira e José de Sousa e Abreu) lhe tinham faltado, sendo substituídos por 
Manuel Gomes de Campos e Antônio de Abreu Guimarães. Ao Conselho 
pareceu, para evitar que este percalço tornasse a acontecer, ordenou ao 
corretor da Fazenda que registasse na Secretaria o nome do lançador, 
preço oferecido, e sócios que dá. Decidiu também o Conselho, a 
requerimento do procurador da Fazenda pedir ao rei para mandar retirar as 
palavras "Frotas" da décima condição dos contratos da Real Fazenda que 
não estivessem em execução, para evitar futuras dúvidas e para mandar 
declarar na condição décima oitava, que a propina que se pagava na Bahia 
a favor dos contratados deixava de ser vencida. 
Anexo: 2 requerimentos, atestado, 3 declarações, 2 relações, 4 consultas, 2 
condições, contrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2446. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2446. 
 

2447-  [ant. 1768, Outubro, 3, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Ana Maria Xavier Pinto da Silva a (D. José I), 
dizendo que, sendo filha do falecido mestre-de-campo Diogo Pinto do Rego, 
lhe assistia o direito de requerer a mercê da propriedade do ofício de 
escrivão da Ouvidoria-Geral e Correição da cidade e comarca de São Paulo, 
que a seu pai pertencia, pelo que pedia a mesma mercê para seu marido, o 
Dr. Antônio Fortes de Bustamante e Sá Leme. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2447. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2447. 
 

2448-  [ant. 1768, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel José Braga a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta de sesmaria que junto envia. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2448. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2448. 
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2449-  [ant. 1768, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de José Correia Leme Mazagão a (D. José I), pedindo a 
confirmação da patente, pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus) o nomeara no posto de capitão de Auxiliares de Cavalaria da vila 
de Taubaté. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2449. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2449. 
 

2450-  1768, Novembro, 4, Taubaté, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Taubaté a (D. José I), 
expondo que, fazendo o capitão-mor da mesma vila Bento Lopes de Leão, 
revista geral a todas as pessoas de sua Ordenança, no dia 2 de Outubro de 
1768, pretendeu o capitão Inácio Vieira de Almeida obrigar o vereador mais 
velho da mesma Câmara, Inácio José Ferreira Coutinho, a ir à dita revista 
com as suas armas às costas, no Corpo da dita Companhia.. Ora, os oficiais 
da Câmara não eram obrigados por lei nenhuma a sujeitarem-se ao 
mandato de um capitão-mor, e ainda menos a repreensões em atos 
públicos, e por isso recorriam ao mesmo Senhor, para determinar se os 
oficiais da Câmara deviam ou não estar sujeitos às revistas. Representavam 
também que na mesma vila se faziam aos domingos exercícios das 
Companhias de Ordenanças, obrigando-se os moradores do mesmo distrito 
a comparecerem.. Igualmente supunham que os ouvidores da comarca 
costumavam fazer anualmente uma correição, em que despendiam uma 
quantia excessiva para as posses da Câmara, do que resultava encontrar-se 
esta empenhada, e para pagar ao ouvidor José Luís de Brito, pedira a 
mesma Câmara, a juros, no cofre dos órfãos, uma certa quantia que ainda 
se encontrava por pagar. Perante o exposto, pediam a (D. José I) ordenasse 
aos ouvidores que fizessem somente uma correição por triênio, para evitar 
maiores despesas, e que os libertasse dos vexames expostos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2450. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2450. 
 

2451-  1768, São Paulo 
REQUERIMENTO do ajudante da Cavalaria Auxiliar de São Paulo, Teotônio 
José Zuzarte, expondo ao (governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus), 
os serviços que tem prestado de 1750 até 1768, entre eles, a formação das 
Companhias de Auxiliar de algumas vilas da Marinha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2451. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2451. 
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2452-  [ca. 1768] 
REQUERIMENTO do ajudante dos dois corpos de Infantaria Auxiliar de 
Serra Acima, ao (governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, pedindo o 
posto de capitão de Infantaria paga da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2452. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2452. 
 

2453-  [ant. 1769, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Manuel Caetano Zuniga a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente que lhe concedera o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho 
Mourão, morgado de Mateus) e em que o provera no posto de sargento-mor 
de Infantaria Auxiliar das nove Companhias de São Paulo e vilas do Norte e 
cinco de Guaratinguetá e vilas do Sul, em virtude da carta régia de 26 de 
Janeiro de 1765. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2453. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2453. 
 

2454-  1769, Janeiro, 29, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) ao ministro e (secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, expondo, mais uma vez, os meios para conquistar e 
segurar a fronteira e penetrar no sertão de Tibaji  que são, a seu ver, os 
seguintes : meter uma frota, bem equipada, pelo Rio Grande do Registro; 
fazer uma fortaleza na fronteira que se guarnecerá de Artilharia; ao mesmo 
tempo, uma "bandeira" atravessará os campos de Guarapuava, estabelecer-
se-á nas gargantas e passagens da serra Apucarana. Além disso,  facilitar 
ao povo, tirar ouro nas primeiras entradas do sertão para que, animados 
com os lucros, consigam as conquistas e as defendam como suas. O 
dinheiro que se gastar nestas expedições, sairá do novo imposto da 
capitania. Aguarda determinações, por saber que os gentios se 
estabeleceram para os lados dos rios Iapó e Negro, donde se avistam 
juntos. Além destas razões, sabe-se que o general de Buenos Aires sobe 
com um "corpo de gente" para as missões. Por estas considerações já 
partiram três canoas, para examinar o Rio Grande do Registro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2454. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2454. 
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2455-  1769, Fevereiro, 2, São Paulo 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Onório de Valadares e Aboim 
ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de 
Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, solicitando-lhe faça mercê, 
como recompensa dos seus serviços de uma ou das duas fazendas 
seqüestradas aos jesuítas, com todos os seus pertences e escravos, 
comprometendo-se em seu nome e dos seus sucessores, a cumprir todos 
os legados instituídos pelos doadores das Capelas, sitas nas mesmas 
fazendas. Uma delas dedicada a Santa Ana e a Nossa Senhora das 
Candeias, é no sítio de Tietê; a outra, a de Nossa Senhora da Conceição no 
sítio de Araçariguama. 
Anexo: 2 relações, 2 duplicados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2455. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2455. 
 

2456-  1769, Fevereiro, 10, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor da comarca de São Paulo, Salvador Pereira da Silva, ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras, 
Sebastião José de Carvalho e Melo, queixando-se do procedimento do 
governador D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), o que prova pelas 
certidões juntas. Entre outros erros, aponta os seguintes: consentir os 
sermões de Frei Manuel de Santa Cecília Campos, um dos expulsos da 
Companhia de Jesus, em que faz referências atrevidas à expulsão dos 
jesuítas; consentir que muitos dos congregados permaneçam na capitania, 
estando um deles, seu primo, interessado no contrato dos animais de 
Curitiba, e no dos dízimos, o que embora façam ocultamente, chegou ao seu 
conhecimento; ter soltado um preso, com sentença apelada para a Relação, 
e que vive com nome suposto. 
Anexo: 2 ofícios, 2 certidões, carta de lei,portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2456. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2456. 
 

2457-  1769, Fevereiro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim 
ao (secretáário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos) Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, remetendo, juntamente, a certidão a relação e 
a conta dos meios direitos do Registro de Curitiba, pertencentes à casa do 
secretário de Estado, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, desde a última 
remessa entregue nesta cidade em 23 de Janeiro de 1768, ao procurador da 
mesma casa, João Ferreira da Silveira. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2457. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2457. 
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2458-  1769, Fevereiro, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (secretário de Estado dos 
Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo), conde de Oeiras, 
acerca do estabelecimento de (Nossa Senhora) dos Prazeres (do Rio) 
Iguatemi , fato que já referira em 23 de Julho do ano anterior (1768). 
Também deu conta das notícias recebidas do capitão João Martins de 
Barros, e do receio de algum ataque castelhano. Preparou uma expedição 
de muitos casais para colonizar esse território, esperando, também, 
conseguir um convênio pelo qual os castelhanos assegurem a nossa 
soberania. Pede providências para custear as despesas, valendo-se, 
entretanto do novo imposto. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2458. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2458. 
 

2459-  1769, Fevereiro, 15, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo), conde de Oeiras, referindo-se à falta de ordens desde as últimas 
recebidas em 20 de Outubro de 1767 e 1 de Fevereiro de 1768, juntas com 
os livros da Dedução cronológica e analítica, referentes às desordens 
praticadas pelos jesuítas. Como o vice-rei (D. Antônio Rolim de Moura), 
conde de Azambuja, também não tem participado qualquer ordem da Corte 
e, como os negócios da capitania necessitam providências, informa que se 
tem guiado pelas anteriores resoluções, aguardando, no entanto, novas 
ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2459. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2459. 
 

2460-  1769, Fevereiro, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim, 
ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de 
Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, pedindo que o seu vencimento 
seja equiparado ao dos provedores de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2460. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2460. 
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2461-  1769, Fevereiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para (D. José 
I), propondo para o posto de capitão de uma das Companhias da praça de 
Santos, em primeiro lugar, o ajudante de Cavalaria de Dragões Auxiliares de 
São Paulo, Teotônio José Zuzarte, o qual ajudara a formar o dito Regimento; 
em segundo, propõe o ajudante de Infantaria Auxiliar de São Paulo, Manuel 
José Alberto Pessoa; e, em terceiro, o ajudante da praça de Santos, Antônio 
Gaspar Teixeira. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2461. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2461. 
 

2462-  [post. 1769, Fevereiro, 28, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino  sobre  o estado em que se acham  
as diligências, que o mesmo Conselho tem feito para se rematarem os 
contratos do Brasil.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2462. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2462. 
 

2463-  1769, Março, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador de São Paulo D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão), ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
Sebastião José de Carvalho e Melo), conde de Oeiras, fazendo ver que os 
ofícios públicos rendem mais para a fazenda Real, sendo arrematados pela 
Junta criada na cidade de São Paulo, do que pela do Rio de Janeiro, por os 
ofícios serem "tênues" e as passagens de mar difíceis e incertas. Por essa 
circunstância os arrematantes preferem dar mais dez em São Paulo do que 
vinte na capital, como mostra a certidão junta, Como no Rio de Janeiro vão 
arrematantes incapazes, isto obriga a suprimir algumas provisões da Junta. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2463. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2463. 
 

2464-  1769, Março, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo), conde de Oeiras, afirmando a sua obediência e fazendo votos pela 
saúde e felicidade do mesmo senhor, e de toda a sua família. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2464. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2464. 
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2465-  1769, Março, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) ao ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, manifestando a sua obediência, 
estranhando a falta de notícias e fazendo votos pela saúde e felicidades do 
referido ministro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2465. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2465. 
 

2466-  1769, Março, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para (D. José I), 
em que, em  virtude da Real ordem, de 10 de Março de 1732, para que se 
junte as informações, aos requerimentos que pedem licença para as 
mulheres passarem do Estado do Brasil, para o Reino, informa que o 
requerimento incluso é justo, em virtude de o requerente ser natural do 
Reino, onde possui fazendas, e ser bastante idoso, pelo que pretende levar 
consigo a mulher e as filhas. Informa mais, que esse fato não prejudica a 
expansão do Estado. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2466. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2466. 
 

2467-  [ant. 1769, Abril, 4, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. José de Macedo Soto-Maior e Castro a (D. José I), 
pedindo a confirmação da patente que lhe conferira o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho 
Mourão, morgado de Mateus) provendo-o no posto de sargento-mor do 
Regimento de Cavalaria da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2467. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2467. 
 

2468-  [ant. 1769, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do padre Ângelo Pais de Almeida a (D. José I) pedindo a 
confirmação da sesmaria de meia légua de terras que lhe concedeu o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão morgado de Mateus). O requerente possuía já essas 
terras, as quais lhe foram depois dadas por sesmaria, com a condição de as 
medir e demarcar judicialmente e notificar as confrontações. Estas cláusulas 
foram já cumpridas pelo requerente, como mostra na certidão junta. 
Anexo: parecer, carta de sesmaria, requerimento, certidão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2468. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2468. 
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2469-  1769, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a representação do provedor 
da Fazenda Real da praça de Santos, José Honório de Valadares e Aboim, 
a (D. José I), em 12 de Fevereiro de 1766, acerca da dúvida que teve em 
pagar a um sargento-mor, ajudante de Auxiliares, conforme fora 
determinado pelo governador, antes de ter "assentado praça" naquela 
Provedoria. Determinou a Conselho em 6 de Março de 1767, que o 
governador e capitão-general de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus), informasse sobre o motivo que o 
levara a tomar essa decisão, o que este fez por carta de 6 de Dezembro de 
1767, alegando que não exorbitara as suas funções e se limitara a cumprir 
as instruções que levara quando tomara posse do seu cargo. Ouvido o 
procurador da Fazenda, pareceu ao Conselho Ultramarino que o dito 
governador excedera a sua jurisdição, mas que, tendo em conta os serviços 
prestados pelo sargento-mor ajudante (José de Macedo Souto Maior e 
Castro), se lhe pagasse, como o governador mandara. 
Anexo: requerimento, cópia de 2 parágrafos de carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2469. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2469. 
 

2470-  1769, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA de Conselho Ultramarino sobre a carta do provedor da Fazenda 
Real da praça de Santos, José Honório de Valadares e Aboim, a respeito da 
reforma que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus), concedera a 
vinte soldados velhos e estropiados, que passaram a receber meio soldo e 
rações de farinha. Ouvido o procurador da Fazenda pareceu ao Conselho 
que o governador excedera a sua jurisdição concedendo a dita reforma, que 
não devia continuar a ser paga. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2470. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2470. 
 

2471-  1769, Junho, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o lanço oferecido pelos contratos 
dos dízimos Reais, de Santos, São Paulo e seus anexos. Fora determinado 
por (D. José I), que se arrematasse o contrato dos dízimos do Rio de 
Janeiro, pelo mais alto preço que se oferecesse; e os dos povoados de 
Santos, São Paulo e seus anexos, pelo preço oferecido nessa altura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2471. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2471. 
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2472-  [ant. 1769, Julho, 08] 
REQUERIMENTO de Manuel José Alberto Pessoa a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente que lhe concedera o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, morgado de Mateus) e pela qual o provera no posto de ajudante do 
Regimento de Infantaria Auxiliar de Serra Acima. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2472. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2472. 
 

2473-  [ant. 1769, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do capitão da Ordenança dos moradores do Bairro do 
Pouso Frio, distrito de vila de Pindamonhangaba , Manuel da Silva Coutinho, 
pelo qual pede a (D. José I) licença para vir ao reino assistir aos casamentos 
de suas irmãs e tratar de outros assuntos particulares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2473. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2473. 
 

2474-  [ant. 1769, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do provedor dos Irmãos de Santo Antônio da Capela, filial 
de São Paulo, pedindo a (D. José I) a confirmação da patente de coronel 
dos Regimentos da capitania de São Paulo, concedida ao "Bemaventurado 
Santo Antônio" pelo governador e capitão-general da mesma capitania, 
morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2474. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2474. 
 

2475-  [ant. 1769, Setembro, 6]  
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes Lima, natural de (Portugal) e 
morador com sua mulher, Josefa Maria de Oliveira, na cidade de São Paulo, 
pedindo a (D. José I) licença para ir ao Reino tratar-se, por se achar 
gravemente doente, levando em sua companhia sua mulher e duas criadas. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2475. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2475. 
 

2476-  [ant. 1769, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de João Jorge, a (D. José I), no qual pede a confirmação 
da patente do posto de sargento-mor da vila de Cananéia. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2476. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2476. 
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2477-  1769, Setembro, 15, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do cabido (da catedral de São Paulo) a (D. José I) 
felicitando-o pelo nascimento da Infanta (D. Mariana Vitória) e participando-
lhe as festividades que para celebrar tão faustoso acontecimento se 
realizaram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2477. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2477. 
 

2478-  [ant. 1769, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Fonseca Coelho a (D. José I), 
pedindo a confirmação da carta de sesmaria pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus), lhe concedera três quartos de léguas 
de terras de sertão, na paragem de "Lambarahy", termo da vila de Moji das 
Cruzes. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2478. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2478. 
 

2479-  [ant. 1769, Setembro, 29, São Paulo] 
REQUERIMENTO do contratador do estanco do sal do Brasil, Inácio Pedro 
Quintela e Companhia, a (D. José I), expondo que, de acordo com a 7ª 
condição do mesmo contrato, nomeara juiz conservador, o provedor da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo, José Honório de Valadares e 
Aboim, pelo que pedia lhe fosse passada provisão para servir no dito cargo 
pelo tempo do contrato. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2479. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2479. 
 

2480-  1769, Outubro, 22, São José de Mogi-mirim 
AUTO (cópia do) de ereção e fundação da vila de São José de Moji-mirim  
pelo ouvidor geral e corregedor da comarca de São Paulo, D. Salvador 
Pereira da Silva, por ordem do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo. D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus). 
O escrivão, Antônio Marques Barbosa, e o juiz de órfãos trienal, o sargento-
mor Antônio Jorge de Godoi, nomeados por aquele ouvidor, foram ao lugar 
de São José de Mojimirim para aí fundarem a nova vila por ordem do citado 
governador. Este tinha determinado que a vila se fundasse na freguesia de 
Moji-guaçu , mas devido a uma representação, que recebeu dos oficiais da 
Câmara da vila de Jundiaí , dizendo que a nova vila ficava melhor no lugar 
de São José de Mojimirim do que em Mojiguaçu, resolveu mandar erigi-la aí. 
O juiz de órfãos mandou publicar um edital e convocar os habitantes do 
local, e mandou lançar pregão pelo porteiro Inácio da Cunha Lara, como se 
fundava a vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2480. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2480. 
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2481-  [ant. 1769, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de José Pedro Galvão a (D. José I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus) lhe concedera, provendo-o no posto de ajudante de Auxiliares 
das quatro Companhias da Marinha de Santos, São Vicente e Conceição 
(de Itanhaém), vago por promoção de Manuel Martins do Couto Reis a 
alferes de Infantaria da praça de Santos. 
Anexo:  2 cartas patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2481. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2481. 
 

2482-  [ant. 1769, Novembro, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Maria Antônia de Sá e Queiroga e de sua sobrinha 
D. Maria Luisa de Sá e Queiroga, únicas herdeiras do governador da praça 
de Santos, Luís Antônio de Sá e Queiroga, em que pedem a (D. José I), que 
mande tirar a residência do dito governador, falecido em 3 de Fevereiro de 
1760, a fim de que elas possam receber as mercês que o mencionado Rei 
seja servido conceder-lhes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc.2482. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2482. 
 

2483-  1769, Dezembro, 23, São Paulo 
CARTA DE SESMARIA do governador a capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (Morgado de Mateus), 
concedendo a Manuel da Costa Ferreira meia légua de terras de testada e 
três quartos das terras da banda do sertão; a Eusébio de Oliveira 
Magalhães, seiscentas e cinqüenta e cinco braças; a Inácio Cabral, 
trezentas braças; a José Martins de Brito, cento e cinqüenta braças; e à 
José Dias Leite, quinhentas braças, tudo no distrito da vila de Guaratinguetá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2483. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2483. 
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2484-  1769, Dezembro, 24, Lisboa 
CARTA do desembargador Manuel da Fonseca Brandão a (D. José I), 
expondo que pretende Antônio Fernandes do Vale, que o Rei lhe admita 
fiança de 4.300 e tantas oitavas de ouro, que o desembargador tendo ido à 
capitania de Goiás tirar uma devassa de omissão, obrigara a satisfazer a 
João Alvares Vieira, . O  desembargador passou, indevidamente, precatório 
na cidade de São Paulo, para se fazer seqüestro de todos os bens de 
Matias Alvares (Vieira), sócio do falecido, a quem fora requestada toda a 
fortuna, arruinando-se a sua casa opulenta, Diz, pois, o requerente que 
segurando-se a citada quantia, cuja avaliação de resto, ainda suscita 
dúvidas, ficaria indene à Real Fazenda, satisfazer-se-ia a obrigação do dito 
sócio. Sobre este requerimento, ordenou o Rei a Manuel da Fonseca 
Brandão, que o informasse com o seu parecer. . Estando o autor desta carta 
na Relação do Rio de Janeiro, recebeu ordens do Rei entre as quais uma 
que impunha uma devassa nas contas dos Tesoureiros da Fazenda Real da 
capitania de Goiás a fim de remediar os prejuízos nela, porventura 
causados. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2484. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2484. 
 

2485-  1770, Janeiro, 15, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor-geral da Comarca de São Paulo, Salvador Pereira da 
Silva ao (ministro dos Negócios do Reino) conde de Oeiras (Sebastião José 
de Carvalho e Melo) comunicando que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) mandara o ourives Lourenço Correia de Andrade fundir 
prata e ouro, não respeitando assim as ordens de (D. José I) que ele próprio 
tinha participado, extinguindo-se então, nessa ocasião, as oficinas de 
ourives. No mesmo ofício, queixa-se mais uma vez, do ódio do governador. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2485. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2485. 
 

2486-  1770, Fevereiro, 7, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, conde de Oeiras, (Sebastião José de 
Carvalho e Melo), dizendo remeter a cópia do relatório referente às 
circunstâncias do ataque que fez o gentio aos ranchos de Campo Alegre, 
pelejando "com alguma ordenança militar", formando duas fileiras e 
marchando com certa ordem. 
Anexo: relatório. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2486. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2486. 
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2487-  1770, Fevereiro, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), a (D. José I), 
na qual diz que o alferes de Infantaria Paga da Companhia de Bastos da 
praça de Santos, Raimundo José de Sousa, é merecedor, pelos serviços 
prestados, da licença que requer para ir ao Reino tratar de assuntos 
particulares, vencendo o soldo relativo ao posto que ocupar. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2487. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2487. 
 

2488-  1770, Fevereiro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) a (D. José I), 
pedindo que conceda um ano de licença ao tenente de Infantaria da praça 
de Santos, Antônio Lopes de Azevedo. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2488. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2488. 
 

2489-  1770, Março, 1, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
morgado de Mateus) D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o 
conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo), pelo qual comunica a 
envio das cópias dos documentos referentes às expedições, que se 
organizaram ao deserto do Tibaji, faltando neles um mapa.. Expõe que, à 
vista de tudo e, uma vez que as expedições se acham em distância de mais 
de cem léguas, se persuade que em breve poderão comunicar com o 
estabelecimento (Nossa Senhora) dos Prazeres de Iguatemi  em que se 
encontra comandando a capitão-mor regente, João Martins Barros. 
Anexo:  , cópia de documentos referentes à viagem, carta.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2489. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2489. 
 

2490-  1770, Março, 8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo), dizendo enviar cópias da correspondência 
trocada com o arrematador do contrato das baleias, não concordando com a 
6ª condição desse contrato. Percebe, pelas informações colhidas, não ser 
exato tudo o que afirmam os contratadores. 
Anexo: ofício,cópia de  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2490. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2490. 
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2491-  [ant. 1770, Março, 13] 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria da freguesia de 
Santo Amaro, do Regimento da Serra Acima, de São Paulo, Antônio Blanco 
Ribeiro, a (D. José), pedindo a confirmação do posto de capitão. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2491. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2491. 
 

2492-  [ant. 1770, Março, 16] 
REQUERIMENTO de Jerônimo da Costa Guimarães, morador na vila de 
Sorocaba, pedindo a (D. José I) confirmação da sesmaria, constando de 
terras no sítio de "Jacareupava". 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2492. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2492. 
 

2493-  [ant. 1770, Março, 17] 
REQUERIMENTO de Baltazar Rodrigues Borba a (D. José I), pedindo 
confirmação do posto de capitão de Cavalaria de Auxiliares da capitania de 
São Paulo ao qual o elevou o governador e capitão-general da dita 
capitania, Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, pela ordem real de 26 de 
Janeiro de 1765. 
Anexo:carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2493. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2493. 
 

2494-  1770, Março, 23, São Paulo 
RELAÇÃO (cópia da) das cartas de serviço, do governador de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) ao ministro e secretário de Estado 
dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de 
Oeiras, sobre os autos, que elevam à categoria de vilas as povoações de 
São João de Atibaia, Mojimirim , Faxina  e outras povoações que se estão 
desenvolvendo; sobre o caminho do sertão a Iguatemi , e da serra do 
Cubatão; e ainda sobre o mal de São Lázaro. 
Anexo:  ofício, 6 certidões.,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2494. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2494. 
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2495-  1770, Março, 29, São Paulo 
OFÍCIOS do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, para o ministro 
e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho 
e Melo, conde de Oeiras),, participando o falecimento do capitão de 
Infantaria da praça de Santos, Matias de Oliveira Bastos,  propondo   seu 
substituto ; também propõe, em outro ofício,  propondo as promoções  do 
sargento-mor de Dragões de São Paulo, Regimento do general, D. José de 
Macedo Soto-Maior, para sargento-mor da tropa paga da praça de Santos. 
O ajudante do mesmo Regimento, Teotônio José Zuzarte, para capitão da 
Companhia de Infantaria. Estes oficiais são mandados para o sertão de Ivaí  
a fim de residirem na povoação (de Nossa Senhora) dos Prazeres do (Rio) 
Iguatemi.   Diz, ainda em outro ofício,  que,  como as pessoas da vila de 
Paranaguá que ele indicara para serem recompensados, não se tinham 
distinguido, como esperava, propunha em seu lugar os seguintes: o capitão-
mor regente João Martins Barros, encarregado da expedição do Iguatemi , e 
que conseguira sem olhar ao perigo, estabelecer aquela povoação e praça; 
Afonso Botelho, que com insanos trabalhos, construiu a fortaleza de 
Paranaguá  e tem preparado as expedições para entrarem no sertão do 
Tibaji . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2495. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2495. 
 

2496-  1770, Março, 29, São Paulo 
OFÍCIO do (governador), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) ao 
(ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo), conde de Oeiras, citando os serviços prestados pelo 
sargento-mor, João Matias Barros, achando-o mais digno das honrarias 
habitualmente concedidas pelo Rei do que os primeiramente mencionados, 
pois estes, em nada, se distinguiram, enquanto aquele se encarregou da 
expedição do Iguatemi , conseguindo estabelecer a povoação e praça em 
que serve, há perto de quatro anos. Outro, que acha merecedor da real 
munificência é Afonso Botelho, que edificou a fortaleza de Paranaguá, e tem 
preparado todas as expedições partidas em direção ao sertão de Tibaji. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2496. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2496. 
 

2497-  [ant. 1770, Maio, 14] 
REQUERIMENTO de Pedro da Silva Chaves, a (D. José I), pedindo carta de 
confirmação da sesmaria de uma légua de terras de testada com outra de 
sertão. Estas terras pertencem-lhe, como herdeiro de seu filho do mesmo 
nome, por este as ter comprado a Sebastião Rodrigues de Quevedos. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2497. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2497. 
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2498-  [ant. 1770, Junho, 7] 
REQUERIMENTO de Paulino Aires de Aguirre pedindo a (D. José I), 
confirmação do posto de capitão de (Infantaria) de Auxiliares, da vila de 
Sorocaba do Regimento de Serra Acima. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2498. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2498. 
 

2499-  [ant. 1770, Junho, 15] 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria, Francisco 
Gonçalves Pereira Belém a (D. José I), pedindo a confirmação do seu posto 
no qual foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 26, doc. 2499. 
AHU_CU_023-01, Cx. 26, D. 2499. 
 

2500-  2500. [ant. 1770, Junho, 19] 
 REQUERIMENTO de Antônio Ferrão de Carvalho, a (D. José I), pedindo-
lhe que mande passar carta de confirmação da terra, situada em Itacuruçá, 
que lhe concederam os oficiais da Câmara da vila de Taubaté. 
Anexo: escritura de aforamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2500. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2500. 
 

2501-  1770, Julho, 3, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), remetendo-lhe a cópia duma carta do 
ajudante de ordens Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, e outras cópias a 
ela juntas, pelas quais lhe dá conhecimento de como o capitão Francisco 
Nunes conseguiu descobrir o rio D. Luís, no Tibaji e como chegou ao 
Paraná. Em presença das referidas cartas, presume que o capitão Francisco 
Nunes está próximo da povoação e praça dos Prazeres de Iguatemi. 
Anexo: cópias de 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2501. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2501. 
 

2502-  1770, Julho, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), morgado de Mateus, para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de 
Carvalho e Melo) conde de Oeiras, regozijando-se pela notícia do "grande 
despacho" com que (D. José I) premiou os relevantes serviços deste 
ministro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2502. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2502. 
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2503-  1770, Julho, 04, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo), conde de 
Oeiras, queixando-se do provedor da Fazenda Real da capitania de São 
Paulo, José Honório de Valadares e Aboim que duvida de todos os 
despachos e expede ordens contrárias às suas determinações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2503. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2503. 
 

2504-  1770, Julho, 6, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino) conde de Oeiras, (Sebastião 
José de Carvalho e Melo) informando ser o juiz de fora da vila de Santos, 
José Gomes Pinto de Morais, competente para ocupar o lugar de ouvidor da 
referida capitania, por o atual ter terminado o seu mandato ou havendo 
algum impedimento para o lugar de intendente do rio das Mortes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2504. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2504. 
 

2505-  1770, Julho, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus, ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo), comunicando ter sido obrigado a despedir os 
criados, comprando dois mulatos para os substituir. Foi difícil habitá-los, mas 
estando já acostumados com eles, e não tendo facilidade em arranjar 
outros, pede opinião sobre o que deverá fazer, quando o mandarem 
regressar à Corte. Se os vender ficará sem ter quem o sirva; se os levar, 
perdê-los-á na mesma, pois, geralmente, quando ficam forros, não gostam 
de servir o seu senhor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2505. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2505. 
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2506-  1770, Julho, 9, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e  e Castro encontrou aquela capitania e 
das diligências empregadas para o remediar: o pagamento das dividas 
atrasadas; a arrecadação dos dinheiros dispersos; a formação de seis 
Regimentos a construção das fortalezas à entrada da barra de Paranaguá e 
na praia de Góis da Vila de Santos; o começo de outras na barra de 
Bertioga e na ilha de São Sebastião; a formação das vilas de São João e 
São José de Paraíba, de São João de Atibaia, Mojimirim e Faxina. Além de 
outras formou também as povoações de São Luís de Guaratuba, dos 
Prazeres, nas Lages, Ararapira, Sabana, Santo Antônio do Registro, Santa 
Ana de Iapó e Piracicaba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2506. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2506. 
 

2507-  [ant. 1770, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria da vila de Ubatuba, 
Antônio Luís Pereira, a (D. José I), pedindo a confirmação da patente do seu 
posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2507. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2507. 
 

2508-  [ant. 1770, Julho, 28] 
REQUERIMENTO de Bernardo de Araújo a (D. José I), pedindo que lhe 
mande passar uma Provisão, permitindo que ele venha de São Paulo, com 
sua mulher, Maria Pedroso Sanches e seus filhos, fixar residência em 
Portugal. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, declarando que o governador e capitão general (da capitania de 
São Paulo, Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão), deve dar o seu 
parecer sobre o conteúdo deste requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2508. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2508. 
 

2509-  [ant. 1770, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Joaquim José Freire da Silva médico do presídio e 
tropas da capitania de São Paulo, a (D. José I), pedindo a confirmação da 
provisão comprovativa da sua profissão a qual lhe foi dada pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão (morgado de Mateus). 
Anexo: lembrete,  provisão, certidão de fé de ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2509. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2509. 
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2510-  [ant. 1770, Setembro, 9 
REQUERIMENTO de Inácio Francisco Xavier a (D. José I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão da Companhia de homens 
pardos forros da vila de São Vicente que lhe foi dada pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão (morgado de Mateus). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2510. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2510. 
 

2511-  [ant. 1770, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do padre guardião e mais religiosas do Convento de São 
Francisco da cidade de São Paulo, a (D. José I), pedindo que lhes conceda 
provisão para que possam fazer a procissão do enterro do Senhor na sexta-
feira da paixão, privilégio que os religiosos do Convento de Nossa Senhora 
do (Monte) Carmo queriam reservar para eles. 
Anexo:  2 despachos, 2 certidões, informação, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2511. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2511. 
 

2512-  1770, Outubro, 29, Câmara de São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos vereadores da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
tornando-lhe presente os requerimentos que os mercadores e mais 
moradores da cidade de São Paulo tinham feito ao governador e capitão-
general (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus) para 
serem aliviados da "vexação" em que se achavam por causa do pagamento 
dos salários dos ministros e mais oficiais da Justiça, ser regulado pelo 
Regimento das Minas (Gerais). 
Anexo: 6  requerimentos,  alvará,  atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2512. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2512. 
 

2513-  [ant. 1770, Outubro, 29, São Paulo] 
REQUERIMENTO do procurador da Câmara de (São Paulo), Manuel 
Teixeira Coelho, juiz presidente (Jerônimo Rodrigues) pedindo que se lhe 
passe por certidão o teor do requerimento feito ao governador (e capitão-
general da capitania de São Paulo Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) para efeito de se aplicarem os novos impostos que se 
cobram das vendas desta cidade para a leitura da Ponte Grande de Nossa 
Senhora da Cruz, e do que sobre o assunto respondeu o provedor da 
Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2513. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2513. 
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2514-  [ant. 1770, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de João Antunes de Sousa, a (D. José I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de sargento-mor de Ordenanças dos 
sertões, das minas da Ribeira, Paranapanema, Apiaí e Nossa Senhora da 
Guia de Xiririca e sertões dos mesmos distritos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2514. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2514. 
 

2515-  1770, Julho, 11, São Paulo 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria da vila de Moji das 
Cruzes, Antônio de Sousa Morais a (D. José I), pedindo a confirmação do 
posto de capitão que lhe concedeu o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus). Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, deferindo-o. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2515. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2515. 
 

2516-  1770, Novembro, 8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, dando-lhe conta do progresso feito pelas bandeiras daquela 
capitania, no descobrimento dos sertões do Tibaji e Ivai , de que tomou 
conhecimento pelas cartas dos oficiais que dirigiam aquela empresa e pelas 
referências do capelão duma dessas bandeiras, o religioso benedito Frei 
Antônio de Santa Teresa, que examinou toda a corrente dos rios de D. Luís, 
Tibaji, Piquiri, Salto Grande de Guaíra e Guarei, e fez estradas no trânsito 
das passagens dos índios, abriu portos vazadouros nas cachoeiras, e fez a 
comunicação entre Curitiba e Iguatemi , e de Iguatemi a São Paulo, aonde 
se recolheu, trazendo uma carta geográfica do percurso. Sendo tudo isto de 
grande conveniência, e havendo uma praça de armas sobre o rio Iguatemi  
no sertão de Ivai , onde as bandeiras se abastecem do necessário, é 
também indispensável haver outra no sertão do Tibaji; porquanto, com estas 
duas e alguns fortes nas passagens dos Índios, ficarão impenetráveis os 
sertões portugueses, tendo apenas uma guarnição de seiscentos homens 
na fronteira. Isto evitará a guerra que os Castelhanos possam fazer pelo 
Mato Grosso, Colônia e Rio Grande, e correm o risco de perder os domínios 
do rio da Prata, se acaso a intentarem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2516. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2516. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 718 / 1400 

2517-  1770, Novembro, 8, São Paulo 
OFÍCIO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho e Mourão morgado de Mateus) para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo) conde de Oeiras, comunicando as noticias dos professores das 
bandeiras daquela capitania, nos sertões de Tibaji  e Ivaí  recebidas não só 
dos capitães das bandeiras mas também do beneditino, frei Francisco 
Antônio de Santa Teresa. Este sacerdote tem sido capelão, há mais de um 
ano, de uma das bandeiras, depois de ter percorrido os grandes sertões e 
examinado a corrente dos rios D. Luís, Tibagi, Pequeri  do Salto Grande de 
Guacira do rio Guarei e as passagens dos Índios que são as únicas que 
pode haver para o nosso continente, e descoberto os fundamentos das 
antigas fundações castelhanas destruídas pelos Paulistas no século 
passado. Estas bandeiras abriram ainda a comunicação de Curitiba, até ao 
Iguatemi  e desde aqui a São Paulo. Esta situação abre-se aos portos a 
grandes melhoramentos. Sobre o rio Iguatemi e no sertão do Ivai tem-se 
praças de armas, onde as nossas bandeiras se vão fornecer de 
mantimentos e munições. Sendo indispensável outra no sertão do Tibagi. 
Com estas praças e alguns fortes nas passagens dos Índios, os mesmos 
sertões ficarão impenetráveis, o Rei ficará senhor de tudo o que se deu pelo 
tratado de limites e acabará a guerra que os Castelhanos passam fazer pelo 
Mato Grosso (Nova), Colônia (do Sacramento) e do Rio Grande (de São 
Pedro do Sul), arriscando-se até a perder parte dos seus domínios na parte 
de cá do Rio da Prata. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2517. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2517. 
 

2518-  1770, Novembro, 9, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, conde de Oeiras, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, comunicando-lhe que, tal como tinha remetido o relatório 
diário até 7 de Fevereiro, sobre o sucedido ao capitão Antônio da Silveira 
Peixoto, que ia descobrir o rio do Registro, remete agora outro relatório, que 
o oficial daquela Companhia, Antônio da Costa Pimentel que ficou mais 
atrás, fez sobre os acontecimentos ocorridos desde o mesmo tempo, até 
aos fins de Junho. 
Anexo: relatório. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2518. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2518. 
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2519-  1770, Novembro, 9, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, comunicando-lhe que, tal como tinha remetido o relatório 
diário, até 6 de Fevereiro, sobre o que tinha sucedido ao capitão Antônio da 
Silveira Peixoto, que ia em descobrimentos do rio do Registro, remete agora 
o outro relatório que o oficial da mesma Companhia do referido capitão, 
Antônio da Costa Pimentel, que ficou mais atrás, fez desde o mesmo tempo 
até aos fins de Junho. 
Anexo: relatório. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2519. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2519. 
 

2520-  1770, Novembro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, mencionando oficiais que morreram ou ficaram inválidos nos 
descobrimentos feitos nos sertões de Ivaí e Tibaji, e que devem ser 
lembrados, especialmente, por deixarem a família desamparada, devendo 
remunerar-se com a metade do seu soldo, ou para suas viúvas ou 
casamento de algum filho. Estão neste caso: o capitão Estêvão Ribeiro 
Baião, o capitão de Auxiliares da vila de Iguape, Francisco Nunes, os 
tenentes Bruno da Costa e Manuel Teles Bettencourt . Para o capitão 
Antônio, da Silveira Peixoto, ainda vivo, dever-se-á dar o soldo por toda a 
vida. Esta despesa é antes lucrativa, porque a piedade para com viúvas e 
órfãos levanta os ânimos e afasta dos outros o receio das dificuldades. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2520. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2520. 
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2521-  1770, Novembro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, acerca 
dos descobrimentos, feitos nos sertões de Ivai e Tibaji, pelas bandeiras da 
capitania, fazendo ver a utilidade dessas conquistas, e elogiando os oficiais. 
O capitão Estêvão Ribeiro Baião entrou com a sua Companhia, no porto de 
São Bento, depois de ter chegado ao rio de D. Luís, falecendo em fins do 
ano anterior. O capitão de Auxiliares da vila de Iguape, Francisco Nunes, 
veio para o substituir, tendo vencido todas as dificuldades; abriu caminho 
entre Paraná, passou a Iguatemi, e abriu passagem entre os campos da 
Forquilha e destes; até ao rio Avinhúma passando a examinar o Salto de 
Guacyra, e a corrente do Tiquiri , onde se fixou para fundar novas 
povoações. Faleceu entre (1770) na praça de Iguatemi. O capitão Antônio 
da Silveira Peixoto tinha-se estabelecido em Paranaguá , e deixou o seu 
negócio, embarcando no porto da Conceição do rio do Registo, e abriu 
caminho até a barra. Os dois tenentes, Bruno da Costa e Manuel Teles 
Bettencourt  morreram nas cachoeiras. As famílias dos oficiais merecem 
receber metade do soldo que eles ganhavam e o capitão Silveira, que ainda 
vive devia receber o soldo por toda a vida e a mercê do hábito pago pela 
Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2521. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2521. 
 

2522-  1770, Novembro, 14, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, expondo a vantagem da compra dos gados pelos direitos que 
pagam nos registros, comércio atualmente prejudicado pela introdução dos 
burros. Antevendo estes prejuízos, proibiu a sua passagem nos Registos da 
capitania, mas pelo interesse público, mandam-nos passar pelo mar, 
arruinando as rendas reais das Provedorias e o próprio comércio da 
capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2522. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2522. 
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2523-  1770, Novembro, 14, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o Conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo), informando que, sendo a passagem das bestas e 
os direitos que pagam, a principal renda que tem a Provedoria de Viamão e 
a da capitania de São Paulo, vê-se agora prejudicada pela introdução de 
burros, nas capitanias das Minas (Gerais), para fundação de fazendas de 
criação. Proibiu-se-lhes a passagem, mas os criadores das Minas (Gerais) 
passam os ditos animais por mar até os mandam vir das ilhas. Não se devia 
consentir isto, mesmo que se obrigasse a pagar todos os direitos que tiram 
ao Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2523. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2523. 
 

2524-  1770, Novembro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do Cabido da Sé de São Paulo, ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, acusando a recepção da coleção das Pastorais 
publicadas pelos bispos e arcebispos do Reino. Nesta conformidade, o 
vigário capitular de (São Paulo), fez publicar a sua, exortando todos os 
diocesanos a seguirem as doutrinas declaradas pelo Papa Clemente XIV. 
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2524. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2524. 
 

2525-  1770, Dezembro, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, informando que, sendo o sertão todo fechado, com serranias 
na parte do rio do Registo, e pântanos enormes na do Paraná, havendo 
apenas como passagens o passo dos Índios junto às sete quedas e o passo 
dos Cavaleiros junto à praça de (Nossa Senhora dos) Prazeres de Iguatemi , 
tinha resolvido procurar já o ouro e dar conhecimento da existência dele 
para que essa riqueza convidasse os povos a habitá-lo, sendo isto útil ao 
Erário Real e ao sustento das guarnições nas praças e fortes projetados. 
Por isso, tinha mandado o guarda-mor Francisco Martins Lustosa, 
experiente sertanista, à descoberta do ouro nos campos de Guarapuava , e 
dizem respeito a essa diligência as cópias inclusas. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2525. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2525. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 722 / 1400 

2526-  1770, Dezembro, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro. Refere-se ao ofício de 9 de Julho 
de (1770) em que expusera os problemas mais importantes  do seu  
governo : o estabelecimento dos portugueses no rio Iguatemi , na fronteira 
do Paraguai e na descoberta do sertão de Tibagi. No tempo do (ex-
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Gomes Freire de 
Andrada), conde de Bobadela, pela Secretaria de Estado, foram expedidas 
várias ordens para se dar início ao seu descobrimento, mas todas ficaram 
sem efeito pelas dificuldades que se levantavam para a sua execução. Em 
1764 alguns paulistas apresentaram ao Rei um plano para se intentar a 
referida conquista, e nesse sentido  expediu-se  as instruções de 26 de 
Janeiro de 1765 que se repetiram na carta do conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo) para o conde da Cunha (D. Antônio Alvares da 
Cunha) Recomendara  (D. José I) que se combatessem os Espanhóis e que 
se promovessem os estabelecimentos de Índios livres.  Na mesma carta se 
recomenda ainda que se preparassem as forças para enfrentar o inimigo, 
mas que só se fizessem entrar em ação em caso de ataque. Esta carta foi 
recebida em Julho de 1767, e logo mandara embarcar a tropa das canoas 
que desceram o rio. ; na mesma altura dirigira pela Secretaria de Estado, 
uma carta em que descrevia todo o plano e a forma como fora posto em 
execução. Entretanto chegaram outras ordens, a que dera imediato 
cumprimento, ficando assim as tropas reunidas junto à fronteira, e iniciando 
a fundação de um povoado e fortaleza junto ao rio Iguatemi. Este local tinha 
sido escolhido, porque facilitava o povoamento  da Vacaria e impedia aos 
castelhanos a passagem para a Serra de Maracaju onde nos podiam cortar 
o passoem Camapuã  evitando que  nossos socorros chegassem às 
capitanias de Cuiabá e Mato Grosso. Fizera  transportar para a fortaleza 14 
peças de Artilharia e todo o material necessário para construção de casas, 
cultura de terras, abertura de estradas, etc. De todas estas providências 
resultara o descobrimento do sertão de  Ivaí e antes que os espanhóis, se 
resolvessem a ocupar o sertão de Tibagi passando as Missões do Uruguai , 
mandara o tenente-coronel ajudante de Ordens, Afonso Botelho de 
Sampaio, para a comarca de Paranaguá , com ordem de levantar gente para 
a entrada e conquista do mencionado sertão, por terra e por água. O capitão 
Francisco Nunes; estabeleceu-se para além do Paraná  donde depois 
passou aos campos da Forquilha da praça de Iguatemi , deixando aberto um 
caminho entre a dita praça e Curitiba. Depois empreendeu a abertura de 
uma estrada que a ligasse ao rio "Ivinheima para se entrecruzar com o que 
ligava o referido rio a São Paulo. Pelo rio do Registro, penetraram outras 
Bandeiras,  que chegaram a estabelecer-se na barra do dito rio, e o 
comandante Cândido Xavier de Almeida atingiu os campos de Guarapuava 
onde fundou a fortaleza de Nossa Senhora do Carmo.  Tudo isso  foi 
realizado à custa de muitos sacrifícios e enormes despesas, e acabando-se 
os recursos que o conde da Cunha dera, resolvera recorrer ao seu sucessor 
(Antônio Rolim de Moura), conde de Azambuja, pedindo-lhe a sua opinião a 
respeito da conservação da fortaleza de Iguatemi, que causava uma enorme 
despesa. O vice-rei respondeu que ele se devia conservar. Mandara os 
socorros indispensáveis para a sua segurança, mas, como na Provedoria 
não houvesse dinheiro, recorrera ao depósito do "novo imposto", até que lhe 
fossem dadas ordens nesse sentido. Como estas não viessem continuara a 
servir-se do mesmo depósito para fazer face às despesas, dando sempre 
contas dos empréstimos realizados, até que lhe fossem mandadas 
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2527-  1770, Dezembro, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo), conde 
de Oeiras dando conta das diligências feitas para descobrir os campos de 
Guarapuava. Diz que, tendo examinado o sertão, descobriu-se que era 
fechado do lado do rio do Registro, e coberto de enormes serranias; do lado 
do Paraná, os pântanos são vastíssimos, não havendo outra paragem, além 
do passo dos Índios, junto às sete quedas, e o passo dos Cavaleiros, junto à 
(de Nossa Senhora) dos Prazeres de Iguatemi. Não constando que haja 
qualquer povoação castelhana, parece conveniente procurar o ouro, para 
que a sua riqueza convide os colonos a habitá-la. Assim, não só será 
enriquecido o Real Erário, como servirá para custear as despesas de 
Guarnição das praças projetadas. Ao grande sertanejo guarda-mor, 
Francisco Martins Lustosa, foi ordenado que entrasse nos campos de 
Guarapuava e descobrisse o ouro. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2527. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2527. 
 

2528-  1770, Dezembro, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, remetendo-lhe a cópia da carta do 
ajudante de ordens, Antônio Lopes de Azevedo, pela qual lhe dá 
conhecimento do que se tem feito para assegurar e aumentar os domínios 
reais. Diz que despachou para o Iguatemi  o sargento-mor de Dragões 
Auxiliares de São Paulo, D. José de Macedo e o ajudante de Infantaria 
Auxiliar Manuel José Alberto e outros oficiais subalternos. Com 40 soldados 
da praça de Santos e alguns aventureiros e com mantimentos e munições. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2528. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2528. 
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2529-  1770, Dezembro, 9, São Paulo 
OFÍCIO do (governador da capitania de São Paulo) D. Luís Antônio de 
Sousa (Botelho Mourão) ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo), Conde de Oeiras, 
participando enviar a cópia de , na qual expõe os motivos que o levaram à 
conquista dos sertões de Uvaí e Tibaji , atualmente descobertos, defendidos 
pela Fortaleza dos Prazeres de Iguatemi, e da de Nossa Senhora do Carmo, 
começada nos campos de Guarapuava ; na mesma carta explicara as 
razões urgentes que a obrigaram a abolir novos impostos, tirando as 
quantias necessárias para socorrer os novos estabelecimentos, por 
empréstimo. 
Anexo:ofício, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 529. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2529. 
 

2530-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
expondo-lhe que os monges do Mosteiro do Patriarca São Bento, continuam 
a cobrar os foros e laudêmios por eles estabelecidos, não se abstendo de 
semelhante prática, esperando que o Rei dê remédio justo para aquele mal. 
Anexo:  requerimento, cópia de  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2530. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2530. 
 

2531-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. José I), 
dizendo que, apesar da ordem de (D. João V)  que determinou a construção 
de uma nova cadeia à custa da Provedoria da Fazenda, e da Resolução 
Régia de 27 de Janeiro de 1730, que mandara, à dita Provedoria, que 
contribuísse com quatrocentos mil réis, por dez anos, para a referida cadeia, 
continuara a servir a cadeia velha que de tão danificada acabara por ruir. 
Informam que já tinham feito idêntica queixa ao governador da capitania 
(Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), mas, devido 
à informação do provedor da Fazenda (José Honório de Valadares e 
Aboim), não obtiveram deferimento. Ora, como na ocasião do terramoto de 
1755, os moradores da comarca de São Paulo, se tinham oferecido para 
pagar um novo imposto, por um período de dez anos, para a reconstrução 
da cidade de Lisboa, terminado este prazo o ouvidor-geral e corregedor da 
Fazenda continuara a cobrá-lo até que recebeu ordem-régia determinando a 
sua suspensão. Vinham, por esse motivo, pedir que esse dinheiro fosse 
aplicado na construção de uma nova cadeia, absolutamente indispensável 
para a comarca. 
Anexo:  carta, 3 requerimentos,  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2531. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2531. 
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2532-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
expondo-lhe a falta de vassalos nos empregos da Câmara que motiva a 
desordem expressa na cópia que enviam dos seus antecessores, esperando 
que se dê remédio àquele mal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2532. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2532. 
 

2533-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, informando que lhe chegaram notícias, expostas nas cópias 
juntas, escritas pelo comandante Cândido Xavier de Almeida e Sousa, de 
que, vendo, na noite antecedente a 8 de Setembro, em que se festeja a 
Natividade de Nossa Senhora, um clarão nos montes, causado pelos fogos 
dos índios, tinha mandado observar a causa, descobrindo-se terrenos 
cultivados nos campos de Guarapuava, e um paiol em que os gentios 
guardavam os seus frutos. O comandante tinha levantado o arraial e feito 
uma fortaleza nesses campos, depois chamada fortaleza de Nossa Senhora 
do Carmo, de que o dito governador diz remeter a planta. Informa, ainda, 
que os gentios voltaram ali algumas vezes, mas sem causar prejuízo e que 
se procurava abrir caminho da fortaleza para a vila de Curitiba. 
Anexo: planta, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2533. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2533. 
 

2534-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José), 
apresentando a grande despesa que faz o Senado com os livros que 
rubricam os ouvidores-gerais desatendendo o declarado na carta de 12 de 
Maio de 1744, repetindo, por cópia, o pedido por seus antecessores. 
Anexo: provisão, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2534. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2534. 
 

2535-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I) 
sobre as cartas de usança que se passam, separadamente, a cada oficial 
que serve no Senado e de que deram conta os oficiais antecessores de que 
enviam cópia. Assinam esta representação o presidente Jerônimo 
Rodrigues, Inácio Pedroso de Aveiro, Inácio Xavier de Almeida Lara, João 
Pereira da Silva e o procurador do Senado Manuel Teixeira Coelho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2535. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2535. 
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2536-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. José I), 
pedindo para que as tropas auxiliares voltem a ser constituídas na forma 
como haviam pedido na cópia, que enviam os antigos oficiais, estando 
prontos a servir sem vencimento de soldo algum. 
Anexo:  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2536. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2536. 
 

2537-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, relatando as notícias recebidas do ajudante de 
ordens Antônio Lopes de Azevedo, de cuja carta envia uma cópia. Nessa 
carta consta que os socorros pedidos já chegaram; que houve doenças, mas 
não muitas mortes, por isso a fortaleza está bastante adiantada, esperando 
que fique concluída em terminando as plantações e as roças que os quartéis 
e a fábrica de telha já estão prontas, mas para delinear e construir o que 
falta é necessário um engenheiro que substitua o comandante João Martins 
(Barros) que se vai retirar. Do Paraguai não houve novidade até Julho; 
nessa altura, o governador, D. Carlos Morphy mandou proceder a devassa 
contra todos os que tinham comunicado com o nosso estabelecimento; os 
moradores da fronteira retiraram, sendo condenados à pena de morte os 
portugueses refratários. Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2537. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2537. 
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2538-  1770, Dezembro, 5, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, para o conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo), informando-o do conteúdo da carta do ajudante 
de ordens (tenente) Antônio Lopes de Azevedo, de 10 de Agosto, de 1770. 
Diz que tinham chegado as cartas de 5 de Abril de (1770) do dito 
(procurador) com quatro peças de Artilharia e mais socorros; que tinha 
havido doenças, por isso não se adiantavam tanto as serviços da fortaleza; 
que já tinham acabado o corpo da guarda, os quartéis e a fábrica da telha; 
que se adiantaria a fortificação, quando se acabassem as roças e 
plantações, devendo o (governador) mandar para lá um engenheiro a 
substituir João Álvares; e que, depois dos últimos avisos, não tinha havido 
mais novidade em Paraguai. Diz o (governador de São Paulo) que a paz foi 
perturbada quando de Curuguatí o governador D. Carlos Morphy mandou 
proceder à devassa contra todos os que tinham comunicado com o 
"estabelecimento" (português) e mandou retirar, sob pena de morte, os 
Portugueses moradores na fronteira. Soube-se, depois, que foi preso e 
remetido para Paraguai um clérigo, , por suspeita de passar avisos para o 
lado de cá. Por tudo isto, o (governador de São Paulo), achou conveniente a 
entrega das cartas que escreveu, para assim aplacar o referido governador 
(de Paraguai) (D. Carlos Morphy). 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2538. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2538. 
 

2539-  1770, Dezembro, 05, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo) conde 
de Oeiras, participando ter recebido notícias do comandante Cândido Xavier 
de Almeida e Sousa, em que afirma que, na noite de 7 de Setembro, 
daquele ano, foi visto um grande clarão, causado pelo fogo dos índios. Um 
sargento do destacamento com uma escolta foi observar o que se passava, 
e descobriu os campos plantados de legumes, e um paiol, onde os gentios 
guardavam as frutas. Em vista disso, o comandante levantou o arraial e foi 
para os mesmos campos, onde mandou construir uma fortaleza. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2539. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2539. 
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2540-  1770, Dezembro, 5, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. José I), 
expondo que, depois de em 13 de Agosto de 1699, ter sido nomeado um 
"Ministro de Letras" para administrar a justiça da comarca, e se ter 
estabelecido uma contribuição para o ordenado do dito ministro,  a Câmara 
ficou na obrigação de satisfazer, anualmente, a importância estipulada. Mas, 
aumentando as despesas, e tendo diminuído as rendas, em virtude da 
decadência do comércio e outras circunstâncias, a Câmara não satisfez a 
referida quantia, desde 1736 até 1768, pelo que o provedor da Fazenda fez 
uma penhora.  Porém, a Câmara de São Paulo não pode responsabilizar-se 
pelos compromissos tomados pelas Câmaras das vilas da comarca, sendo, 
por isso, injusta tal execução. A fim de provir tal injustiça, chamam a atenção 
do Rei para o fato de terem sempre satisfeito a importância que lhes foi 
estipulada,  tendo  os moradores da capitania se prestaram, prontamente, a 
pagarndo impostos,  cuja cobrança competia aos oficiais da Câmara da vila 
de Santos.  Em vista da pobreza da cidade e vilas da comarca, e da boa 
vontade patenteada pelos respectivos moradores, em pagar os impostos 
todos, pedem, os referidos oficiais, que o Rei livre as Câmaras do 
compromisso de contribuírem para o ordenado do ouvidor-geral. 
Anexo:  cópia de assento, 2  requerimentos, termo de juramento,  2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2540. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2540. 
 

2541-  1770, Dezembro, 7, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro participando ter expedido as 
ordens necessárias para todas as vilas e terras da capitania, a fim de obviar 
as transgressões do que se determinar no alvará de 31 de Julho de 1769, 
expedido a favor da representação do diretor geral, deputados da 
conferência, inspeção régia e condições com que Lourenço Silvério 
estabeleceu as fábricas de cartas de jogar e papelões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2541. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2541. 
 

2542-  1770, Dezembro, 8, São Paulo 
OFÍCIO (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, informando que o juiz de fora da 
vila de Santos, José Gomes Pinto de Morais, se tem distinguido pelo zelo e 
fidelidade no cumprimento das ordens recebidas, achando-o digno de ser 
atendido "nos seus aumentos", que podem servir de exemplo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2542. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2542. 
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2543-  1770, Dezembro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino), conde de Oeiras (Sebastião 
José de Carvalho e Melo), participando os motivos que o obrigaram a 
utilizar-se do novo imposto, para acudir à conservação das novas conquistas 
da capitania, esperando que seja revogada a ordem que obriga a remeter 
todo esse dinheiro para o Real Erário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2543. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2543. 
 

2544-  1770, Dezembro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, repetindo as felicitações que já 
lhe enviara pela sua nomeação para este cargo, em 4 de (Janeiro de 1770) 
e pedindo desculpa de qualquer falta que tivesse cometido. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2544. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2544. 
 

2545-  1770, Dezembro, 12, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo ao Rei (D. José I), 
dizendo que não teve efeito a construção do convento que os oficiais 
antecedentes queriam mandar construir nas terras concedidas ao vigário 
Gabriel Malagride, mas o governador e capitão-general (da Capitania) de 
São Paulo, o conde de Bobadela (Gomes Freire de Andrada) supondo que 
aquelas terras tinham sido concedidas aos jesuítas do colégio da cidade, 
mandou que os bens desse colégio ficassem juntos aos bens dos mesmos 
jesuítas. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2545. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2545. 
 

2546-  1770, Dezembro, 15, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Salvador Pereira da Silva a 
(D. José I) dizendo que havia muitos desentendimentos na administração da 
justiça de toda a comarca de São Paulo, por não servirem, nas Câmaras da 
dita comarca, pessoas competentes. Os ditos lugares eram ocupados por 
pessoas indignas, a que prejudicava o governo. Fez-se saber tudo isto ao 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de 
Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), mas ele nada resolveu. 
Anexo: 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2546. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2546. 
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2547-  [ca. 1770, São Paulo] 
RELAÇÃO das cartas expedidas pela Governo da capitania de São Paulo, 
em Julho de 1770, ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, conde de Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo) e assinados 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão. 
Anexo: 4 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2547. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2547. 
 

2548-  1771, Janeiro, 12, São Paulo 
REQUERIMENTO de Cipriano Gomes Veiga pedindo a (D. José I) 
confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Taubaté. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2548. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2548. 
 

2549-  1771, Janeiro, 21, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro. Começa por justificar o fato de ter tirado, do 
"novo imposto", dinheiro para acudir às fortalezas de Nossa Senhora dos 
Prazeres e Nossa Senhora do Carmo, recentemente construídas nos 
sertões de Ivaí, por não ter recebido os pagamentos das consignações 
devidas à Procuradoria de São Paulo. Seguidamente, mostra as vantagens 
da posse destas fortalezas, mas pede instruções sobre o que há de fazer 
com elas: continuar a sustentá-las ou abandoná-las despedindo os oficiais, 
soldados e aventureiros que serviam nas ditas praças. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2549. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2549. 
 

2550-  1771, Abril, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro. Trata da prisão do capitão Silveira, que, 
encarregado de atingir a Barra do Rio do Registro e aí assentar uma praça 
forte, se perdera e chegara às missões castelhanas do Paraguai, onde fora 
preso e mandado para Buenos Aires. Depois de fazer referência ao 
estabelecimento do Rio Iguatemi , mostra a necessidade da criação de um 
posto avançado na Barra do Rio do Registro, e pede auxílio financeiro para 
levar a efeito o seu plano, tão importante para a demarcação do território 
brasileiro pelo Rio da Prata. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2550. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2550. 
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2551-  1771, Abril, 21, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para a 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Martinho de Melo e Castro. Começa por fazer referência a uma carta do 
governador de Paraguai, D. Carlos Morphy, em que este procura fazer valer 
os direitos de Espanha sobre a praça de Iguatemi.Acrescenta que pensa 
responder a esta carta logo que consulte os documentos necessários para 
demonstrar os inegáveis direitos de Portugal à dita região. Assim que tiver 
elaborada esta resposta enviá-la-á para o Reino juntamente com a carta do 
sobredito governador espanhol, para que ambas sejam vistas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2551. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2551. 
 

2552-  1771, Abril, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, propondo, para o cargo de 
ouvidor da capitania de São Paulo ou qualquer outro compatível com as 
suas habilitações, o juiz de fora de vila de Santos, José Gomes Pinto de 
Morais, mercê esta justificada pelo seus bons serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2552. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2552. 
 

2553-  1771, Abril, 21, São Paulo 
OFÍCIO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(morgado de Mateus) Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o 
(ministro e secretário de Estado do Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, dando-lhe parte da chegada da 
"conduta do Guatemy" e bem assim da chegada do tenente ajudante de 
ordens, Antônio Lopes de Azevedo, e do ajudante de Dragões Auxiliares 
Teotônio José Zuzarte, vinda da praça de Iguatemi . Notícias recentes 
chegadas a São Paulo, sobre os movimentos das tropas espanholas. 
Haviam resolvido a tomar medidas preventivas contra um possível ataque 
castelhano. Depois fala de duas embaixadas índias, que tendo ido à praça 
de Iguatemi, propor a paz, tinham sido condignamente recebidas pelo 
regente da dita praça, sendo recompensados com patentes os seus chefes. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2553. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2553. 
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2554-  1771, Abril, 25, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão morgado de Mateus) para (D. José 
I), dizendo não ver inconveniente em que Domingos Fernandes Lima siga 
para o Reino, com sua mulher e criadas. A ordem do Rei proibindo que 
passem mulheres para o Reino, é já quase desnecessária, pois não há o 
costume de as obrigar a ir professar na Metrópole e, para as que têm 
vocação religiosa, há muitos conventos em São Paulo, onde poderão 
ingressar. Também, para efeitos de casamento, há muito mais mulheres que 
homens e, se não se realizam mais matrimônios, é por não quererem estes 
ou, ainda, porque as despesas e as demoras na publicação dos banhos, são 
muito grandes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2554. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2554. 
. 

2555-  [ca. 1771, Abril, 29] 
CARTA (Resumo da) que escreveu o intendente-geral do ouro do Rio de 
Janeiro, José Maurício da Gama e Freitas, com data de 22 de Dezembro de 
1770, a (D. José I), sobre o envio do mapa do rendimento total do real 
quinto, que produziriam as Minas Gerais, Goiás e São Félix e do que rendeu 
o ouro da permuta e se quintou na Casa da Moeda da mesma cidade, vindo 
de Paranaguá . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2555. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2555. 
 

2556-  1771, Abril, São Paulo 
RELAÇÃO das propostas militares que o Conselho Ultramarino mandou a 
(D. José I), em Abril de 1771, assinadas pela governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
morgado de Mateus). Sobre o posto de coronel do Regimento da praça de 
Santos. Sobre o posto do sargento-mor que vagou no mesmo Regimento, 
por falecimento do que o ocupava, Manuel Martins dos Santos, correram os 
editais de 20 dias. Sobre o posto do capitão de uma das companhias da 
mesma praça por falecimento de Matias de Oliveira Basto, correram os 
editais de 20 dias. Sobre a criação do governador da praça dos Prazeres de 
Iguatemi sítio que se povoou e fortificou na fronteira do Paraguai. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2556. 
 

2557-  [ant. 1771, Maio, 4]  
PÚBLICA FORMA de requerimento do (sargento-mor) Pedro Taques de 
Almeida Pais Leme à Câmara de São Paulo pedindo certidão com o teor de 
uma sentença dada na Bahia a favor de Manuel Rodrigues de Morais, 
procurador do conde de Monsanto D. Álvaro Pires de Castro e Sousa a 
respeito das cinqüenta léguas que o referido conde tinha na costa do Sul. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2557. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2557. 
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2558-  [ant. 1771, Maio, 11] 
REQUERIMENTO de Manuel Lopes Viana, a (D. José I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão-mor da vila de Jacareí. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2558. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2558. 
 

2559-  [ant. 1771, Junho, 17] 
REQUERIMENTO do capitão-mor regente dos Sertões e minas da Ribeira, 
Paranapanema , Apiaí , e Nossa Senhora da Guia (de Xiririca), Garcia 
Rodrigues Pais Colaça, pelo qual pede a (D. José I) a sua confirmação 
naquele posto, em que foi provido pelo governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2559. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2559. 
 

2560-  [ant. 1771, Junho, 22] 
REQUERIMENTO de Salvador Cordeiro Gil a (D. José I), pedindo 
confirmação da sesmaria de meia légua quadrada de terras que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2560. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2560. 
 

2561-  [ant. 1771, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do almoxarife da Fazenda Real da capitania de São 
Paulo, Antônio de Freitas Branco, a (D. José I), pedindo que lhe alvitre 
ordenado equivalente ao do tesoureiro do Rio de Janeiro, atendendo à total 
ocupação de tempo e privação de outros negócios. 
Anexo:  provisão, 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2561. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2561. 
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2562-  1771, Julho, 15, Lisboa 
CARTA do corretor da Fazenda Real da capitania de São Paulo, Domingos 
Bastos Viana, para (D. José I), dizendo que o provedor da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo, remete, por certidão, o rendimento de todos os 
contratos e mais produções daquela Provedoria, de 1762 a 1769, 
satisfazendo assim a Ordem de 17 de Abril de 1769. Parece-lhe que houve 
abusos na arrematação do contrato dos meios direitos de (Nossa Senhora 
das Luzes dos Pinhais de) Curitiba . Na certidão junta, dá-se o contrato dos 
dízimos rematado a José Alvares de Mira, por 3 anos, desde 1 de Agosto de 
1761. Em 12 de Janeiro de 1760, arrematou o contrato dos dízimos de 
Santos, São Paulo e anexos, Domingos Dias da Silva, também por 3 anos, a 
principiar em 1 de Agosto de 1760; em 28 de Julho de 1763, arrematou-o 
Claro Francisco Nogueira pelo mesmo lapso de tempo a principiar a 1 de 
Janeiro de 1764. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2562. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2562. 
 

2563-  [ant. 1771, Julho, 20]  
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria Auxiliar da Companhia da nova 
freguesia de Santo Antônio do Registro de Curitiba, José dos Santos Rosa a 
(D. José I), pedindo confirmação do seu posto, no qual foi provido pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2563. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2563. 
 

2564-  1771, Agosto, 13, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
CARTA de (D. José I) ao vice-rei do Estado do Brasil, marquês do Lavradio 
(Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça Melo e Silva e 
Mascarenhas) ordenando-lhe que assista com dinheiro da Real Fazenda, e 
sem demora, aos pedidos que lhe foram feitos pelo governador de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus), 
para prover às necessidades da sua capitania. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2564. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2564. 
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2565-  [ant. 1771, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Ferreira, Eusébio de Oliveira 
Magalhães, Inácio Cabral, José Martins de Brito e José Dias Leite, a (D. 
José I), pedindo a confirmação da sesmaria de meia légua de terras que o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus) lhes concedem. Sobre este 
requerimento recaíram um parecer do procurador da Fazenda e três 
despachos do Conselho Ultramarino, o último dos quais manda passar a 
cada um dos requerentes carta de confirmação de sesmaria. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2565. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2565. 
 

2566-  1771, Setembro, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo) Marquês de Pombal, participando que, com a nova fundação da vila 
de Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes sobre o rio das Caveiras, no 
deserto entre Curitiba e Viamão, começou a arrendar a passagem dos rios 
das Pelotas e das Canoas, como consta nos autos que envia. A Câmara da 
nova vila pede este rendimento, para o seu desenvolvimento, o que, de fato, 
acha conveniente, pois de futuro, as passagens serão de grande utilidade 
para a Fazenda Real, assim como os dízimos da nova vila. Pela diligência 
do fundador e regente, Antônio Correia Pinto, abriu-se agora o caminho do 
sertão para o porto de Laguna, obra que aumentará o comércio, pelos 
gêneros vindos daquele continente. 
Anexo: 2 autos de arrematação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2566. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2566. 
 

2567-  1771, Setembro, 03, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino) marquês de 
Pombal, (Sebastião José de Carvalho e Melo), informando sobre os valiosos 
descobrimentos de ouro em Tibaji . Os referidos descobrimentos originaram 
um grande comércio no porto de Paranaguá, em cuja barra mandou 
construir uma fortaleza que estava quase concluída, e já possuía doze 
peças de artilharia, dos calibres dezoito e vinte e quatro. Em virtude de lhe 
constar que, naquele ano, já por ali passaram vinte embarcações, que foram 
negociar, entende ser necessário instalar ali uma alfândega. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2567. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2567. 
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2568-  1771, Setembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário do 
Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo) 
marquês de Pombal, em que informa haver notícias de grandes preparativos 
de guerra, da parte dos Castelhanos. Diz que receando um ataque, os 
governadores de (Nova) Colônia (do Sacramento), Santa Catarina,  e o 
general de Mato Grosso, pedem socorros à capitania de São Paulo, que, por 
falta de meios, não pode acudir a tantas coisas, para o que são necessárias 
instruções do Reino. 
Anexo: 2 cartas, 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2568. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2568. 
 

2569-  1771, Setembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo). D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, marquês de Pombal Sebastião José de 
Carvalho e Melo) acerca da utilidade das novas povoações, com as quais se 
civilizam os povos. Refere-se também à ignorância dos habitantes do sertão, 
que se, admiram ao ouvir falar em "dízimas", como atesta o padre Manuel 
Alves. Pede providências para a nomeação de novos vigários, a que os 
párocos se opõem, impedindo assim o progresso das povoações. 
Anexo: atestado, certidão, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2569. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2569. 
 

2570-  1771, Setembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), ao ministro e secretário de Estado 
dos Negócios do Reino, marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho e 
Melo), sobre a queda do capitão (Antônio da) Silveira (Peixoto) em poder 
dos castelhanos, por, inadvertidamente, se ter internado em terras 
pertencentes à Coroa de Espanha e que se encontra preso em Buenos 
Aires. Acrescenta também ter sido informado pelo tenente Filipe de São 
Tiago das possibilidades daconquista da Serra Apucarana.Mais informa 
terem sido descobertos os fundamentos da antiga Vila Rica, destruída pelos 
Paulistas no século anterior, opinando que seria de grande utilidade a sua 
reconstrução. 
Anexo: carta,  informação, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2570. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2570. 
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2571-  [post. 1771, Setembro 
CARTA (Resumo da) que o governador da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo escreveu, em 8 de Fevereiro de 1771, a (D. José I), sobre a 
razão que teve para responder ao secretário do Governo da mesma 
capitania, em observância da Real Ordem de 3 de Maio de 1769, expedida 
ao governador, para informar, ouvindo-o por escrito, e sobre a conta que 
deu a respeito de se determinar se os religiosos de São Francisco haviam 
de pagar o cruzado que na praça de Santos se impôs por cada alqueire de 
sal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2571. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2571. 
 

2572-  1771, Outubro, 1, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO (Cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o 
provedor da Fazenda Real de São Paulo, (José Honório de Valadares e 
Aboim), aludindo à Carta Régia pela qual se lhe ordenava o que deveria 
praticar com os rendimentos presentes, passados e futuros daquela 
Provedoria. Estas somas devem-lhe ser pedidas, por portarias, pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, que tem de dar resolução a várias dependências do 
serviço real. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2572. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2572. 
 

2573-  1771, Outubro, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
CARTA (cópia da) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o 
(governador e capitão general da capitania de São Paulo) D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, dizendo que (D. José I) ordenou  que  se servisse 
do dinheiro existente no depósito da capitania de São Paulo ou dos 
rendimentos da Provedoria a fim de fazer face às despesas necessárias 
para pôr em prática o plano militar;  que fosse pago ao contratador das 
baleias, Inácio Pedro Guintela, o que lhe devessem da consignação anual;  
que dessem ordem ao (Vice-Rei e capitão-general de mar e terra do Brasil) 
marquês do Lavradio, (D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão e Eça 
e Melo Silva e Mascarenhas) para fornecer, a D. Luís , o dinheiro necessário 
para as despesas indispensáveis da dita capitania, e que as importâncias da 
praça de (Nossa Senhora dos Prazeres, do distrito de Iguatemi , deveriam 
ser confiadas ao oficial José Custódio, residente no Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2573. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2573. 
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2574-  1771, Outubro, 1, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
CARTA (cópia da) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, acusando a recepção do mapa e do relatório do 
curso do rio Tietê e pedindo mapas dos outros rios que passam pelos 
sertões de Ivai  e Tibaji. Diz, também, que remeterá a D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão um mapa do caminho que vai de Iguatemi  por  
Curuguatí até Assunção. Dá, ainda, indicações sobre o número de homens 
e das munições para um Regimento que defenda aquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2574. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2574. 
 

2575-  [ant. 1771, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO de Otávio Gregório  Nebias a (D. José I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão de Auxiliares a pé da vila de 
São Vicente, que lhe foi concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 27, doc. 2575. 
AHU_CU_023-01, Cx. 27, D. 2575. 
 

2576-  [ant. 1771, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do sargento-mor dos dois Terços de Cavalaria Auxiliar da 
capitania de São Paulo, José de Macedo Soto-Maior e Castro, a (D. José I) 
que serve nas tropas do Brasil, sob as ordens do vice-rei (D. Antônio Alvares 
da Cunha), conde da Cunha, e no sertão, para onde foi mandado pelo 
general Antônio de Sousa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2576. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2576. 
 

2577-  [ant. 1771, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel Ribeiro Ribas a (D. José I) no qual pede a 
confirmação da patente dada pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), pela qual foi nomeado para o posto de capitão de Auxiliares a 
cavalo da Companhia da vila de Curitiba pertencente ao 2º Corpo de 
Infantaria da Marinha de Paranaguá . 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 577. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2577. 
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2578-  1771, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que, por Decreto de 23 de 
Outubro de (1771 ) satisfaz ao que (D. José I) ordena sobre o requerimento 
de D. Teresa, viúva do (ex-ministro e) secretário de Estado da Repartição da 
Marinha (e Domínios Ultramarinos), Tomé Joaquim da Costa Corte Real, no 
qual diz que, pertencendo-lhe a metade do meio direito que, no Registro de 
Curitiba, pagavam os gados e cavalgaduras vindos do Rio Grande de São 
Pedro do Sul, para São Paulo, fora impedida de continuar a receber os seus 
rendimentos pelo governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo 
(Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), que provera 
para inspetor dos ditos meios direitos um incompetente, quando esta 
nomeação devia ser feita pelo seu procurador. Pede a (D. José I) que 
ordene ao sobredito governador, para não se intrometer na administração e 
cobrança dos meios direitos pertencentes a sua casa, deixando aos 
procuradores desta e ao provedor da Fazenda a sua arrecadação. 
Consultado, o procurador da Fazenda respondeu que os documentos 
apresentados não bastavam para provar o direito da requerente, devendo-se 
ouvir o governador e aconselhá-lo a evitar sempre o prejuízo da Fazenda 
Real, não embaraçar as cobranças, nem demorar as remessas dos 
dinheiros do Registro de Curitiba. Ao Conselho parece o mesmo que ao 
procurador da Fazenda. 
Anexo: traslado em pública forma de 3 cartas, 3 certidões, provisão, 4 
requerimentos, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2578. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2578. 
 

2579-  [ant. 1771, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria dos moradores da 
freguesia da Conceição do Regimento da serra acima, da capitania de São 
Paulo, José Gonçalves Coelho a (D. José I), pedindo a confirmação do seu 
posto. o qual lhe fora dado pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), pela ordem régia de 26 de Outubro de 1775. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2579. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2579. 
 

2580-  1771, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA da Mesa de Consciência e Ordens sobre o requerimento do 
Bispo de São Paulo, frei Manuel da Ressurreição a (D. Maria I), pedindo-lhe 
licença para nomear as dignidades, conezias, igrejas, benefícios e mais 
cargos eclesiásticos no seu Bispado, tal como o costumavam fazer os 
Bispos seus antecessores. A Mesa de Consciência parece dever ser 
atendido o sobredito requerimento, reservando o Soberano para si a 
faculdade de prover a dignidade de Arcediago. 
Anexo:  alvará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2580. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2580. 
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2581-  [post. 1771, São Paulo] 
RELAÇÃO dos  ofícios apresentados pelo Bispo de São Paulo (D. Frei 
Manuel da Ressurreição) ao ministro e secretário de Estado (dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro. Estes 
documentos referem-se, principalmente, às desordens entre os habitantes 
das capitanias de São Paulo e os de Minas (Gerais), provocadas por um 
pedido do Bispo de São Paulo para que lhe seja concedido o colégio dos 
jesuítas para sua residência e às ajudas de custo para os visitadores do 
Bispado. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2581. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2581. 
 

2582-  [ant. 1772, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO de Manuel da Cunha Gamito, a (D. José I), pedindo a 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) o nomeou ajudante de Infantaria Auxiliar da comarca 
de Paranaguá. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2582. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2582. 
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2583-  1772, Fevereiro, 27, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o marquês de Pombal 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), afirmando parecer-lhe conveniente 
que o terreno descoberto no Rio Pardo se repartisse, por ser dispendiosa 
para a Fazenda Real a conservação do destacamento assente nesse local e 
por serem necessários os soldados para diferentes serviços. Funda-se em 
que estavam a laborar perto os outros descobrimentos do Dezemboque: 
Jacuí, Santa Ana, Ouro Fino. Teve notícia, de que, por parte das Minas 
Gerais, se tinha estabelecido uma guarda no Rio Pardo, que, para demarcar 
as terras desta capitania, tapou a estrada geral que dela vai para Jacuí e 
abriu outra, , apanhando assim mais de vinte léguas da capitania de São 
Paulo para a de Minas Gerais. Também assim procederam nos lados de 
Jaguari, estabelecendo naquela freguesia o Registro que estava no Ouro 
Fino, adiantando-o assim mais de 13 léguas . Sobreveio a notícia de que o 
comandante de Minas Gerais passou o Rio Pardo para aterrorizarr aqueles 
moradores com ameaças e prisões, dizendo que tudo pertencia àquela 
capitania de Mojiguaçu. A instâncias da Câmara, do povo, do procurador da 
Coroa e dos administradores do contrato das estradas, e para evitar os 
gastos que fazia, em ter a Fazenda Real guardas ali, e para aproveitar os 
quintos reais que se deviam pagar na Casa de Fundição do Ouro da 
capitania, mandou o dito governador de São Paulo repartir os terrenos 
descobertos e tirar-lhes o pouco ouro que têm. 
Anexo: 4 cartas, auto de declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2583. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2583. 
 

2584-  1772, Fevereiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para (D. José) (I), 
em que, conforme foi determinado na Provisão junta, dá o seu parecer a 
respeito do pedido feito por Manuel Rodrigues Jordão, para passar, com sua 
família, para o Reino. Informa que não vê inconveniente em se lhe conceder 
a licença pedida, sendo, até, útil pois se poderá estabelecer comércio com 
ele, e com outras pessoas nas mesmas circunstâncias, já experientes. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2584. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2584. 
 

2585-  1772, Março, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, dizendo enviar as "Cartas de Ofícios dos Negócios mais 
graves" da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2585. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2585. 
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2586-  1772, Março, 8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, informando que está a passar a limpo as contas de todas as 
despesas feitas nas expedições de Iguatemi  e Tibaji, para que ele 
considere as despesas e advirta aquilo que for necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2586. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2586. 
 

2587-  1772, Março, 8, São Paulo 
RELAÇÃO das cartas, de diferentes datas, remetidas pela Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos para (D. José I), 
em 8 de Março de 1772, referindo-se à "Conta Geral" de 30 de Setembro de 
(1771) com documentação sobre os prejuízos da Fazenda Real provocados 
pelo provedor José Honório (de Valadares e Aboim) e pelo escrivão José 
Anastácio de Oliveira; à carta de 22 de Dezembro do mesmo ano; à de 21 
de Janeiro e à de 11 de Fevereiro de 1772. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2587. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2587. 
 

2588-  1772, Março, 8, São Paulo 
RELAÇÃO, assinada pelo (secretário do Governo da capitania de São 
Paulo) Tomás Pinto da Silva, dos ofícios do governador e capitão-general 
(da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), 
para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, de Março de 1772. 
Anexo: 7 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2588. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2588. 
 

2589-  1772, Março, 9, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
dizendo que recebeu as seis cartas com instruções, agradecendo o ter-lhe 
levado em conta os gastos que fez do dinheiro do novo imposto; informando 
que ainda não chegou o coronel José Custódio (de Sá e Faria), com quem 
conferirá os pontos substanciais das ditas cartas; e referindo também, que já 
tirou mapas dos rios, Tietê, Paraná, Iguatemi  e D. Luís em Tibaji. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2589. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2589. 
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2590-  [ant. 1772, Março, 28] 
REQUERIMENTO de Teotônio José Zuzarte, pedindo a (D. José I) 
confirmação do posto de ajudante de Cavalaria de Dragões da cidade de 
São Paulo, para o qual foi nomeado pelo governador da mesma capitania 
como mostra pela patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2590. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2590. 
 

2591-  [ant. 1772, Abril, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Pereira de Faria, pedindo a (D. José I) que o 
confirme no posto de capitão de Auxiliares a pé de uma das Companhias da 
vila de Iguape. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2591. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2591. 
 

2592-  [ant. 1772, Abril, 8] 
REQUERIMENTO de João Fernandes da Costa, pedindo a (D. José I) 
confirmação do posto de capitão das Ordenanças da Companhia da vila de 
Itu, como mostra pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2592. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2592. 
 

2593-  1772, Abril, 8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-) (general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o vice-rei do Estado do Brasil, 
marquês do Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e 
Melo Silva e Mascarenhas), dizendo que, recebeu as ordens régias do 1 de 
Outubro de 1771, expedidas pelo ministro e secretário de Estado (dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro. 
Para a execução do plano nelas contido, devem estar de acordo, não só os 
três governos indicados nas primeiras instruções de 26 de Janeiro de 1765, 
que trouxe o dito (governador de São Paulo) quando veio, mas também os 
dois governos de Goiás  e Cuiabá. Pede opinião sobre vários pontos de 
vista que dizem respeito: à segurança da praça de Iguatemi . Pede também, 
opinião sobre o povoamento dos campos da Vacaria, adjacentes àquelas 
praças, facilitando o estabelecimento de fazendeiros e povoadores. Deseja, 
também, saber a opinião acerca da defesa de Iguatemi  e Viamão, Cuiabá e 
Mato Grosso, pelo que se devem mandar tropas para Iguatemi, atendendo 
ao seu transporte, acomodação, sustento. 
Anexo: 8 ofícios, projeto 2 relações, 3 cálculos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2593. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2593. 
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2594-  [ant. 1772, Maio, 8] 
REQUERIMENTO de Francisco José de Sampaio, natural da freguesia de 
Santo Tirso (Thirço) do distrito do Porto, filho único do bacharel João de 
Sampaio Peixoto, advogado na cidade de São Paulo, do Estado do Brasil, 
pelo que pede a (D. José I) licença para advogar naquela cidade e ocupar o 
escritório de seu pai, de avançada idade, pois que tem freqüentado as aulas 
de Retórica e Filosofia e cinco anos de Direito Civil na Universidade de 
Coimbra como demonstrará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2594. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2594. 
 

2595-  [ant. 1772, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier dos Santos pedindo a (D. José I) que 
o confirme no posto de capitão de Auxiliares de Cavalo da Companhia da 
freguesia da Conceição, pertencente ao Corpo de Dragões, de que é 
coronel o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), que o proveu. 
Aquele posto vagou por ausência de Antônio Coutinho Cordeiro. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2595. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2595. 
 

2596-  [ant. 1771, Junho, 27] 
REQUERIMENTO de João Vieira da Silva, morador na freguesia de 
Araritaguaba, termo da vila de Itu, a (D. José I), no qual, queixando-se do 
libelo que João de Sousa de Azevedo lhe levantou, acusando-o de devedor, 
pelo qual era obrigado a responder no Juízo Conservador da Companhia do 
Grão Pará, pede que lhe mande passar provisão para que possa responder 
no juízo do seu foro. 
Anexo:  instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2596. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2596. 
 

2597-  [ant. 1772, Julho, 1] 
REQUERIMENTO do padre Inácio de Azevedo Silva pedindo a (D. José) 
que lhe confirme uma carta de sesmaria, pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, morgado de Mateus), lhe concedeu um campo próximo do rio Tietê. 
Anexo:  carta de sesmaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2597. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2597. 
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2598-  [ant. 1772, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do sargento-mor dos dois terços de Cavalaria Auxiliar da 
capitania de São Paulo, D. José de Macedo Soto-Maior (e Castro) pedindo a 
(D. José) licença de dois anos para ir ao Reino, em recompensa dos 
serviços prestados, desde que veio para o Brasil. Serviu sob as ordens do 
vice-rei, do Estado (do Brasil, D. Antônio Alvares da Cunha), conde da 
Cunha, tendo continuado o serviço dando instrução às tropas das várias 
armas e nas expedições ao sertão, para onde foi mandado pelo (governador 
e capitão) -general (da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa 
(Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2598. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2598. 
 

2599-  [ant. 1772, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Silva Reis, do alferes Manuel 
Alvares Franco e doutros habitantes da freguesia da vila de Guaratinguetá a 
(D. José I), em que dizem que, devida ao estado de ruína em que se 
encontra a Igreja Matriz dessa vila, o reverendo visitador convocou o juiz 
ordinário, Câmara e mais personalidades em destaque e, com eles, fez uma 
concordata que tinha por fim a reedificação da igreja, e na qual se 
estabelecia o imposto de 80 réis por pessoa, aplicável àqueles que não 
quisessem voluntariamente contribuir com esmolas mais avultadas. O 
vigário capitular e o corregedor da comarca não aprovaram esta disposição, 
como o provam os despachos juntos. Como, porém, as promessas 
voluntárias estão longe de atingir a soma necessária para as obras, pedem 
os requerentes que seja permitida, por meio duma provisão régia, lançar 
uma finta a todos os paroquianos, na proporção dos seus haveres. Anexo:  
requerimento.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2599. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2599. 
 

2600-  [ant. 1772, Julho, 20] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Itu, Antônio 
Pacheco da Silva, a (D. José I), pedindo a confirmação da patente, que 
junta. 
Anexo: despacho, carta patente, termo de posse e juramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2600. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2600. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 746 / 1400 

2601-  [ant. 1772, Julho, 30, Ubatuba] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Ubatuba (Obatuba), Antônio 
Barbosa Pereira a (D. José I), pedindo a confirmação da carta patente do 
dito posto, que lhe fora concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado 
de Mateus). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2601. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2601. 
 

2602-  [ant. 1772, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO de José de Araújo e Silva e Julião da Silva a (D. José I) 
pedindo carta de confirmação de sesmaria de uma légua de terra e légua e 
meia de sertão, no distrito da vila de Sorocaba. Estas terras foram 
concedidas aos requerentes por uma carta de sesmaria do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2602. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2602. 
 

2603-  1772, Setembro, 12, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. José I) em que ordena ao Conselho Ultramarino que 
cumpra um decreto da mesma data, pelo qual este monarca manda que o 
juiz de fora da vila de Santos, bacharel José Gomes Pinto de Morais, passe 
a exercer as funções de ouvidor da capitania de São Paulo, durante o 
período de três anos e até ordem régia em contrário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2603. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2603. 
 

2604-  [ant. 1772, Outubro, 10] 
REQUERIMENTO do bacharel, José Gomes Pinto de Morais, pedindo a (D. 
José I) as provisões necessárias por ter sido nomeado ouvidor da capitania 
de São Paulo, como prova pela certidão junta. 
Anexo:  requerimento,  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2604. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2604. 
 

2605-  1772, Outubro, 20, São Paulo 
REQUERIMENTO do capitão do extinto Regimento de Voluntários Reais 
Joaquim Cardoso Teles a (D. Maria I), no qual, em virtude de ter pedido que 
o provesse no posto de sargento-mor da Guarnição da praça de Santos e os 
seus papéis terem sido mandados juntar aos demais pretendentes ao dito 
posto, o qual até agora não foi ocupado, pede que se junte este 
requerimento aos seus documentos para que delibere como for de justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2605. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2605. 
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2606-  1772, Outubro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos Martinho de Melo 
e Castro, dizendo remeter as "vias" daquele Governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2606. 
 

2607-  [ant. 1772, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel José Carlos 
Pinto de Sousa, pedindo a (D. José I) as provisões necessárias para receber 
os 60$000 réis anuais para moradia e 200$000 réis de ajuda de custo, como 
sucedeu aos seus antecessores, e consta da certidão junta. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2607. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2607. 
 

2608-  1772, Outubro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Junta (da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo), para (D. José I), expondo que, no extrato das contendas do 
rendimento do subsídio e novo imposto da praça de Santos, remetido pelo 
provedor da mesma Fazenda, José Honório de Valadares e Aboim, consta 
que a Fazenda Real é credora de 3:700$, pelo resto do rendimento do 
triênio desde 1 de Outubro de 1744 até 30 de Setembro de 1747, referente 
ao contrato rematado no Conselho Ultramarino por João Francisco. Pelas 
certidões juntas se vê que foi injusto o seqüestro, feito pelo dito provedor, 
dos bens do almoxarife Matias do Couto Réis. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2608. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2608. 
 

2609-  1772, Novembro, 4, Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. 
REQUERIMENTO de Bárbara Ana da Cruz, viúva de Lourenço Rodrigues 
do Prado, moradora na vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, 
pedindo a (D. José I) que lhe mande passar provisão autorizando-a a ser 
tutora dos seus oito filhos. 
Anexo:   instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2609. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2609. 
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2610-  1772, Novembro, 20, Lisboa, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
INSTRUÇÕES (cópia das) de (D. José I) para o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (morgado de Mateus) Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, em que faz referência a uns despachos enviados 
em 1771 e que ficaram sem resposta. Acrescenta que as instruções inclusas 
nesses despachos, referentes à ocupação da praça dos Prazeres e ao sítio 
de "Guaitemi", e à missão de estudo a realizar pelo brigadeiro José Custódio 
de Sá e Faria e seus engenheiros, na serra de Maracaju, não devem ser 
inteiramente cumpridas, porque recentes notícias chegadas ao reino 
mostravam que só em caso de ataque dos castelhanos, havia necessidade 
de fortalecer a dita praça. Entretanto aconselham-se "Uteis Descobrimentos" 
dos sertões do Ivaí e Tibaji e dos rios Tietê e outros que levavam à 
penetração do interior do continente, o que deve ser feito sem violências e 
assassínios e com a maior economia. Mas, mais importante que tudo, era a 
defesa dos distritos de Viamão e Rio Grande de São Pedro, postos 
avançados da defesa da cidade de São Paulo, que estavam sendo 
cobiçados pelos espanhóis. Para a defesa desta região, todas as capitanias 
deviam contribuir, principalmente a do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2610. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2610. 
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2611-  1772, Novembro, 20, Palácio  de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o (vice-rei do 
Estado do Brasil), marquês do Lavradio, (D. Luís de Almeida Portugal 
Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), contendo instruções 
sobre a defesa do Rio Grande de São Pedro. Diz ter apresentado a (D. José 
I), entre outros papéis, a carta em que o dito marquês dizia recear ser 
atacado pelos Castelhanos no Rio Grande, por saber da desconfiança (aliás 
sem razão) em que eles estavam, acerca da maneira de agir do governador 
de São Paulo junto da fronteira. As forças que há são insuficientes para 
resistir a uma invasão. Os meios de estabelecer socorros quantos já estão 
determinados pelo Rei, desde quando o conde da Cunha (D. Antônio 
Alvares da Cunha) e D. Luís Antônio de Sousa (Botelho) Mourão partiram da 
Corte para governar o Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. O Rei 
considerando o desamparo da parte meridional da América portuguesa, 
razão por que os Castelhanos aí entraram sem oposição, depois de rendida 
a colônia do Sacramento; vendo que aqueles estabelecimentos formavam a 
barreira da capitania de São Paulo e que os Paulistas eram os mais 
interessados na sua defesa; conhecendo que, de todas as capitanias do 
Brasil, a de São Paulo era a mais bem situada e a mais próxima do Rio 
Grande, sendo os seus habitantes os mais intrépidos, os mais robustos e 
esforçados, os que penetraram em quase toda a América portuguesa e os 
que foram antigamente o terror e o "açoute" dos CastelhanosAssim como as 
capitanias do Pará e de Goiás socorrem a de Mato Grosso, assim a de São 
Paulo deve socorrer o Rio Grande e seus distritos; e assim como os 
Castelhanos juntaram forças em Buenos Aires, Montevidéu e Maldonado, 
assim se deve ter em São Paulo socorro pronto. O marquês do Lavradio e o 
governador de São Paulo deverão vencer as dificuldades e tomar com 
antecipação todas as medidas. Empregar-se-ão no Rio Grande as forças da 
região, e, quando não bastem, as da capitania de São Paulo; não chegando 
ainda, poderá o marquês, mandar do (Rio de Janeiro) um reforço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2611. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2611. 
 

2612-  [ant. 1772, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Antônio Leitão de Abreu, a (D. José I) pedindo a 
confirmação do posto de capitão de Auxiliares de (Cavalaria) da Companhia 
da vila de Jundiai  do 1º Corpo de Dragões de São Paulo, para que foi 
nomeado pelo governador (e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão) como prova pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2612. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2612. 
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2613-  2613. [ant. 1772, Novembro, 23] 
 REQUERIMENTO de Antônio Coutinho Cordeiro, a (D. José I), pedindo que 
lhe passe a confirmação do posto de capitão de Auxiliares de (Cavalaria) da 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, para que foi 
nomeado pelo governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo (D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2613. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2613. 
 

2614-  [ant. 1772, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO de Manuel Teixeira Coelho e dos mordomos do Mártir 
São Manuel, da cidade de São Paulo, pelo qual pedem a (D. José I) que 
lhes mande passar provisão concedendo-lhes umas terras para nelas 
erigirem uma capela em honra do dito Mártir, e autorizando-os a construí-la. 
Essas terras tinham sido dadas pela Câmara da cidade, ao padre jesuíta 
Gabriel Malagrida. Pela carta de concessão das terras deviam as mesmas 
voltar para a Câmara e ser repartidas pelos moradores da cidade se a obra 
falhasse. Tendo-se descoberto a hipocrisia que animava o padre Malagrida, 
sob a aparência de santidade, foi queimado pela Inquisição. Todos os que 
tinham contribuído para a obra perderam as respectivas importâncias, que 
foram para a Itália donde ele era natural. O governador e capitão-general da 
(capitania) do Rio de Janeiro e São Paulo, o conde de Bobadela, (Gomes 
Freire de Andrade), determinou que estas terras fossem incluídas no 
inventário dos bens seqüestrados aos jesuítas, quando da sua expulsão, o 
que se fez imediatamente. Mas parece que essas terras não pertenciam aos 
bens dos jesuítas, e, porque não só terminou a causa por que foram 
concedidas, mas também a possibilidade de se realizar a obra, para que 
elas eram destinadas, os requerentes pedem-nos para aí construir a capela 
de São Manuel. 
Anexo: requerimento.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2614. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2614. 
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2615-  1772, Outubro, 30, São Paulo 
CARTA da junta (da Administração e Arrecadação da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo) para (D. José I), expondo o mau procedimento do 
provedor José Honório de Valadares (e Aboim), que,  mandou seqüestrar os 
bens do almoxarife Bento de Castro  Carneiro que tinha administrado o ramo 
dos dízimos da vila de Santos. Além dos bens daquele, também mandou 
seqüestrar os bens dos herdeiros dos oficiais da Câmara que o elegeram, 
por se dever dinheiro à Fazenda Real. A ordem real de 21 de Agosto de 
1770 manda averiguar. Da averiguação se conclui que o provedor José 
Honório de Valadares (e Aboim), com o escrivão José Anastácio de Oliveira, 
prejudicava a Fazenda Real e seus vassalos, para indenizar a casa e a 
herdeira de José de Godoi Moreira, o qual tinha a responsabilidade, pelo 
que foi injustíssimo o seqüestro feito ao referido almoxarife e aos herdeiros 
dos oficiais da Câmara. Na "falsa conta" dada pelo provedor José Honório, 
vê-se que este verificou as "contas" ao provedor José de Godoi Moreira, e 
que os bens não chegaram para as dívidas, o que não era verdade, visto 
que se ocultaram alguns bens, quando do seqüestro que mandou fazer o 
governador, Alexandre Luís de Sousa Meneses, no falecimento de José 
Godói Moreira. A Junta pede resolução do Rei, sobre se se há de proceder 
só contra os bens do defunto provedor. 
Anexo: 3 certidões, 3 traslados de instrumento em pública forma, portaria, 
ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2615. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2615. 
 

2616-  1772, Dezembro, 4, São Paulo 
CARTA da Junta da Fazenda Real da capitania de São Paulo, para (D. José 
I), dizendo que, na Conta Geral de 30 de Setembro de 1771, nas cartas de 7 
e 21 de Janeiro de (1772), 30 de Outubro e de 27 de Novembro de (1772), 
se expuseram as transgressões do provedor José Honório (de Valadares e 
Aboim) prejudiciais à Fazenda Real, e se referia que, por causa delas, ele 
ficaria inibido do cargo de provedor, até o Rei resolver. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2616. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2616. 
 

2617-  [ant. 1773, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO de Barnabé Gonçalves Málio a (D. José I) pedindo a 
confirmação da sesmaria junta. 
Anexo: carta de sesmaria,  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2617. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2617. 
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2618-  1773, Janeiro, 12, São Paulo 
CARTA da Junta (da Administração e arrecadação da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo) para (D. José I), dando-lhe conta dos 
desentendimentos entre as capitanias de Minas Gerais e de São Paulo por 
causa da posse de terras e descobrimentos, para que o Rei mande observar 
o assunto da divisão das mesmas capitanias, tomado na Junta do Rio de 
Janeiro, convocada pelo vice-rei do Estado (do Brasil), conde da Cunha, (D. 
Antônio Alvares da Cunha), por ordem do mesmo Rei. A Junta da Fazenda 
Real de Minas Gerais a um protesto da de São Paulo, deu como argumento 
da autoridade daquela capitania, a carta remetida ela Secretaria do Estado, 
na qual se comunica ter ido o então general das Minas Gerais, Luís Diogo 
Lobo da Silva, não havendo, nesse tempo, general na capitania de São 
Paulo, aos descobrimentos de São João, São Pedro de Jacuí, Cabo Verde, 
Ouro Fino, Jaguari e "Tajubá" e tinha dado providências sobre o extravio de 
ouro e diamantes e sobre o descobrimento de Joruoca. Refere-se ainda a 
carta ao assento feito, em 26 de Novembro de 1764, na presença do dito 
general e ao "bando" lançado do arraial de São João de Alcântara do Jacuí; 
mas não consta que houvesse questão de que os tais descobrimentos 
fossem desta ou daquela capitania. 
Anexo:  ofício,  auto de devassa, auto de assuada, carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2618. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2618. 
 

2619-  2619.  1773, Janeiro, 12, São Paulo 
RELAÇÃO (cópia da) dos documentos remetidos pela governador e capitão-
general da capitania de (São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho 
Mourão) ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, sobre o plano de defesa 
do sul do Brasil, referindo-se entre outras coisas, aos serviços da praça de 
Iguatemi e aos descobrimentos do rio Tibaji. 
Anexo: 8 ofícios,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2619. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2619. 
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2620-  1773, Janeiro, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário do 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, dizendo que, desde o tempo de seu antecessor, Antônio da 
Silva Caldeira Pimentel, os povos das Minas (Gerais) violaram os limites 
daquela capitania e da de São Paulo, quebrando o marco que estava no 
"Morro do Caxambú" e pondo outro no alto da serra da Mantiqueira. Depois 
disso tem havido seis ou sete divisões arbitrárias. Com o desenvolvimento 
das minas do rio Pardo houve logo controvérsia, que tem continuado. 
Ressente-se o povo da capitania de São Paulo de estar privado das terras 
que descobriu; assim como a Fazenda Real, cujos quintos nas Minas Gerais 
se confundem com a cota das cem arrobas que nas quatro comarcas se 
devem pagar separadas, perdendo também os direitos de registo. O vice-rei 
do Estado tinha um termo feito no Rio de Janeiro na qual se apresenta uma 
demarcação pelo rio Supucaí, divisão mais clara do que por serras e morros. 
Com este termo, manda o dito (Governador de São Paulo) ao (Governador 
de Minas Gerais) que lhe entregue as terras que devem pertencer àquela 
capitania. 
Anexo: ofício, assento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 28, doc. 2620. 
AHU_CU_023-01, Cx. 28, D. 2620. 
 

2621-  1773, Fevereiro, 27, São Paulo. 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, expondo-lhe que há falta de dinheiro na capitania e que, para 
supri-lo sem grande detrimento da Fazenda Real, seria conveniente mandar 
ordem ao administrador do contrato das baleias, Francisco José da Fonseca 
para remeter à Corte uma letra de dez mil cruzados que tem de pagar todos 
os anos naquela Provedoria, com o fim de que, mediante essa consignação, 
se lhe possam comprar, pela Casa da Moeda da dita Corte, quatrocentos 
quintais de cobre, ou o mais que der o dinheiro, para cunhar moedas de 5, 
10, 20 e 40 réis, que devem vir em cartuchos com conteúdo igual. Será 
conveniente correr nas fronteiras esta qualidade de dinheiro, para não 
passarem tão facilmente como passam as barras de ouro para países 
estrangeiros. 
Anexo: cálculo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2621. 
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2622-  1773, Fevereiro, 27, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios do governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o ministro e 
secretário de Estado dos Negócios (da Marinha) e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro, de 27 de Fevereiro de 1773. 
Anexo: 7 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2622. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2622. 
 

2623-  [ant. 1773, Março, 2, São Paulo] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição, 
a (D. José I), em que expõe ter o Rei estabelecido uma côngrua para ele, 
idêntica à dos Bispos do Ultramar, bem como a concedida especialmente 
aos de São Paulo, assim como as facilidades dadas aos referidos prelados, 
quando das suas visitas às várias igrejas da diocese; estabelecera, também, 
que as cadeias da jurisdição Real do bispado, recebessem os presos 
seculares e eclesiásticos, e que os meirinhos eclesiásticos pudessem usar 
varas brancas, como os seculares. Para poder receber as ajudas de custa e 
as côngruas devidas, pede ao Rei se digne passar as ordens competentes. 
Anexo: 2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2623. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2623. 
 

2624-  [ant. 1773, Março, 2] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. frei Manuel da Ressurreição, a 
(D. José I) pedindo que lhe passe uma provisão na qual ordene que lhe seja 
paga a côngrua "conforme a tripartita" desde que foi nomeado para aquele 
cargo, em 19 de Março de 1764, até o dia da confirmação, em 17 de junho 
de 1771, e por inteiro enquanto viver, como foi concedida aos Bispos 
ultramarinos. 
Anexo:  2 requerimentos,  informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2624. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2624. 
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2625-  1773, Maio, 5, Paranaguá 
CARTA do ouvidor- (geral) da comarca de Paranaguá (Parnaguá), Antônio 
Barbosa de Matos Coutinho, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
informando e pedindo instruções de que deve fazer sobre o seqüestro dos 
bens dum sargento-mor, de que dava parte também ao marquês de Pombal 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), por causa duma devassa em que 
consta ter-se o dito sargento apoderado de dez mil cruzados que um padre 
reitor do Colégio da Companhia de Jesus, daquela vila, tinha dado a uma 
mulher "depoente"; também informa e pede que determine o que há de fazer 
no que respeita ao miserável estado a que estão reduzidos os bens de 
fazendas seqüestradas aos padres da Companhia de Jesus, visto que, se 
não se arrematarem, chegam a uma desvalorização completa, compondo-se 
de animais e escravos; expostos ao zelo de administradores interesseiros. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2625. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2625. 
 

2626-  1773, Maio, 11, Lisboa 
PROVISÃO de D. José (I) ordenando que, de acordo com a sua Provisão de 
11 de Agosto de 1682, em que se estabelecia que as côngruas dos Bispos 
Ultramarinos, durante a "sede vacante", se repartissem em três partes, uma 
para os gastos das bulas e ajuda de custo do novo Bispo, outra para as 
obras da Igreja e outra para o "Bispo fructuro com ella compor a sua caza", 
e, em atenção à representação do recém-nomeado Bispo de São Paulo, D. 
Frei Manuel da Ressurreição, fosse dada a este, além da ajuda de custo, 
que lhe competia a outra terça parte para compor a sua casa. Quanto à 
parte aplicada às obras da Sé, deveria ser entregue ao respectivo 
administrador. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2626. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2626. 
 

2627-  [ant. 1773, Maio, 27] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Sá, a (D. José I) pedindo a 
confirmação do posto de capitão da Companhia de Ordenanças da cidade 
de São Paulo, de que é capitão-mor, Manuel de Oliveira Cardoso. Foi 
promovido a este posto pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, por ter ascendido a 
sargento-mor, Lopo dos Santos Serra. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2627. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2627. 
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2628-  1773, Junho, 14, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios do governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo) D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro, em Junho de 1773, referindo-se à resposta aos 
ofícios de 20 de Novembro de 1772, sobre os serviços e socorros a prestar 
no Sul do Brasil, sobre fazer-se "diversão" por Iguatemi e defender Viamão; 
referindo-se também, entre outras coisas, às notas feitas ao parecer do 
brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, sobre os quatro pontos principais 
das ordens do Rei. 
Anexo: 2 cartas particulares, 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2628. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2628. 
 

2629-  1773, Junho, 18, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO pela qual D. José (I) confirma 
Manuel Fernandes Campos da Gama, no posto de capitão da 5ª Companhia 
do novo Terço de Auxiliares de Infantaria, que se criou na vila de Parati, da 
comarca do Rio de Janeiro, em que fora provido pelo conde de Azambuja, 
vice-rei e capitão-general de mar e terra do Estado do Brasil (D. Antônio 
Rolim de Moura), em virtude de uma ordem régia de 22 de Março de 1766. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2629. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2629. 
 

2630-  [ant. 1773, Junho, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria Auxiliar da vila de Sorocaba, 
Francisco Manuel Fiuza a (D. José I), pedindo carta patente de confirmação 
do dito posto, no qual foi provido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão morgado 
de Mateus), coronel do Regimento a que pertence a citada Companhia. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2630. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2630. 
 

2631-  1773, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o maior lance obtido pelo 
contrato dos dízimos de Santos e São Paulo, oferecido por José Alvares de 
Mira e seus sócios, Manuel Fernandes Cruz e João Teixeira de Macedo, e 
suas condições. Estudando o caso, pareceu ao Conselho, na presença do 
provedor da Fazenda, que se devia representá-lo a (D. José I). 
Anexo: condições de contrato, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2631. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2631. 
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2632-  1773, Julho, 9, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO, de D. José (I), confirmando 
Francisco Manuel Fiuza, pertencente ao Corpo de Dragões de que era 
coronel o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), no posto de 
capitão de Auxiliares de Cavalaria da Companhia da vila de Sorocaba, em 
que fora provido pelo dito governador, na conformidade da Carta Régia de 
26 de Janeiro de 1765. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2632. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2632. 
 

2633-  1773, Julho, 14, São Paulo 
CARTA da Junta (da Fazenda Real da capitania de São Paulo) para (D. 
José I), sobre o testamento de Manuel Gonçalves Correia, falecido em 
Paranaguá , que deixou a sua mulher Catarina da Silva a "meação", a qual 
por morte daquela, passaria para o Colégio dos padres da Companhia de 
Jesus da mesma vila, exceto a fazenda da "borda do Campo" com as 
criações e escravos, que iriam para a Irmandade da Senhora do Terço, do 
mesmo Colégio. Mas, sendo expulsos os padres e os seus bens 
seqüestrados, apresentaram-se como herdeiras, por morte da referida 
mulher, Maria Teresa do Couto e Luzia Maria do Couto, obtendo a anulação 
do testamento a seu favor. A Junta indaga se lhes deve entregar os ditos 
bens, ou se os conserva em seqüestro até se venderem para o Fisco Real. 
Anexo: acórdão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2633. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2633. 
 

2634-  1773, Julho, 23, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
dizendo enviar as "vias das contas" que a Junta da Fazenda Real (da 
capitania de São Paulo) dá a (D. José I), e informando que se continuam as 
diligências para responder a todos os ofícios, e que há confusão de papéis e 
livros da Provedoria antiga, dificuldade que é acrescida da de não se achar 
na capitania contabilistas e amanuenses para trabalhar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2634. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2634. 
 

2635-  1773, Julho, 28, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO de D. José (I), confirmando 
Francisco Ramos da Silva no posto de capitão-mor da vila de 
Pindamonhangaba , vago por morte de Luís Lopes da Costa. A provisão 
havia sido feita pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2635. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2635. 
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2636-  1773, Agosto, 28, Lisboa 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, pedindo ordens sobre os avisos que recebeu do regente de 
Iguatemi , pelos quais consta que os Ccastelhanos preparavam uma 
expedição e subiam o rio da Prata. Seria conveniente tomarem-se as 
medidas necessárias para os pôr fora, e, como não se podem ter notícias 
rápidas e certas, por serem grandes as distâncias, deveria haver forças 
suficientes e distribuídas, para agir sem perda de tempo. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2636. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2636. 
 

2637-  1773, Agosto, 14, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO (cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o (vice-
rei do Rio de Janeiro) marquês do Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal 
Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), referindo-lhe as 
experiências e extrações que se fizeram do anil, e comunicando-lhe para, no 
caso de haver maior quantidade de anil, lha enviar, para se fazerem novas 
experiências, a fim de ficar com melhor conhecimento e regular com mais 
acerto o preço do dito gêneroAnexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2637. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2637. 
 

2638-  1773, Agosto, 14, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o (vice-rei do 
Estado do Brasil), marquês de Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal Soares 
de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas) dizendo enviar trezentos barris 
de pólvora com seiscentas arrobas no navio denominado Campelos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2638. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2638. 
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2639-  1773, Agosto, 16, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, dizendo-lhe quanto era prejudicial 
para os interesses de (D. José I) que os castelhanos tivessem aproveitado o 
seu atraso, motivado por falta de material, para avançarem sobre o Iguatemi 
Encontrava-se a dita praça sem defesa alguma, de maneira que, se os 
espanhóis tentassem conquistar e ao rio "Ipane" ou subindo o rio da Prata 
ocupar algum posto ao Norte de Vacaria, tal como bloquearem a Nova 
Colônia do (Sacramento), fortificando Montevidéu  ficariam por este lado 
muito expostos os domínios do Rei, demais que se encontravam abertas as 
capitanias de Cuiabá e Goiás . No caso de serem ocupados pelos 
castelhanos, tornar-se-ia necessária a sua expulsão. Achava que o plano 
dos castelhanos era desembaraçar-se do "ciúme e diversão" que lhe 
poderíamos fazer pelo Iguatemi, impedindo assim que atacassem as suas 
províncias e podendo eles, pelo contrário, concentrar as suas forças na 
conquista de Viamão, o qual tinha como melhor defesa a "diversão" que lhe 
fazíamos pelo Paraguai. Refere-se também à defesa proposta por ele ao 
vice-rei do (Estado do Brasil, D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão 
Eça e Melo Silva e Mascarenhas, marquês de Lavradio), que achava a única 
capaz de resistir aos Castelhanos, visto que estes receberiam facilmente, 
socorros de Buenos Aires, enquanto que no Iguatemi assim não sucederia, 
devido à distância existente entre esta praça e as capitanias de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2639. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2639. 
 

2640-  1773, Agosto, 16, Santos 
OFÍCIO do (sargento do número) Manuel Carvalho para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Martinho de Melo e Castro, pedindo que o mande retirar para a Corte visto 
que ali não tem ocupação nenhuma e, além disso, os militares não recebem 
o ordenado há cerca de dez meses e por requerimento e instâncias dele, 
disse o (governador e capitão general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão), publicamente que não lhe queria pagar. 
Isto não aconteceu no Rio de Janeiro,  onde foram bem pagos, e donde ele 
foi mandado para a capitania de São Paulo, companhia do brigadeiro José 
Custódio de Sá e Faria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2640. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2640. 
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2641-  1773, Agosto, 20, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, pedindo breves 
providências para a sua situação, visto que foi privado do exercício do cargo 
de provedor, pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão), por ordem da Junta da Fazenda 
Real, sendo acusado de falsário nas contas remetidas ao Erário Real, o que 
é tão injusto quanto ele se esforçou sempre por ser zeloso e preciso no 
serviço. Esta acusação é devida a ódios de indivíduos da dita Junta. Todos 
os requerimentos que tem feito têm sido indeferidos, retidos na Junta e 
Secretaria do Governo. Assim, privado de ordenados e emolumentos, 
obrigado a pagar os novos direitos, na Chancelaria da Corte pelo tempo que 
passar dos primeiros três anos do seu provimento, está a passar sérias 
necessidades, não podendo sequer afastar-se dali. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2641. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2641. 
 

2642-  1773, Outubro, 12, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, José Gomes Pinto de Morais, 
a (D. José I), informando sobre a petição de Antônio José de Abreu, que 
solicitou ao soberano, provisão para poder advogar em São Paulo. Segundo 
o parecer do ouvidor o requerente é digno de exercer a sua profissão 
naquela localidade, pois é muito mais competente, que qualquer dos três 
advogados que aí defendem causas. 
Anexo:  requerimento, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2642. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2642. 
 

2643-  1773, Outubro, 26, Paço 
AVISO do (ministro e secretário) de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro para o conselheiro 
ultramarino), o conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha), 
participando-lhe que (D. José I) resolveu que, no Conselho Ultramarino, se 
reformasse duas consultas que se tinham lavrado a pedido do Bispo de São 
Pauto (D. Frei Manuel da Ressurreição). Deve executar-se como foi 
determinado e através da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos fazer-se subir à presença de (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2643. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2643. 
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2644-  1773, Novembro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, referindo-se ao ofício deste, de 20 de Novembro de 1772, no 
qual lhe ordenara que tivesse socorros prontos para mandar ao Rio Grande 
de São Pedro, quando fosse preciso. Acha o governador, que a defesa do 
Rio Grande não deve só depender dos socorros da capitania de São Paulo e 
da do Rio de Janeiro, porque as distâncias são grandes e o trânsito difícil. 
Propõe algumas ações:  1º) fazer os castelhanos recear as províncias do 
Norte, segurando os postos da parte de Iguatemi;  formar boa defesa na 
província de Viamão, com praças fortes;  dominar o Lago, porque, quem o 
dominar, dominará a fronteira contrária. Além disto, é conveniente mandar o 
Rei segurar as duas passagens da serra de Maracaju e Fecho dos Morros, 
para que os espanhóis não bloqueiem Iguatemi. Deverá o Rei ordenar a 
povoamento de Iguatemi, o que se fará com facilidade se se transportarem 
de Viamão umas 12.000 cabeças de gado e as criações de burros 
estabelecidas nas Minas (Gerais), onde só causam prejuízo para o 
comércio, para os moradores e para os reais direitos de entradas e 
registros. 
Anexo: cópia de carta,  ofício, 3 cópias de capítulos de carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2644. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2644. 
 

2645-  1773, Novembro, 15, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) para o marquês de Pombal 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), comunicando-lhe os principais pontos 
dos ofícios que mandou ao (ministro e) secretário de Estado (dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, a respeito 
do plano de defesa de Viamão, que lhe tinha comunicado o vice-rei do 
Estado do Brasil marquês do Lavradio, (D. Luís de Almeida Portugal Soares 
de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), o qual tinha ouvido também o 
tenente-general João Henrique Böhm. Diz remeter a cópia da carta do 
regente de Iguatemi  em que consta terem os castelhanos formado praça na 
fronteira, pelo que é conveniente ocupar-se a passagem de Maracaju e o 
Feixo dos Morros. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2645. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2645. 
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2646-  [ant. 1773, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTO de João Francisco de Castro (Crasto), a (D. José I) 
pedindo a confirmação de duas léguas de terras de sesmaria que lhe foram 
concedidas, em recompensa da despesa e trabalho na abertura (do caminho 
de Guaratinguetá). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2646. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2646. 
 

2647-  1774, Janeiro, 12, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Itu a (D. José I), pedindo-lhe 
que tome providências tendentes a melhorar o estado dos moradores 
daquela vila, que estavam sendo prejudicados pelo seguinte motivo: no ano 
de 1773, o escrivão do auditório eclesiástico, Antônio Pais de Almeida, 
começara a levantar os preços das provisões de casamento, mais do que 
era costume na dita vila, com o título de promotor do juízo, com ordem do 
governador do Bispado de São Paulo (Antônio de Toledo Lara), o qual, 
como consangüíneo do mesmo escrivão, queria aumentar-lhe os salários, 
esquecendo-se, completamente, que tal medida prejudicava grandemente o 
povo. Intentaram, então, os ditos oficiais, uma reparação mas, somente, 
conseguiram, como resposta, uma carta muito desatenta do dito governador, 
que a seguir ordenou que se fechasse o cartório, se suspendesse o vigário 
da vara e se remetessem para São Paulo todos os requerimentos, o que, 
devido à enorme distância existente entre as duas terras, impossibilitava os 
moradores de Itu de apresentarem os seus requerimentos. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2647. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2647. 
 

2648-  [ant. 1774, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO de Filipe José da Silva e Inácio de Godói Moreira, 
pedindo a (D. José I) que mande passar confirmação da carta de sesmaria 
inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2648. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2648. 
 

2649-  [ant. 1774, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO de Tomás Correia de Morais e Antônio Anhaia Lobo a (D. 
José I) pedindo confirmação de carta de sesmaria que vai junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2649. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2649. 
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2650-  [ant. 1774, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO de Lourenço de Almeida do Prado, morador na vila de Itu, 
a (D. José I), pedindo carta de confirmação, da sesmaria, junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2650. 
 

2651-  [ant. 1774, Fevereiro, 24] 
REQUERIMENTO de Diogo Pinto do Rego a (D. João V), pedindo que seja 
dada ordem a um "ministro" para atender à sua "habilitação" ao ofício de 
escrivão da Ouvidoria (Geral) da Comarca de São Paulo cuja propriedade 
lhe fora concedida pelo Rei. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2651. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2651. 
 

2652-  [ant. 1774, Março, 1] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Ordenanças Custódio Francisco 
Pereira, a (D. José I), pedindo a confirmação da patente daquele posto a 
que foi promovido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sonsa (Botelho Mourão). Este posto vagou por 
falecimento de João Antunes de Sousa, no distrito dos "Sertões e Minas da 
Ribeira", Paranapanema , Piaí e Nossa Senhora da Guia de Xiririca, da 
mesma capitania, como mostra pela carta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2652. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2652. 
 

2653-  1774, Março, 02, Lisboa 
PROVISÃO de D. João (V) pela qual ordena ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (D. Luís de Mascarenhas) que informe a 
Câmara da vila de (Santo Antônio de) Guaratinguetá, ouvindo-se novamente 
o provedor da Fazenda (Real) sobre o requerimento de Lourenço Velho 
Cabral em que pede confirmação duma carta de sesmaria de uma légua de 
terra em quadra no lugar de Piaí  da mesma vila. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2653. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2653. 
 

2654-  [ant. 1774, Abril, 12] 
REQUERIMENTO de ouvidor da comarca de Paranaguá,  bacharel Antônio 
Barbosa de Matos Coutinho a (D. José I) pedindo provisão para se lhe 
aumentar a terça parte do seu ordenado de 440 mil réis, visto que o seu 
lugar se acha abrangido pelo conteúdo da Resolução Régia de 27 de 
Novembro de 1750. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2654. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2654. 
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2655-  [ant. 1774, Abril, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Sorocaba, 
João de Almeida Lara a (D. José I) pedindo patente da confirmação do posto 
mencionado e que foi elevado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado 
de Mateus), e que vagou por ausência de Francisco Ribeiro de Morais 
Pedroso. Era capitão-mor da Companhia, Luís José de Almeida Leme. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2655. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2655. 
 

2656-  [ant. 1774, Abril, 15] 
REQUERIMENTO do contratador do Estanco do Sal, do Brasil, Inácio Pedro 
Quintela a (D. José I), pedindo que passe provisão ordenando que o 
ouvidor-geral das comarcas de Santos e de São Paulo, bacharel José 
Gomes Pinto de Morais, possa exercer o cargo de conservador do mesmo 
contrato, para o qual ele o nomeou, em conformidade com a 7ª condição 
desse contrato. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2656. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2656. 
 

2657-  [ca. 1774, Abril, 19] 
REQUERIMENTO de Francisco José Taveira a (D. José I) pedindo a 
confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de 
Paranaguá (Parnaguá), de que é capitão-mor, Manuel Nunes Lima. Este 
posto vagou por desistência de Domingos Cardoso Lima como se vê pela 
patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2657. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2657. 
 

2658-  1774, Abril, 19, Casa – Lisboa 
CARTA de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, para o (2º) conde de 
Oeiras, (Henrique José de Carvalho e Melo), dizendo que seu cunhado lhe 
dirigira uma carta, e que ao abri-la vira que tratava de assuntos que não lhe 
diziam respeito. Por isso, remete-a ao (1º conde de Oeiras) e 1º marquês 
(de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo), para que este a mande 
abrir, visto que veio em seu nome, unicamente por seu cunhado considerar 
que seria este o meio mais seguro para que o marquês a recebesse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2658. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2658. 
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2659-  1774, Abril, 21, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro) para o (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa 
(Botelho Mourão), dizendo que se receberam as relações , em resposta às 
ordens de 1 de Outubro de 1771, e também se viram as relações de 14 de 
Abril de 1773 e as "Notas" em resposta à carta de 20 de Novembro de 1772. 
Nas primeiras relações vem um plano, que é um agregado de disposições 
contrárias, afinal, às citadas ordens reais de 1 de Outubro e de 20 de 
Novembro. Fala (o governador) numa praça de armas em Iguatemi, sem 
pensar nas despesas que representa; na ocupação da serra de Maracaju, 
ser, em caso de ruptura, dos castelhanos; na vinda dum Regimento de 
Infantaria  para Iguatemi; em fortificações não autorizadas em vários pontos, 
quando só tem o direito de fazer a fortaleza dos Prazeres, e, em caso 
extremo, o "passo" de Maracaju; quanto aos Índios, acha difícil submetê-los 
pelos meios suaves que recomenda a Corte, e é isto secundado pelo 
tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio (e Sousa), que diz deverem-se 
tratar os Índios como inimigos, quando as ordens expressas da Corte 
mandam evitar a menor opressão ou violência e harmonizar o convívio. . 
Nas "Notas", o mesmo (governador) acha que se deve fazer uma "diversão" 
aos castelhanos por Iguatemi, o que não tem feito, por assim se deixar 
abandonada grande parte para irem as tropas para outra; Por tudo isto, o 
Rei proíbe a "diversão", a execução do "Plano" e "Introdução Prévia"; ordena 
que não prossiga nas exposições e descobrimentos dos sertões do Ivaí e 
Tibaji, sem mandar antes as relações da despesa que em cada se faz e do 
número de gente que se precisa, sem tirar informações do comportamento 
dos descobridores com os Índios e sem verificar se se têm observado as leis 
e ordens reais. Manda, além disso, que não se ocupe de outros serviços na 
capitania a não ser: da conservação e posse do distrito e sertão de Iguatemi. 
Deve chamar o brigadeiro, repreendê-lo em nome do Rei por proceder 
contra as ordens e faze-lo partir para o seu destino, procedendo segundo a 
carta que o dito (secretário) escreveu, fazendo relações exatas de tudo; dos 
socorros para Viamão e Rio Grande de São Pedro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2659. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2659. 
 

2660-  [ant. 1774, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Paranaguá 
do Bispado de São Paulo, Francisco José Taveira, a (D. José I), pedindo 
que lhe seja entregue a carta patente, do seu posto, a qual fez subir à 
presença real quando requereu a sua confirmação o que lhe foi indeferido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2660. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2660. 
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2661-  1774, Abril, 22, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
INSTRUÇÕES (minuta das) do (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro), 
para (o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), em que lhe diz 
que foram apresentadas a (D. José I) duas Relações suas , onde vinha um 
Plano estabelecido entre (o governador) e o brigadeiro José Custódio de Sá 
e Faria;  contrários às disposições reais, combinaram criar uma praça no 
sítio de (Nossa Senhora dos Prazeres de) Iguatemi , a 200 léguas de São 
Paulo, sem conhecimento da Corte. Pretendem que as tropas portuguesas 
ocupem a Serra de Maracaju quando (a Corte) tinha ordenado que só se os 
castelhanos quisessem ocupá-la, os portugueses a deviam ocupar primeiro. 
Referindo-se à exploração do sertão de Tibaji diz (o governador) que os 
índios devem ser atacados e reduzidos pelas armas, para se deixarem em 
liberdade depois de civilizados, como Solorzano diz dos índios, dando assim 
(o governador) uma interpretação errada ao que fizeram os Romanos. Numa 
carta sua (o governador) preconiza a necessidade de se atacarem os 
castelhanos pelo sertão do Iguatemi para defesa dos domínios do Viamão e 
Rio Grande de São Pedro (do Sul). Mas parece que este plano de se 
abandonar aos espanhóis toda a parte meridional da América portuguesa e 
de se mandar, por outro lado, um considerável Corpo de Tropa por um 
sertão de mais de 200 léguas de distância é impraticável. O brigadeiro José 
Custódio (de Sá Faria) diz que na última guerra se tentara um ataque 
semelhante, e pergunta porque é que não se fará o mesmo agora, sem se 
lembrar que não é possível levar um corpo de tropas regulares a um sertão 
onde vivem índios selvagens.. Enquanto (o governador) e o dito brigadeiro 
se dedicam a projetar ataques aos castelhanos pelo Iguatemi; e a 
construção de praças e povoações, os castelhanos vão, se concentrando na 
margem meridional do Rio Grande, e já chegaram a atacar embarcações 
nossas, procurando fechar aquele porto à navegação portuguesa. Quando 
se acharem ali devidamente fortificadas expulsarão os portugueses da outra 
margem do Rio Grande e do Viamão. (O governador) pretende mostrar os 
inconvenientes de se juntarem as tropas em Curitiba ou no porto de Santos 
para seguirem para o Viamão e Rio Grande de São Pedro (do Sul), devido à 
grande distância, mais caminhos e número de rios caudalosos que é preciso 
passar, e perigos de viagens por mar, mas estas razões mostram-se 
inconsistentes porque a capitania de (São Paulo) é a que fica mais perto 
daqueles domínios meridionais, com portos de mar de fácil navegação. 
Estas razões que (o governador) agora alega não lhe tinham ocorrido em 
1767 - quando escrevia ao vice-rei do Brasil, o conde da Cunha (D. Antônio 
Alvares da Cunha), dizendo que se juntassem as tropas de Curitiba e que 
fosse para lá o sargento-mor Francisco José, residente em Paranaguá  e 
que mandasse o seu aviso ou então o coronel José Custódio de Sá e Faria 
e, se este lhe dissesse que estava a ser atacado, marchasse em seu 
socorro com toda a gente que tivesse. É estranho que (o governador) agora 
não concorde com a concentração de tropas em Curitiba ou Santos ou 
qualquer outro local acessível, próximo daquelas regiões. O que era 
essencial é que os socorros estivessem prontos, as tropas providas de todo 
o necessário, prontas a partir da Corte e do Rio de Janeiro se mandaram 
socorros como ainda se não tinham visto em São Paulo, com os 
rendimentos da Provedoria (de São Paulo), a consignação anual do contrato 
das baleias e somas da Junta da Fazenda do Rio de Janeiro. Apesar de 
tudo isto, passados dois anos, ainda não se deu realização a estas 
determinações. Entretanto os Castelhanos, aproveitando a inação dos 
Portugueses, sendo aqueles domínios quase abandonados, têm praticado 
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2662-  1774, Maio, 8, (Lisboa) Secretaria 
CARTA do (secretário do Conselho Ultramarino) Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre para (D. José I), informando sobre o requerimento de Francisco José 
Faveira em que pedia que se lhe mandasse passar, por certidão, o teor de 
outro que já fizera por intermédio do Conselho Ultramarino e em que pedira 
a confirmação da sua patente de Sargento-mor das Ordenanças da vila de 
Paranaguá ,  o qual fora indeferido. Segundo o parecer do referido 
(secretário) o requerimento podia ser deferido sem nenhum inconveniente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2662. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2662. 
 

2663-  1774, Junho, 9, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. José I) pelo qual ordena ao Conselho Ultramarino que dê 
cumprimento à nomeação de Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o cargo 
de governador e capitão-general da capitania de São Paulo, durante o 
espaço de tempo de três anos e até ordem régia em contrário. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2663. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2663. 
 

2664-  1774, Junho, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (Brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria, para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) em 
12 de Maio de 1772, saíra do Rio de Janeiro para São Paulo, de onde 
seguiria para o novo estabelecimento do rio Iguatemi . No entanto, não 
passara ainda de São Paulo não sabendo se por resolução do Rei, se por 
falta de meios necessários para manter o novo estabelecimento. Este não 
pode contar com o auxílio dos seus povoadores, visto que não têm grande 
interesse na sua subsistência. Diz que isso talvez, seja também, devido às 
grandes epidemias que assolam aquela região, fazendo grande quantidade 
de mortes, a que muito desanimava os novos colonos. Além deste receio, 
dá-se ainda o caso de nem sequer o comércio, o ouro e as lavouras os 
interessarem, tal como tem sucedido em outras paragens da América, 
sujeitas a epidemias sem vantagens que contrabalancem estes riscos, é 
impossível semelhantes paragens. Afirma que, apesar do justo receio e 
perigo que existia em passar a um clima tão terrível, sempre estivera justo 
para o fazer. Assim quando o (governador) e capitão-general da capitania de 
(São Paulo), (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de 
Mateus) lhe propôs que pedisse ao vice-rei do Estado do (Brasil) para enviar 
outro oficial menos graduado, respondeu que se a sua presença ali não era 
necessária participasse a (D. José I), e, no caso contrário que o enviasse 
rapidamente, pois não achava certo apresentar tal pedido ao vice-rei, visto 
que o temor da morte o não impediria de cumprir o serviço real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2664. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2664. 
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2665-  1774, Junho, 18, São Paulo 
OFÍCIO n.º 7 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), marquês de 
Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo) informando sobre a marcha do 
exército do general (João José) de  Vertiz  e (Salcedo), em direção às 
fronteiras portuguesas. Imediatamente, por ordem do vice-rei do (Estado do 
Brasil, D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e 
Mascarenhas) marquês do (Lavradio), foram enviados socorros e entre 
outros, homens do Rio de Janeiro, que se encontravam em Santos, do 
Regimento de Dragões, de Curitiba e de Paranaguá . Referindo-se à retirada 
dos castelhanos e à má posição do dito general, achava que não era 
necessário o envio imediato de todas estas tropas porque havendo homens 
suficientes que conseguissem entreter os castelhanos no Iguatemi , não se 
atreveria o general a avançar até a fronteira do Rio Pardo e, igualmente se 
no Viamão se encontrasse a defesa anteriormente proposta, o perigo tornar-
se-ia nulo. Além disto era-lhe impossível atacar com a sua armada a Vila do 
Rio Grande (de São Pedro do Sul) e, simultaneamente, entrar pelo Iguatemi. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2665. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2665. 
 

2666-  1774, Junho, 18, São Paulo 
RELAÇÃO, feita pelo oficial-maior da Secretaria de (São Paulo), Manuel 
Teixeira da Silva, contendo seis ofícios, do governador e capitão-general da 
(capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus), para o ministro e secretário de Estado da (Marinha) e 
Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, referentes ao estado 
eclesiástico. 
Anexo: 6 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2666. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2666. 
 

2667-  1774, Junho, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino), marquês de 
Pombal, (Sebastião José de Carvalho e Melo), na qual depois de lhe afirmar 
a sua amizade lhe dá conta de ter entregue ao Bispo (de São Paulo), D. Frei 
Manuel da Ressurreição, o colégio onde estava morando. Quanto aos outros 
negócios informá-lo-á, pela secretaria respectiva e enviará as relações, com 
o resumo dos assuntos tratados. Diz que lhe envie o que acerca destas 
matérias achar mais justo, a fim de assim poder igualmente desempenhar 
corretamente tanto os empregos do real serviço como os do agrado do 
referido marquês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2667. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2667. 
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2668-  1774, Junho, 18, São Paulo 
RELAÇÃO referente ao estado militar feita pelo oficial maior da Secretaria 
de (São Paulo), Manuel Teixeira da Silva, contendo nove ofícios e uma carta 
e seus anexos do governador e capitão general da (capitania de São Paulo, 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
ministro e secretário de Estado (dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro. 
Anexo: 9 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2668. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2668. 
 

2669-  1774, Junho, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, Morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, em que lhe pede, caso não achasse do 
desagrado de (D. José I), que defira o requerimento que envia junto. Diz que 
se for transferido daquele governo, se verá bastante aflito sem criados para 
o servirem, porque o que consigo trouxera do Reino o deixaram pouco 
tempo depois, sendo, por isso, obrigado a contratar seis escravos mulatos, 
para lhe fazerem todo o serviço. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 29, doc. 2669. 
AHU_CU_023-01, Cx. 29, D. 2669. 
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2670-  1774, Junho, 18, São Paulo. 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o (ministro e 
secretário do Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e 
Melo) marquês de Pombal, dizendo que na ocasião em que viera para a 
(capitania de São Paulo), lhe fora concedida licença para habitar em todas 
as casas que tinham pertencido aos jesuítas, devido ao mau estado em que 
se encontravam as que pertenceram aos seus antecessores. Com esta 
ordem chegou à dita capitania e instalou-se no colégio de Santos, o qual, 
por estar completamente arruinado, reconstruiu. Daqui, seguiu para São 
Paulo, onde estabeleceu no colégio que também estava danificado a sua 
residência, mas somente nos compartimentos a que alude, os quais, depois 
das obras, a que também faz referência, tornaram o colégio apto a servir de 
morada aos generais. Estando as coisas neste estado, informou, para a 
Corte, o Bispo de São Paulo, (D. Frei Manuel da Ressurreição), que o 
referido colégio se encontrava danificado e não existia domicílio próprio para 
os Bispos, pelo que pedia que lho entregassem. Foi lhe deferido o pedido. 
Sobre este assunto diz o governador de São Paulo, que, mesmo apesar de 
prever todos os inconvenientes que resultariam desta entrega e depois de 
ter consultado a Junta da Real Fazenda, a fizera imediatamente, à chegada 
do Bispo de São Paulo, porque, como era uma terra essencialmente 
religiosa, não lhe convinha incompatibilizar-se com o referido prelado atrair 
sobre si a má vontade do povo, do qual necessitava para enviar socorros ao 
Rio Grande de São (Pedro do Sul)  os quais lhe eram pedidos 
insistentemente pelos governadores do Sul e pelo vice-rei do Estado (do 
Brasil, D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e 
Mascarenhas), marquês do (Lavradio). Refere-se, então, o governador ao 
diminuto espaço em que reside, depois desta entrega, e à contrariedade que 
sofre em ser devassado pelas janelas do Bispo como pedindo ao marquês 
do Pombal, que se digne ordenar a construção dum palácio episcopal, que 
certamente sairá mais econômico, do que construir uma residência para 
generais tão completa como a que se encontrava presentemente naquele 
Colégio. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2670 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2670. 
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2671-  2671. 1774, Junho, 23, São Paulo. 
CARTA do Bispo de São Paulo, (D.) Frei Manuel (da Ressurreição), dizendo 
que chegou a esta cidade no dia 19 de Março de (1774) e principiou logo a 
enumerar as igrejas e sacerdotes daquele Bispado, encontrando 53 
paróquias que apesar de terem poucos moradores, carecem de ambas as 
coisas, para se lhes poder administrar os sacramentos, visto que se 
encontram longe dos povoados. Diz que o Bispado tem dez aldeias de 
índios, sendo: uma administrada pelos beneditinos; outra, pelos carmelitas 
calçados; três, pelos franciscanos e as outras cinco pelos extintos jesuítas, 
que o Rei entregou ao seu antecessor, o Bispo (D. Frei Antônio, da Madre 
de Deus Galrão), para as prover de pároco, como consta das cartas do 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde de 
Bobadela (Gomes Freire de Andrada). No entanto só agora, pelo governador 
e capitão-general da mesma capitania, (D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, Morgado de Mateus), são nomeados os respectivos párocos, por 
considerar que estas povoações são dá mesma natureza que as fazendas e 
legados dos mesmos extintos jesuítas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2671. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2671. 
 

2672-  1774, Julho, 7, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
CARTA (cópia da) de (D. José I) para o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, pela qual lhe 
ordena que crie uma Junta de administração e arrecadação da Real 
Fazenda, para evitar certos defeitos de administração que têm lugar, como a 
demora na cobrança do que se deve pelos contratos, e no envio ao Real 
Erário das relações anuais de receitas e despesas. Dessa Junta o 
governador e os seus sucessores serão presidentes, o ouvidor da capitania 
será a juiz executor; terá, ainda, um procurador da Fazenda, um tesoureiro-
geral, eleito pela mesma Junta, e o escrivão da Fazenda, nomeado por (D. 
José I), que fica com a direção das contas da Contadoria. Todos terão 
assento igual e voto nos assuntos tratados. A Junta deverá proceder à 
arrematação dos contratos e à arrecadação dos preços dos mesmos, para a 
que deve haver um cofre com três chaves, uma, para o tesoureiro-geral, 
outra, para o escrivão de Fazenda, e outra, para o contador, primeiro 
contemplado no decreto de nomeação dos contadores-gerais. A Junta 
Estabelecerá uma Contadoria a cargo do contador e do escrivão da 
Fazenda, onde se devem guardar todos os papéis e contas relativos à 
administração da mesma Fazenda, fazendo-se aí as contas na forma das 
Instruções assinadas pelo contador-geral da Relação do Rio de Janeiro, 
África Oriental e Ásia portuguesa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2672. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2672. 
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2673-  1774, Junho, 29, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, sobre as Ordens de 4 de Abril de (1774), as 
quais tem executada rigorosamente. Informa que em 18 de junho de (1774) 
seguiram tropas para Viamão, as quais já regressaram por se ter retirado o 
general castelhano. Consta que os inimigos se aproximaram de Iguatemi , 
mas ainda não há novidade alguma positiva. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2673. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2673. 
 

2674-  1774, Agosto, 10, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos Martinho de Melo e Castro) dizendo-lhe que recebera a sua 
carta, na qual estavam expressas as positivas ordens de (D. José I), acerca 
da capitania de São Paulo. Nesta conformidade, ordenou ao brigadeiro José 
Custódio de (Sá e Faria) que partisse para o Iguatemi .. Referindo-se aos 
socorros para o Viamão. mandou que as Companhias da praça de Santos, 
que se encontrassem espalhadas, recolhessem a esta cidade para do 
mesmo modo como enviara já parte delas e um reduzido corpo do 
Regimento de Dragões Auxiliares de São Paulo, serem dali enviados para 
Laguna ou Santa Catarina, dado que aquele porto era o local por onde mais 
fácil e rapidamente seriam expedidas. Pelo mesmo motivo conservou no dito 
porto o destacamento das Companhias do Rio de Janeiro, que dali partiram 
para a província do Rio Grande de (São Pedro do Sul) apesar da insistência 
em contrário do vice-rei que era de opinião que se mandassem as tropas 
pelo sertão de Curitiba, apesar de saber as dificuldades que ali encontrariam 
para o atravessar. Quanto às tropas Auxiliares, entre outras qualidades, 
alude à sua obediência e aprumo militar. Aludindo ainda ao Corpo de 
Caçadores que o Rei ordenara que formasse, diz que necessitava do auxílio 
de um oficial do Rio de Janeiro. No entanto, para que possa haver uma certa 
facilidade no envio destes socorros e como a capitania de (São Paulo) tem 
de contribuir com tão poderoso auxílio, acha que deve estar ao fato de todo 
o plano e de todas as operações militares que o Rei ordenar em Viamão, 
para conveniência do real serviço. Termina afirmando que só executa o que 
o ministro lhe determina e que o seu único desejo é cumprir lealmente o real 
serviço e aumentar os domínios do Rei, com grandes lucros para a Fazenda 
Real e para a Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2674. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2674. 
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2675-  1774, Agosto, 10, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, dizendo que mandou suspender 
todas as disposições que existiam para se continuar os descobrimentos dos 
sertões do Ivaí e Tibaji  e que ficava a tirar as relações das despesas que se 
têm feito com as expedições aos ditos sertões. Igualmente ordenou ao 
ouvidor de Paranaguá , que se informasse acerca do comportamento dos 
descobridores para com os Índios, o qual devia ser segundo "o sistema de 
humanidade e brandura", decretado por (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2675. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2675. 
 

2676-  1774, Setembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), a (D. José I), 
na qual diz que Antônio Leitão de Abreu demorou a requerer a confirmação 
da sua patente de capitão de Auxiliares de Cavalaria da Companhia da vila 
de Jundiaí, por necessitar de refazer-se das despesas que fez com a 
preparação da sua companhia, pelo que lhe deu licença para ir duas vezes a 
Goiás em seu negócio, tendo ido depois socorrer a província de Viamão. 
Anexo: despacho, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2676. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2676. 
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2677-  1774, Setembro, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria, para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, dizendo que, se não cumpriu as Ordens 
enviadas por (D. José I) para partir para o Iguatemi, foi porque o 
(governador e capitão-) general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), não as transmitiu, 
alegando que o não queria expor às terríveis epidemias que assolavam 
aquela região e pedindo-lhe que, por escrito, desse a sua opinião acerca da 
defesa daquela praça. No entanto, tendo recebido novas ordens, disse ao 
dito brigadeiro que partisse , informando-o  sobre o local, dizendo que o 
estar na margem do rio, do mesmo nome, não constitui defesa suficiente 
para impedir aos castelhanos a sua passagem para os "campos da Vacaria" 
ao norte do dito rio, sendo necessário fortificar o passo da serra de Maracaju  
por ser o único aberto para os mesmos campos. Parece-lhe que a dita praça 
não se poderá manter senão com grande despesa da Fazenda Real, devido 
às epidemias que a assolam causando grande número de mortesReferindo-
se à entrada dos castelhanos nos sertões de Ivaíe Tibaji acha que só a 
podem fazer pelo passo da já citada cordilheira, tendo de embarcar no 
Iguatemi para passarem ao Paraná, visto que o salto grande (do Paraná) 
não é transitável e deste mesmo salto correm, para o nascente, altas 
montanhas, por entre as quais se despenha o "Rio Grande de Curitiba" que 
fecha, pelo sul, a entrada dos ditos sertões. Com grande dificuldade 
poderiam intentar aquela entrada pela outra "Vacaria" a nordeste das 
missões castelhanas do Uruguai e ao sul da nascente deste rio, saindo das 
ditas missões e vindo apanhar a estrada que vem do Viamão e Rio Grande 
de (São Pedro) do (Sul) para São Paulo. Também pelo Iguatemi não vê 
grandes possibilidades, pois não existem sítios propícios à navegação nem 
possuem os castelhanos prática da mesma, apesar de se terem 
antigamente estabelecido no Paraná. Acha que os ditos sertões se poderiam 
povoar, servindo o rio Paraná de barreira. Concluindo, acha que, se não se 
tivesse feito no Iguatemi aquela povoação, nunca os castelhanos tentariam 
contra os portugueses qualquer ataque por aquele lado, nem se lembrariam 
que estes o fizessem dada a grande distância entre as povoações 
castelhanas e portuguesas. Deste modo ficavam os portugueses com todas 
as vantagens de os poderem surpreender o que não se dá visto que com 
uma povoação tão perto estão os castelhanos sempre vigilantes, tornando-
se mais difícil entrar no Paraguai. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2677. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2677. 
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2678-  1774, Setembro, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria para o (ministro e 
secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo 
e Castro, participando a existência de diamantes nos campos de Tibaji  onde 
durante o governo do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Gomes Freire de Andrada), conde de Bobadela, se colocou em 
guarda para impedir a entrada de qualquer pessoa, nesses campos. Este já 
existe, visto falar-se em São Paulo da extração dos ditos diamantes. 
Confirmando isto, manda junto as opiniões de várias testemunhas tiradas de 
uma devassa feita na vila de Faxina pelo ouvidor cessante, Salvador Pereira 
da Silva, o qual lhe participou que já sobre este assunto informava o Rei, 
mas que temia que tivesse havido qualquer descaminho, pois não se 
efetuou coisa alguma a esse respeito. 
Anexo: auto de devassa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2678. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2678. 
 

2679-  1774, Setembro, 24, São Paulo 
OFÍCIO do (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, dizendo que em 26 de (Setembro de 1774), 
partia para a freguesia de Araritaguaba, distante vinte e duas léguas de (São 
Paulo), na margem do rio Tietê, onde se encontravam as canoas que o 
transportariam para o Iguatemi , levando consigo alguns soldados e oficiais 
do Regimento de Artilharia e Infantaria do Rio de Janeiro e mais dez presos 
tirados da cadeia de (São Paulo). Não o acompanhou, apesar de o ter 
ordenado (D. José I), o pequeno corpo de paulistas, por lhe não ter sido 
entregue. Diz que, em chegando ao seu destino, cumprirá as ordens do Rei, 
as quais deseja executar com acerto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2679. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2679. 
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2680-  1774, Outubro, 1, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real (da capitania de São Paulo, José 
Honório de Valadares e Aboim, para (D. José I), dizendo que, apesar de se 
encontrar suspenso, não pode deixar de informar o que se passou acerca do 
contrato dos dízimos. Tendo-se posto editais para que no mês de Junho de 
(1774), se arrematasse o contrato dos dízimos daquela capitania, por três 
anos, que começariam em 1 de Julho do mesmo ano, principiou, 
repentinamente, no dia 25 de Junho sem ter havido os pregões costumados. 
E, pelo porteiro da Junta (João Pedro Ribeiro da Veiga), foi então publicado 
um lanço, que lhe dera o capitão-mor Manuel de Oliveira Cardoso, o qual foi 
coberto pelo mercador (de São Paulo), Manuel José Gomes, que ordenou 
ao porteiro que desse, assim, o contrato por arrematado. Mas, o dito 
capitão-mor e o capitão Antônio Fernandes do Vale, não ficaram satisfeitos 
e cobriram aquele lanço com os seus, que não foram aceitos pelo porteiro. 
Para reclamar desta atitude, entrou o dito capitão-mor na Casa da Junta, e 
expôs o sucedido, dizendo que, mesmo havendo quem subisse o seu último 
lanço, ainda o tornaria a cobrir. Mas, o presidente da Junta e também 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, (Morgado de Mateus), respondeu-lhe que, como 
ele já fora contratador durante os anos antecedentes, era justo que se 
entregasse agora, por outros três, ao mercador Manuel José Gomes, pois 
com o seu lanço já ficava satisfeita a Fazenda Real, Como o dito capitão-
mor rebatesse esta decisão dizendo que o Rei ordenava que se entregasse 
o contrato à pessoa que lançasse mais, respondeu-lhe aquele presidente 
que tomaria a responsabilidade de todo o prejuízo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2680. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2680. 
 

2681-  1774, Outubro, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) a (D. José I), 
sobre o requerimento que fez ao  soberano o alferes de Jacuí, Valério 
Sanches Brandão, que se acha preso, há muito tempo, na cadeia de São 
João de El-Rei, por ordem do antigo governador de Minas Gerais, o conde 
de Valadares (D. José Luís de Meneses Abranches de Castelo Branco). Diz, 
o  governador de São Paulo, que todas as questões originadas pelos limites 
das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, em virtude das quais se 
ocasionaram os motivos por que foi preso o requerente, cessaram 
inteiramente, e os povos de uma e de outra estão de novo de posse das 
suas terras.Quanto ao caso pessoal do requerente acha que o rei pode 
deferir o que lhe é pedido, pois crê que o dito aqui da maneira que julgou 
mais de acordo com as ordens do seu general, sendo por isso digno de 
perdão. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2681. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2681. 
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2682-  [ant. 1774, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do médico do presídio e tropas de São Paulo, Joaquim 
José Freire da Silva, a (D. José I), dizendo que, tendo pedido a confirmação 
da sua profissão, lhe foi ordenado que juntasse ao requerimento a 
confirmação do seu antecessor o que não pode fazer, pois é ele o primeiro 
homem formado em medicina pela Faculdade, que nesta cidade se encontra 
exercendo clínica. Porém, a graça a que aspira foi concedida a muitos 
outros que ocuparam o mesmo cargo nas diferentes capitanias, motivo por 
que se considera com direito a elas. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2682. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2682. 
 

2683-  [1774, Novembro, 24] 
OFÍCIO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro) para o (vice-
rei do Estado do Brasil), Marquês do Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal 
Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas) tratando das medidas a 
empregar quanto ao anil e cochonilha, às lavouras e criações a que se 
dedicavam os povos do Rio Grande. Quanto ao anil achava-se que era de 
boa qualidade, mas como não vinha perfeitamente fabricado fora arranjado 
um engenho para poder servir nas tinturarias e poder competir em qualidade 
e preço com Castela. Não se compreendia por isso, a liberdade de venda, 
que os fabricantes pretendiam julgando receber assim mais do que 
recebiam da Fazenda Real, sucedendo ao produto o mesmo que ao do 
Maranhão, Pará e Cabo Verde que não tiveram venda. A solução adotada 
no Rio de Janeiro foi a que se achou melhor para os ramos onde os ganhos 
eram duvidosos, mas insistindo os ditos fabricantes pela liberdade de venda, 
seria posta a questão a (D. José I), ficando desde jà com autorização para a 
cochonilha, 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2683. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2683. 
 

2684-  1774, Dezembro, 7, São João de Atibaia 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da nova vila da freguesia de 
São João da Atibaia, do Bispado da capitania de São Paulo, dizendo que a 
igreja desta freguesia foi construída logo nos primeiros tempos do 
descobrimento do Brasil por Jerônimo de Camargo, e reedificada por seu 
genro, Antônio do Prado Cunha os quais ficaram seus protetores, bem como 
o filho deste, João do Prado de Camargo. E, como o Rei elevou esta 
freguesia à categoria de vila e como são poucas as pessoas que podem 
pagar para o sustento de um pároco, pedem que lhes conceda um padre 
colado, indicando para tal Jerônimo de Camargo Bueno, presbítero do 
hábito de São Francisco, e filho do dito João do Prado Camargo, e de quem 
tinham as melhores informações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2684. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2684. 
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2685-  1775, Janeiro, 3, Sítio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
Sebastião José de Carvalho e Melo), marquês de Pombal, ao (ministro e 
secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, no qual diz remeter duas patentes dos governadores e 
capitães generais das capitanias, de São Paulo e de Minas Gerais, 
respectivamente (Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de 
Mateus ) e (Antônio Carlos Furtado de Mendonça ), com as competentes 
cartas de crença, para que as leve à presença de (D. José). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2685. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2685. 
 

2686-  [ant. 1775, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martins Lopes Lobo de Saldanha a (D. José I) pedindo que lhe sejam 
mandadas passar as mesmas provisões que passaram aos seus 
antecessores no governo da capitania e que vêm transcritas na certidão 
junta. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2686. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2686. 
 

2687-  1775, Janeiro, 14, Salvaterra dos Magos 
DECRETO de (D. José I) pelo qual ordena ao Conselho Ultramarino que dê 
cumprimento à nomeação de Antônio Lobo de Saldanha, para o cargo de 
ajudante de ordens do Governo da capitania de São Paulo, com a patente 
de capitão de Infantaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2687. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2687. 
 

2688-  1775, Janeiro, 24 
COLEÇÃO (sétima parte da) dos despachos para o Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais, enviados pela nau de guerra, Nossa Senhora de 
Belém; cartas régias, ofícios e ordens régias dirigidas ao Vice-Rei e capitão 
general de mar e terra do Brasil, marquês do Lavradio (D. Luís de Almeida 
Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas) ao governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha ao governador e capitão-general de Minas Gerais, D. Antônio de 
Noronha. 
Anexo: 3 cartas, 3 ofïcios, mapa, 2 relações, 2 instruções. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2688. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2688. 
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2689-  1775, Janeiro, 24, Salvaterra dos Magos 
CARTA RÉGIA (cópia da) em que (D. José I) informa o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
sobre o Plano Militar, - que junto remete -, elaborado pelo secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de 
Melo e Castro, e que diz respeito à formação de um Regimento de 
Infantaria, nos moldes dos existentes em Portugal, à criação duma Legião 
de Tropas Ligeiras e à regulamentação e disciplina dos Corpos Auxiliares já 
existentes.  
Anexo: instruções, plano, carta régia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2689. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2689. 
 

2690-  [ca. 1775, Janeiro, 24] 
INSTRUÇÃO MILITAR (parágrafos da) que levou o governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, com 
data de 24 de Janeiro de 1775, nas quais se diz o seguinte: Que (D. José I) 
ordenou ao (vice-rei do Estado do Brasil), marquês do Lavradio (D. Luís de 
Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), que, 
como em São Paulo não houvesse oficiais competentes a quem se 
confiasse o Estado Maior, escolhesse, das tropas que guarnecem o Rio de 
Janeiro, quatro dos oficiais mais competentes, os quais debaixo das ordens 
do dito governador, formariam o Regimento de (Infantaria) de São Paulo. 
Que logo que chegasse a esta capitania com os ditos oficiais, devia mandar 
chamar à sua presença as sete Companhias aí existentes, as quais 
reformaria, dando baixa dos soldados que achasse incapazes para o 
serviço, e, recrutando soldados nos diversos distritos da capitania, 
completaria o dito Regimento, de conformidade com os existentes em 
Portugal. Que os quatro oficiais acima referidos deveriam ocupar os postos 
de coronel, tenente-coronel, sargento-mor e ajudante, nomeando para os 
outros postos os que lhe parecerem mais competentes, dando preferência 
aos paulistas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2690. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2690. 
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2691-  1775, Janeiro, 31, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio 
Iguatemi 
OFÍCIO do (brigadeiro) José Custódio de Sá Faria para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Martinho de Melo e Castro, dizendo que pela "carta de ofício", mapas e 
diários a ela juntos, lhe apresenta a informação dos pontos a que devia 
responder, decretados nas ordens de (D. José I), o que  suavizaria o 
desagrado do Rei, cansado pela demora a que o obrigaram em São Paulo. 
Diz que o (governador) e o capitão-general da capitania de (São Paulo), (D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), não 
concordava com a sua ida para o Iguatemi , não lhe mostrando, para evitar 
que insistisse em partir, uma Carta de 20 de Novembro de 1772, na qual se 
renovava essa ordem. Perguntando porque não lhe dera ordem de marcha, 
conforme lhe fora mandado, respondeu o governador que o não fizera para 
evitar que corresse algum risco sem necessidade, apesar de ele ter 
insistido.. Acrescenta que, se não tomou a iniciativa de partir foi porque se 
encontrava debaixo das suas ordens, que já podiam ser diferentes, pois o 
governador evitava falar com ele acerca do Iguatemi. Resolvera aquele que 
antes da chegada das últimas ordens, fosse e voltasse à citada praça, 
porém passados oito dias ordenou o contrário, alegando que queria fazer 
ainda umas investigações. Diz que assim que chegou à vila de Santos, 
tendo saído do Rio de janeiro, lhe escreveu o dito governador, mandando 
que seguisse para São Paulo, o que assim fez, e tendo aí chegado ordenou-
lhe que fizesse o papel que firmou em 21 de julho de 1772 sobre a defesa 
do Iguatemi, não lhe tornando a falar na sua viagem para ali. Verificou, 
então, que somente pretendia o dito papel antes de tomar conhecimento do 
estado em que se encontrava o Iguatemi e informando-o apenas que a serra 
de Maracaju  era impenetrável. Referindo-se à sua chegada à citada praça, 
diz o dito brigadeiro que encontrou tudo num estado lamentável. Quanto às 
cinco Companhias de Aventureiros encontrou-as formadas de negros, 
mulatos, índios e criminosos, que eram pessoas em quem não se podia 
depositar confiança, e as quais continuamente desertavam.  Falando acerca 
do governador de Iguatemi, o capitão-mor regente José Gomes de Gouveia, 
acha que não é pessoa indicada para o citado cargo, visto que era 
incompetente em assuntos militares e que praticara vários crimes em São 
Paulo. Aludindo à proposta que lhe fez o governador , à sua saída de São 
Paulo, dizendo-lhe que se tornasse seu aliado e confirmasse as suas 
contas, porque em troca o tiraria deste distrito, respondeu o citado brigadeiro 
que sempre fará as suas observações com toda a lealdade, interessando-
lhe somente permanecer onde fosse do agrado de (D. José I). 
Anexo: 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2691. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2691. 
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2692-  1775, Janeiro, 31, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio 
Iguatemi 
DIÁRIO da viagem do brigadeiro José Custódio de Sá e Faria da cidade de 
São Paulo à praça de Nossa Senhora dos Prazeres do rio Iguatemi . Saiu de 
São Paulo a 3 de Outubro de 1774 em direção do porto da freguesia de 
Araritaguaba, acompanhado de oficiais e de 22 soldados de artilharia do Rio 
de Janeiro. Passando pela aldeia dos Pinheiros e costeando o rio Tietê 
chegaram a uma fazenda de (D. José I), que pertenceu aos jesuítas, 
chamada Araçariguama, e daí dirigiram-se à vila de (Nossa Senhora da 
Candelária de) Itu. Dirigiram-se depois para a freguesia de Araritaguaba. 
Embarcaram em 10 canoas com 56 pilotos e remadores, levando também 
19 presos para o Iguatemi e começaram a navegação do rio.. Continuando a 
navegar, chegam à cachoeira "Pirapora" e à dos Pilões e passaram por 
Curusuguasá, por Forquilha e por uns pequenos recifes Garcia e Matias 
Pires; de novo passaram um barranco Iaguacuará, os rochedos Itapema 
pequena e "Itapema grande. Na praia de Capivari pararam por causa da 
chuva; continuando a navegar, passaram a barra do rio Sorocaba. 
Passaram depois pela cachoeira das Pederneirase dirigiram-se para o 
noroeste, rumo aos serros de Araraquara, passaram a barra do rio dos 
Lanções  e várias  cachoeiras.. Depois passaram as barras dos rios 
Jaguaraí, Jacaré pipira e outras cachoeiras.. Prosseguindo na viagem, 
passaram o Ribeirão do Rio Morto de Avanhandava  e muitas barras de 
ribeirões e cachoeiras, aaté atingir salto de Itapura., Encontraram mais 
adiante, o rio dividido em dois braços  À direita desagua  o rio Pernambuco 
que vem do rio Paraná, no qual existe a cascata Urubupungá. Deixando o 
rio Tietê, começaram a navegar o Paraná.. Prosseguindo, entraram pelo rio 
Pardo, por onde navegam os comerciantes que vem do Cuiabá e de Mato 
Grosso. Tem grande número de cascatas, o que obriga a passar as canoas 
em carros, no sítio de Camapuã até se lançarem no rio Cochim que deságua 
no Taquari . Descendo este, entram no rio Paraguai , e subindo-o, chegara 
ao Cuiabá que os conduz do Jaurú para o Mato Grosso Continuando, 
chegaram à barra do rio "Paraná pané". Passaram por várias ilhas na costa 
ocidental.. O rio Paraná é muito largo no sítio onde  o rio Ivinheima  
deságua. Chegaram depois à barra do rio Ivaí,  que vem dos campos de 
Tibagi e Garapuava. Por detrás de umas ilhas que contornaram, deságua o 
rio Amambaí, cuja nascente é próxima da do Iguatemi, Começaram a subir 
este e, após terem remado algumas léguas, chegaram à guarda da 
Forquilha,  que tem um sargento e 12 homens e fica à direita, antes de 
chegar à junção do rio Escopil com o Iguatemi. Aqui tomaram oito homens 
para ajudarem os trabalhos das canoas. Tendo eles partido, chegou o 
sargento da guarda com quatro desertores: dois soldados de Infantaria e 
dois aventureiros que estavam a construir uma canoa para fugirem para São 
Paulo. Assim que avistaram as canoas da expedição, vieram oferecer-se 
para ir nelas. Aqui chegaram ao capitão Joaquim de Meira de Sequeira 15 
homens que se tinham perdido da Forquilha, para ajudarem a passar as 
cachoeiras. Passaram mais duas cachoeiras, a última das quais, a do 
Ribeirão custou muito a passar, depois por outras - e na do "Urubú" 
encontra-se o capitão de aventureiros acima referido, Joaquim de Meira com 
26, que semeiam milho, mandioca e feijão por conta de (D. José I) para 
sustento da tropa da praça de Nossa Senhora dos Prazeres. Passaram sem 
dificuldades a cachoeira Paiol e o ribeirão das "Bogas" e chegaram à praça 
de Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi, terminando assim esta 
viagem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2692. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2692. 
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2693-  1775, Janeiro, 31, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio 
Iguatemi 
OFÍCIO do (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, dizendo que quando começou a fazer o exame à 
serra de Maracaju  desertou um soldado, o que o preocupava, pois poderia 
com as suas notícias provocar uma revolução no Paraguai. Devido a este 
fato, resolveu escrever ao capitão-general desta província (Agostinho 
Fernando de Pinedo), a carta anexa, participando-lhe a sua chegada. O dito 
capitão-general respondeu, conforme consta na outra carta inclusa. No 
entanto, soube não só pelo oficial que a levou a "Curuguatí , mas também 
pelos castelhanos que trouxeram a resposta, que o dito desertor não 
informara ninguém de sua estadia na serra. Finalmente diz que não existiam 
espiões devido à falta de gêneros para os pagar, pois os castelhanos 
preferia-nos ao dinheiro. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2693. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2693. 
 

2694-  [ant. 1775, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de Paranaguá, e intendente da 
mesma comarca, Antônio Barbosa de Matos Coutinho a (D. José I), pedindo 
que lhe seja mandada passar uma provizão de informe pelo provedor da 
comarca, dando conta dos seus serviços como intendente, para que possa 
receber o ordenado de 15.000 réis que recebiam os seus antecessores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2694. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2694. 
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2695-  1775, Março, 20, São Paulo 
CARTA do provedor da Fazenda Real de São Paulo, José Honório de 
Valadares e Aboim, para (D. José I), referindo-se a duas portarias do 
governador e capitão-general daquela capitania (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus) e às respostas que deu às ditas 
portarias. Informa que a referido governador não mandava registrar os 
documentos nos Livros da Secretaria. Mais informa que o dito governador 
proibiu o escrivão da Junta de lhe passar quaisquer certidões, o que 
implicava severa punição, obstando assim a que o dito provedor 
organizasse a sua defesa e demonstrasse a sua inocência. Queixava-se 
daquele governador o ter insultado, em pleno Tribunal da Junta, em virtude 
de o ter informado da impossibilidade de fazer pagamentos fora da Junta. 
Era sua intenção não abandonar a Provedoria nem a Junta, salvo ordem 
Régia, para livrar a sua responsabilidade, de presumíveis prejuízos na 
Fazenda Real, quando da sua ausência, em serviços pretestados pelo 
governador, para o afastar a fim de fraudulentamente lavrar documentos e 
justificações para usufruir dos bens seqüestrados aos Jesuítas, utilizando-se 
continuamente dos escravos da fazenda de Santa Ana. Servia-se, 
abusivamente, dos oficiais da Casa da Fundição, para trabalhos 
particulares, mandando fundir ouro, transgredindo assim as ordens Régias. 
Com o seu afastamento, evitava que tomasse conhecimento dos clamores 
de todo o povo, protestando contra a sua tirania. Acusa, ainda, o governador 
de mandar um criado retirar dinheiro do cofre, cuja chave possuía, dinheiro 
seqüestrado aos Jesuítas. Considera indispensável um inquérito rigoroso, 
para confirmar as suas afirmações e pôr termo a estas irregularidades. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2695. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2695. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 784 / 1400 

2696-  1775, Março, 30, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, dizendo que pela carta de 10 de 
Agosto de 1774 lhe participou que recebera e ficara cumprindo as ordens de 
(D. José I) que, o dito ministro, enviara para este governo, em 21 de Abril de 
(1774). Nesta conformidade, ordenou que, imediatamente, se preparassem 
as canoas em que devia partir para o Igatemi (Guatemy), o brigadeiro José 
Custódio de Sá e Faria, o qual, em nome do Rei, informou acerca de tudo o 
que devia efetuar nesse local. Como ele tivesse adoecido em São Paulo, 
não conseguiu senão partir em 3 de Outubro, para "Araritaguaba", onde 
embarcou, e, navegando pelo rio Tietê, passou as últimas cachoeiras de 
Itapuna, chegando a salvo à praça de (Nossa Senhora dos Prazeres do Rio 
Iguatemi). Dali, partiu imediatamente para a serra de (Maracaju) e remeteu 
para esta capitania todas as canoas, com exceção de uma, para por ela 
enviar os ofícios dando conta das suas observações. Refere-se, depois, o 
dito governador às dificuldades que teve para formar o Regimento de 
Paulistas e as Companhias de Caçadores, e à maneira como ficaram 
constituídos, os quais, segundo ordens do Rei, deviam estar prontas para, a 
qualquer momento, serem enviadas para o Viamão. Acha que estas tropas 
deviam embarcar no porto de Santos para daqui passarem a Laguna, 
porque este era o caminho mais fácil e rápido. Finalmente, diz que 
comunicara todos estes fatos, com o fim de trocar impressões, ao vice-rei do 
Estado (do Brasil, marquês do Lavradio, D. Luís de Almeida Portugal Soares 
de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), ao tenente-general João 
Henrique de Böhm e a outros governadores do Sul, dos quais somente, o da 
ilha de Santa Catarina, Antônio Carlos, lhe respondeu dizendo que em 
Viamão não ocorrera novidade alguma. 
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2696. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2696. 
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2697-  Abril, 24, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
informando que, logo que chegou ao Rio de Janeiro se dirigiu a casa do 
vice-rei de Estado do (Brasil), D. Luís de Almeida Portugal Soares de 
Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), marquês do Lavradio, para 
trocarem impressões sobre as instruções que ambos possuíam. Assim 
comunicou-lhe o vice-rei as que tivera sobre a capitania que ele governador 
ia passar a governar e o que nela era preciso realizar, afirmando-lhe que 
estava pronto a auxiliá-lo em tudo quanto necessitasse. Falando dos oficiais 
maiores do Regimento de (São Paulo) diz que o marquês do Lavradio queria 
que ambos escolhessem para aqueles, os oficiais mais competentes, o que 
brevemente fariam porque devia estar a partir para a sua capitania. Para 
este transporte destinou o dito marquês a fragata de Pernambuco, na qual, 
igualmente, embarcariam 300 a 350 homens do Regimento de Infantaria, a 
fim de passarem à Ilha de Santa Catarina, e daqui ao continente do Rio 
Grande de (São Pedro do Sul). Considera uma grande vantagem para o 
serviço real o irem por mar, visto ser um corpo constituído por pessoas 
habituadas a uma certa comodidade, e não como as do Regimento de 
Voluntários, que partiriam por terra, por se encontrar formado quase 
exclusivamente por sertanejos, habituados a vencer só dificuldades dos 
sertões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2697. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2697. 
 

2698-  [ant. 1775, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do padre Cristóvão César Constantino, presbítero do 
hábito de São Pedro, a (D. José I), no qual pede que lhe mande passar 
provisão para que seja "abolida" uma capela da Sé de São Paulo, instituída 
por Maria de Sequeira e seu filho, o padre Mateus Nunes de Sequeira, e 
então desfrutada pelo padre André Frazão de Meireles, ficando os seus 
bens a pertencer ao requerente, em virtude da referida capela não render 
cem mil réis de "ductis expensis", como obriga a "Lei Novissima". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2698. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2698. 
 

2699-  2699. 1775, Maio, 8, São Paulo 
CARTA PATENTE (Cópia n.º 3) do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado 
de Mateus, pela qual nomeia no posto de capitão-mor da Vila de São João 
de Atibaia, o sargento-mor, Lucas de Sequeira Franco apresentado pela 
Câmara da dita vila, por ter os requisitos necessários, ficando obrigado a 
residir nessa vila ou seu distrito sob pena de perder o posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2699. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2699. 
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2700-  1775, Junho, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Martins Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios do Reino), marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho e 
Melo), dizendo que apesar de saber que, pela secretaria de Estado da 
Repartição (dos Negócios) da Marinha e (Domínios Ultramarinos), lhe será 
apresentado o ofício dando conta da sua chegada a São Paulo, não deixará 
de o fazer diretamente, a fim de o informar de tudo o que, sem perca de 
tempo, executará, conforme as ordens de (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2700. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2700. 
 

2701-  2701. 1775, Junho, 21, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martim de Melo e Castro, 
no qual diz que, ao dirigir-se para São Paulo, fora tomando contato com os 
povos daquela capitania a fim de os persuadir a auxiliá-lo no seu governo. 
Diz que fora recebido na capital pelo seu antecessor,  o qual lhe deu a 
posse do dito governo e lhe transmitiu algumas ordens, de acordo com as 
quais e com outras que trazia, passou imediatamente revista às quatro 
Companhias de Infantaria, e aos soldados do Regimento de Infantaria de 
Santos encontrando muitos, indevidamente promovidos. Como verificasse 
que nunca poderiam constituir um exército disciplinado, resolveu, com 
ordem de (D. José I) dar baixa a todos os oficiais e soldados que 
considerasse incompetentes. . No entanto, reconsiderando, achou que 
poderiam vir a ser bons soldados e  decidiu que ficariam como agregados, 
com o vencimento relativo ao seu antigo posto, sendo depois incorporados à 
medida que fossem saindo os efetivos.  Informa que tudo isto foi resolvido 
de acordo com  a opinião do vice-rei do Estado do (Brasil, D. Luís de 
Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas, 
marquês do Lavradio), com quem trocou impressões sobre o assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2701. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2701. 
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2702-  1775, Junho, 21, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
participando-lhe a sua chegada a São Paulo, onde fora recebido pelo ex-
governador, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), que lhe deu posse a 14 de (Junho de 1775). Seguidamente, de 
acordo com as suas instruções, passara logo revista às quatro Companhias 
de Infantaria e aos recrutas destinados ao Regimento de Infantaria da praça 
de Santos. Passou também revista aos oficiais providos pelo seu 
antecessor, dos quais uma grande parte nunca servira nos Corpos 
Regulares, desconhecendo a disciplina militar. Para remediar este mal, 
propunha que esses oficiais passassem a agregados  e à medida que 
fossem vagando os postos efetivos iriam entrando conforme as suas 
aptidões. Sobre o assunto tinha conferenciado com o vice-rei do Estado (do 
Brasil), marques (de Lavradio), (D. Luís de Almeida Portugal Soares de 
Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas), que concordou com a solução 
proposta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2702. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2702. 
 

2703-  [ant. 1775, Julho, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO (cópia do) de Raimundo José de Sousa pedindo a (D. 
José I), que se lhe paguem os soldos de capitão de granadeiros. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2703. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2703. 
 

2704-  [ant. 1775, Julho, 12] 
REQUERIMENTO de José Alves (sic) Ferreira a (D. José I), pedindo a 
confirmação do seu ofício do  primeiro fundidor da Real Casa da Fundição 
de São Paulo. 
Anexo:  provisão, 3 requerimentos, 3 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2704. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2704. 
 

2705-  [ant. 1775, Julho, 12] 
REQUERIMENTO de Antônio Marques Fortuna a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do ofício de primeiro ensaiador da Real Casa de Fundição de 
São Paulo. 
Anexo:  provisão, 3 requerimentos,  3 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2705. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2705. 
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2706-  1775, Julho, 20, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio Iguatemi 
OFÍCIO (cópia do) do (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria, para o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, no qual diz que lhe remete a cópia da carta n.º 1 que, 
pelo capitão de Infantaria e (ajudante-mor da província do Paraguai, D. 
Manuel Garcia Barazaval) lhe enviara o capitão-general da mesma província 
(Agostinho Fernando de Pinedo) a fim de fazer com ele um pacto para 
estabelecer o sossego entre ambas as fronteiras.  Referindo-se ao Rio 
Iguatemi , diz que, apesar de sempre ter servido de fronteira entre dois 
domínios, ficando ao sul os castelhanos e ao norte os portugueses, não 
deixavam os espanhóis de considerar estes como usurpadores, o que 
somente acabaria se o capitão espanhol concordasse com o primeiro artigo 
do pacto. Quanto à ordem que recebera de (D. José I) para ocupar a serra 
de Maracaju, acha que não deve cumprir neste momento, porque, devido à 
grande desconfiança que existia da parte dos espanhóis acerca da sua 
estadia no Iguatemi, poderia originar uma guerra motivo pelo qual 
igualmente assinara o acordo.  
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2706. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2706. 
 

2707-  1775, Julho, 20, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi. 
OFÍCIO (cópia do) (brigadeiro) governador da praça de Nossa Senhora dos 
Prazeres do rio de Iguatemi, José Custódio de Sá e Faria, para o (ministro e 
secretário do Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo 
e Castro, dizendo que logo que chegara daquela povoação, se vira na 
necessidade de escrever ao capitão-general de Paraguai (Agostinho de 
Pinedo) a participar-lhe que se encontrava naquelas paragens, tendo o dito 
capitão respondido  amavelmente.  Este se encontrava fortemente 
desconfiado com a sua vinda para o Iguatemi, não se capacitando que 
tivesse sido enviado somente para governar, visto que possuía uma 
graduação não correspondente àquele governo e era uma pessoa 
conhecedora da região. Igualmente estranhava o oficial espanhol o fato de 
não se permitir aos castelhanos passarem para além das guardas 
avançadas, explicando o dito brigadeiro que procedia assim, simplesmente, 
para que não averiguassem o estado deplorável  da povoação e não vissem 
as Companhias de Aventureiros compostas de negros e mulatos.  Dá 
notícias  dos movimentos dos castelhanos naquelas paragens e à ordem, 
que recebera de (D. José I), para contratar espias pagos, a qual participava 
ao seu antecessor (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de 
Mateus) que dela não fizera caso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2707. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2707. 
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2708-  1775, Julho, 20, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio Iguatemi 
OFÍCIO (cópia do), do (brigadeiro), José Custódio de Sá e Faria para o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, dizendo que (D. José I), o mandara ao distrito do 
(Iguatemi) a fim de obter informações sobre a nova povoação ali 
estabelecida. Saindo do Rio de Janeiro, chegou a São Paulo disposto a 
partir para o dito distrito, porém, por causas que ignorava, o ex-governador 
(D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), sob cujas 
ordens se encontrava, o não permitiu. No entanto, em Julho de 1775, 
chegaram novas ordens do Rei estranhando não se ter efetuado, ainda, a 
sua partida e dizendo que se haviam iludido as reais ordens, com falsos 
pretextos. Constava-lhe, agora, que aquele ex-governador fizera passar 
certidões falsas aos cirurgiões de (São Paulo), nas quais declaravam que 
ele, brigadeiro, estivera doente, para se justificar de não ter cumprido a 
citada ordem. Em cumprimento da última que recebeu, embarcou na 
freguesia de Araritaguaba e, navegando pelos rios: Tietê, Paraná e Iguatemi 
chegou à dita povoação, onde executou as reais ordens, cujos resultados 
remeteu ao Rei, por intermédio do citado ex-governador, que na carta de 
que transcreve uma parte, respondeu que, de fato recebera as observações, 
mas, como estava a chegar o seu sucessor, lhas entregaria e lhe exporia, 
também, todas as coisas de que a dita praça carecia. Remetia inclusa a 
cópia do ofício  dirigido ao (ministro) e secretário de Estado dos (Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro), assim 
como alguns outros documentos que, na mesma ocasião, enviara. 
Igualmente, lhe remete as cópias das relações do que haviam pedido ao 
governador antecedente, para a dita povoação, e do que nela existia. 
Refere-se ao elevado número de mortes, ali registado, motivado pelas 
epidemias que assolavam aquela região e queixava-se de que os 
medicamentos eram insuficientes e de que não havia um hospital. Diz que 
os soldados e o povo vivem num estado de desolação terrível, sendo 
necessária uma vigilância constante, para evitar que desertem. 
Anexo: ofício, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2708. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2708. 
 

2709-  [ant. 1775, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Jundiaí, Antônio de Morais 
Pedroso, a (D. José I), pedindo a confirmação do seu posto, ao qual foi 
elevado pelo governador de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho 
Mourão, morgado de Mateus, por falecimento de Martinho da Silva Prado. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2709. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2709. 
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2710-  [ant. 1776, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Sorocaba, 
João de Almeida Lara, pedindo a (D. José I) confirmação da patente, para 
poder continuar a exercer o referido posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2710. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2710. 
 

2711-  1775, Agosto, 15, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho (Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarino), Martinho de Melo e Castro, dizendo que, em 30 de Março de 
1775, lhe escrevera participando que o brigadeiro José Custódio de Sá e 
Faria tinha chegado ao Iguatemi  de onde enviara todas as canoas que o 
transportaram, com exceção de uma.. Logo que expedira este ofício de São 
Paulo para o Rio de Janeiro, chegou de Iguatemi  na canoa de reserva, o 
tenente Joaquim José Botelho,  que consigo trazia as observações feitasno 
passo da serra e nos locais que (D. José I) lhe determinara. Diz que estando 
a examinar as observações feitas pelo brigadeiro, o informaram que chegara 
ao Rio de Janeiro o seu sucessor, governador e capitão-general, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, pelo que resolveu não enviar as ditas informações 
senão pela nau de guerra que transportaria ou, então, comunicá-las  de viva 
voz. No entanto, como tivesse despendido muito tempo a preparar a 
capitania para receber o seu sucessor  e na viagem que fizera para  Santos 
e dali para o Rio de Janeiro, achava que não devia fazer esperar mais 
tempo o ministro ; assim enviava-lhe, pelo barco que partia antes da nau 
que o havia de transportar, os ofícios contendo as reflexões que lhe 
ocorreram sobre as informações citadas, mas reservando os originais para 
os conduzir consigo e poder então de viva voz, e a vista de mapas, expor 
tudo pormenorizadamente.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2712. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2712. 
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2712-  1775, Agosto, 15, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, dizendo que tomara conhecimento da ordem de 
(D. José I), para que enviasse  ao Iguatemi, o brigadeiro José Custódio de 
Sá e Faria e que todas as suas observações fossem enviadas para a 
Secretaria de Estado, onde seriam apresentadas ao Rei, que decidiria o que 
mais conviesse ao seu real serviço. Referindo-se ao dito brigadeiro, é de 
opinião que, apesar de o considerar uma pessoa muito competente, devia o 
Rei, igualmente, atender às observações do capitão-mor regente José 
Gomes Gouveia, que governava a praça  e verificar por elas, quais as mais 
verdadeiras e convenientes. Quanto a achar o dito brigadeiro o "circuito" da 
praça muito basto, não está de acordo, pois parece-lhe muito mais 
conveniente estabelecer uma povoação que se baste a si própria do que 
uma que necessite de constantes socorros; e, quanto a ser rodeada de 
"padrastos", também não vê inconveniente, pois o Iguatemi, nunca poderia 
ser defendido, somente, das suas muralhas, sendo necessário recorrer aos 
passos estreitos e avançados da serra de Maracaju O  brigadeiro José 
Custódio de Sá e Faria declarara antes  que  a passagem da serra de 
Maracaju era impraticável, mas agora verificava que se enganara. No 
entanto, esta última opinião era contraditória a todas as afirmações que 
fizera em diversos papéis, na ocasião em que fora comissário das 
demarcações. Transcreve uma passagem do diário das demarcações, 
datado de 4 de Setembro de 1754 alguns parágrafos do papel datado e 
assinado em São Paulo, a 21 de Julho de 1772, nos quais diz que, 
primeiramente, se devia ocupar o passo da serra de Maracaju este, 
seguindo de leste para oeste desde o Salto Grande do Rio Paraná ou seja o 
lugar das Sete Quedas e  depois, para o norte, acompanhando os "Campos 
de Vacaria" até quase ao rio Taquari , que ainda próximo da sua confluência 
com o rio Paraguai, conservava um cerro chamado dos Cavaleiros. Diz que 
esta serra parecia ter sido disposta pela natureza, para servir de fronteira  
visto que,  seguro o seu passo, com fortalezas, nunca poderiam os 
Espanhóis, mesmo que as conquistassem, penetrar nos ditos domínios 
portugueses    Referindo-se à possibilidade de os castelhanos se apossarem 
da navegação dos rios que possuíam os portugueses acima do salto Grande 
do (Rio) Paraná e daí infiltrarem-se, facilmente, pelo Brasil e ocuparem as 
minas, parece-lhe conveniente, para evitar tais fatos, que além da praça de 
(Nossa Senhora dos Prazeres do Rio Iguatemi) se construa uma fortificação 
avançada que sirva, simultaneamente, de barreira e atalaia. Quanto às 
epidemias com que o mesmo brigadeiro procurava despovoar aquelas 
paragens, elas não se verificaram com a intensidade que declarou, tendo 
sido imediatamente debeladas, com os medicamentos e médicos, enviados 
pela governador Refere-se à conveniência que existia em manter-se aquela 
praça, dizendo que representava uma grande segurança contra qualquer 
possível ataque castelhano e impedia que estes pudessem navegar com a 
mesma facilidade pelo rio  Jejuí por onde sempre que quisessem atacariam 
os portugueses. Ainda se poderiam criar outras ramos de comércio, com as 
mesmas conveniências que se obtiveram na (Nova) Colônia do 
(Sacramento), achando o dito governador, apesar de lhe afirmarem a 
inutilidade da dita praça, que o chefiar-se grandes Estados é que formava os 
grandes Impérios. Termina dizendo que era tudo quanto sobre o assunto lhe 
ocorria participar. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2713. 
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2713-  1775, Setembro, 9, Lisboa 
OFÍCIO de José Roberto Vidal da Gama, dizendo que estando doente pediu 
a um seu companheiro para ir fazer a visita do ouro ao bergantim Santa Ana 
e São Joaquim vindo de Santos. Diz, também, que esse seu substituto 
visitou também o navio Nossa Senhora do Carmo e São Domingo, vindo da 
Bahia. 
Anexo: resumo de carga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2714. 
 

2714-  1775, Setembro, 9, Lisboa 
RELAÇÃO da carga trazida da vila de Santos pelo  iate  Rainha dos Anjos 
Senhor do Bomfim. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2714. 
 

2715- 1775, Setembro, 10, Praça de Nossa Senhora dos Prazeres do Rio 
Iguatemi 
MAPA da Infantaria e aventureiros, que guarnecem a Praça de Nossa 
Senhora dos Prazeres do Rio Iguatemi , comandada pelo capitão de 
aventureiros Joaquim de Meira de Sequeira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2715. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2715. 
 

2715A-  [ant. 1775, Setembro, 19]  
REQUERIMENTO (cópia de) de José Honório de Valadares e Aboim, a (D. 
José I), no qual pede que mande passar certidão atestando que nos 
contratos e rendas anuais da Fazenda Real da capitania de São Paulo, nada 
ficou por cobrar durante o tempo em que exerceu as funções de provedor da 
dita Fazenda. Mais pede que se certifique que nos livros de receita se 
encontram recibos extraordinários de dívidas antigas, por ele arrecadadas. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2715 A. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2715 A. 
 

2716-  2716. 1775, Dezembro, 8, São Paulo. 
 RELAÇÃO (cópia da) do percurso feito pela Infantaria de Voluntários Reais 
da cidade de São Paulo desde esta cidade até vila Nova das Lages, 
passando por ponte de Cotia,  posto de Itapetininga,  porto de Apiaí, 
Ribeirão Fundo,, Iapó, "Corumbú",  Fazenda do Lago, Fazenda do Ferrador, 
Registro da Curitiba, rio dos Patos,  Pinheiro Seco, Estiva, Rodeio Grande, 
Curitibanos, rio dos Cachorros e rio das Canoas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2716. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2716. 
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2717-  [ant. 1775, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do cirurgião Antônio Saraiva Pereira da Costa a (D. José 
I) pedindo a confirmação da sua profissão consentida pela Câmara de 
Paranaguá , a qual lhe paga pelos seus serviços a importância de cinqüenta 
mil réis anuais. 
Anexo: 5 provisões, requerimento,  3 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2717. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2717. 
 

2718-  [post. 1775, Lisboa] 
REQUERIMENTO de D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) por seu 
procurador, o filho, D. José de Sousa. pedindo a (D. Maria I) a confirmação 
do posto de coronel que exerce desde 1763, como agregado, ou a 
promoção a brigadeiro, em recompensa dos serviços prestados, desde que 
assentou praça como voluntário em 1725. O requerente expõe, também, o 
seguinte: tomou parte na campanha de Trás-os-Montes, sem receber soldo, 
nem ajuda de custo, durante dois anos; foi coronel de Infantaria do 2º 
Regimento de Bragança, governador do Castelo de Viana e criou, de novo, 
a capitania de São Paulo que se encontrava em decadência, a qual 
governou, durante 10 anos, com zelo e desinteresse. Encontrando-se no 
Reino, sem posto, apesar, de "ter corrente", a sua residência, espera que o 
seu pedido seja atendido, como tem sucedido a outros em iguais 
circunstâncias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 30, doc. 2718. 
AHU_CU_023-01, Cx. 30, D. 2718. 
 

2719-  1776, Janeiro, 17, São Paulo 
PORTARIA (cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha) ordenando que o tenente de 
Cavalaria Auxiliar da vila de Guaratinguetá Manuel Francisco de Toledo, 
escolha 20 soldados que julgue competentes, de sua companhia ou de 
Pindamonhangaba e Taubaté, e, com eles, marche para a vila de Ubatuba, 
fazendo caminho por São Luís do Paraitinga, onde com o capitão Antônio 
Luís Pereira, prenderá aqueles habitantes que desobedecerem todas as 
ordens do (governador de São Paulo) e até as do (Rei D. José I) e praticam 
excessos de toda a ordem, chegando a cercar a casa do capitão Antônio 
Luís Pereira, a ameaçá-lo e a Pedro Pereira, e a dar asilo a criminosos, etc. 
Os ditos oficiais levarão depois os presos escoltados à presença do 
governador de São Paulo, sendo todas as despesas feitas nestas diligências 
pagas pelos bens dos delinqüentes ou, no caso de estes os não possuírem, 
pelos restantes habitantes de Ubatuba, pois se trata do bem comum. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2719. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2719. 
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2720-  1776, Janeiro, 24, Paranaguá 
RELAÇÃO (cópia da), feita pelo (brigadeiro) José Custódio de Sá e Faria, da 
artilharia que, a pretexto de guerra se encontra na fortaleza de Nossa 
Senhora dos Prazeres de Paranaguá  e no armazém desta vila, onde, 
igualmente, estão as munições que iam para a vila de Lajes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2720. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2720. 
 

2721-  1775, Fevereiro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário do Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, pela qual lhe 
dá conta do seu esforço e cuidado em bem servir com prejuízo dos seus 
assuntos particulares, em virtude do estado decadente em que achara a 
capitania. Esta necessitava de urgentes resoluções, desejando que tudo a 
que tem feito seja da aprovação de (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2721. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2721. 
 

2722-  1775, Março, 19, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, (D.), Frei Manuel (da Ressurreição) para o 
(secretário de Estado e Negócios da Marinha dos Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, enviando-lhe a relação do estado da diocese, 
como já fizera anteriormente e se extraviara. Comunica-lhe que os 
sacerdotes não passavam de oitenta, entrando naquele número o corpo do 
cabido e capelão da catedral, sendo as freguesias mais de cinqüenta, ainda, 
que alguns de poucas habitantes que o (ex-governador e capitão-general) 
da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) desagregara, das antigas paróquias, estando alguns 
paroquianos tão distantes, que para administrar os sacramentos demoravam 
dois ou três dias, necessitando alguns vigários, devido à velhice, de 
coadjutores. Dá-lhe parte, também, que achara regulares em todas as 
aldeias e que o cabido se compunha de quatro dignidades e dez cônegos, 
estando daquelas duas vagas que eram de chantre e tesoureiro-mor e dos 
cônegos faltavam quatro, sendo três dos existentes já decrépitos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2722. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2722. 
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2723-  1776, Março, 19, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição) para o 
(ministro e secretario de Estado dos Negócios do Reino) Marquês de 
Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo) pelo qual lhe comunica o 
estado em que achara o clero daquela diocese, como já o fizera 
anteriormente, tendo sido apreendidas clandestinamente as cartas. Diz que 
encontrara o clero com bons costumes mas com poucos livros que levara, 
não podendo extinguir os maus, porque as leis e editais da Real Mesa 
Censória ou não tinham chegado aquela cidade ou nela não tiveram quem 
as executasse. Para utilidade do mesmo clero e estudantes pusera pública e 
sua livraria que se compunha de dois mil volumes e para aquele fim 
desejava que ela se conservasse na "Mitra" pedindo-lhe, para que tal 
sucedesse, a proteção do marquês, porque os sabidos, por inerte dos 
Bispos, alienavam e vendiam os seus espólios. Dá-lhes conta, também, que 
os regulares se conduziam com zelo, mas que naquele bispado existiam 
pequenos conventos com poucos religiosos que eram de pouca serventia 
para a Igreja e Estado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2723. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2723. 
 

2724-  1776, Março, 20, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, expondo os abusos que se 
praticavam no campo religioso e desejando saber qual a resolução que se 
devia tomar.. Estendiam os privilégios concedidos pela Sé Apostólica de 
administrar alguns sacramentos, sem dependência dos padres ordinários a 
algumas pessoas, indo até ao abuso de casar os próprios escravos. Os 
carmelitas calçados e beneditinos caíam, ainda em maior excesso porque 
não só tinham escravos nas casas contíguas às cercas dos conventos, 
mosteiros e hospícios como possuíam outros tantos para a cultura das 
propriedades e fazendas, onde apenas vivia um religioso a quem chamavam 
fazendeiro. Tanto estes como os franciscanos tinham a seu cargo algumas 
aldeias de índios, a quem administravam todos os sacramentos sem 
faculdade dos bispos resultando daqui grandes inconvenientes, a que 
tinham querido obstar sem o conseguir os bispos anteriores, D. Bernardo 
Rodrigues Nogueira e D. (Frei) Antônio de Madre de Deus Galrão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2724. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2724. 
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2725-  1776, Março, 20, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo (D) Frei Manuel da (Ressurreição) para o 
(ministro e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, pela qual lhe pede para comunicar 
a (D. José I) o desvio praticado pelo ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus). Este,  escolhendo o colégio dos antigos jesuítas para 
sua residência, pusera fora o clérigo depositário das alfaias da sacristia, que 
fora nomeado por ordem régia.. Comunica-lhe que pedira o referido 
governador ao dito depositário as chaves da caixa, onde se guardava o 
depósito da prata e dela tirara uma cruz com o Santo Lenho e outras peças 
de ouro e prata como constava da certidão que enviara. Nega-se, depois, a 
entregá-las, sabendo-se pelo inventário que levara a cruz, entre setenta 
arrobas de prata lavrada, tirada dos cofres dos órgãos e outros depósitos da 
capitania, por preço inferior a lei. Achara o colégio que fora dos jesuítas 
totalmente arruinado e inabitável, porque o governador utilizara o seminário 
para morada e o colégio servia para oficina das suas funções de ouro e 
prata, destruindo os cubículos e celas, pelo que era necessário fazer 
grandes gastos para o reconstruir. 
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2725. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2725. 
 

2726-  [ant. 1776, Março, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da Vila de Faxina 
Manuel Joaquim da Silva e Castro a (D. José I), pedindo a confirmação do 
seu posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2726. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2726. 
 

2727-  [ant. 1776, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria Auxiliar da vila de Jacareí 
Manuel Alvares da Fonseca a (D. José I), pedindo patente de confirmação 
do dito posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2727. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2727. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 797 / 1400 

2728-  1776, Abril, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
pelo qual lhe comunica que em virtude do secretário do Governo da 
Capitania de São Paulo, Tomás Pinto da Silva ser promovido para a 
Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, por (D. José I), nomeara para 
interino da  secretaria de São Paulo, ao seu secretário particular José Inácio 
Ribeiro Ferreira. Pede novamentepara ser provido na dita Secretaria, em 
virtude dos seus préstimos, Carlos de Brito, filho do doutor José Pereira de 
Brito e não o antigo provedor daquela Capitania, José Honório Valadares e 
Aboim, que possuía um caráter revoltoso. Espera que se não for do seu 
agrado prover o sobredito Carlos de Brito, seja servido escolher uma pessoa 
competente que lhe facilite a trabalho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2728. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2728. 
 

2729-  [ant. 1776, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da vila de Itapetininga, Francisco 
Pereira da Mota a (D. José I), pedindo confirmação da patente do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2729. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2729. 
 

2730-  1776, Junho, 18, Vila de São Pedro 
OFÍCIO n.º 1 (cópia do) do (tenente-general) João Henrique de Bohm para o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martins Lopes 
Lobo de Saldanha pela qual lhe comunica que tinham chegado, àquele 
continente do (Rio Grande de São Pedro do Sul) as três Companhias de 
Voluntários a cavalo, a de Macedo e de Oliveira e a de Pinto, achando-se no 
posto do rio Tabatinga . Deu-lhe também, notícias do 4º major que a 
comandava, José Pedro Leme, que lhe escrevera de Santa Vitória. 
Participa-lhe o estado deficiente em que marchavam todos os soldados para 
a campanha, com a agravante dos capitães delas nunca terem prestado 
semelhante serviço, esperando que lhe comuniquem a melhor maneira de 
tratar aquele assunto.. Dê-lhe conta também, do estado de adiantamento do 
Regimento de Infantaria de Santos, estando certo que o governador ficará 
contente com ele. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2730. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2730. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 798 / 1400 

2731-  [ant. 1776, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da "Companhia dos 
moradores do Caminho do Mar, e Freguesia do Facão" termo da vila de 
Guaratinguetá, Antônio Figueira, a (D. José I) pedindo confirmação do seu 
posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2731. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2731. 
 

2732-  [ant. 1776, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO de Francisco Lescura Banher a (D. José I), pedindo 
licença para se ausentar da vila de Guaratinguetá, onde reside, e partir para 
o Reino, com sua mulher, Ana Maria de São José, para acompanhar seus 
pais que são de idade avançada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2732. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2732. 
 

2733-  1776, Setembro, 3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
comunicando que o juiz de fora da (praça) de Santos, José Carlos Pinto de 
Sousa, dava provas de incompetência e não cumpria as ordens que lhe 
eram dadas pelos chefes dos Regimentos.  Diz ainda, que o considerava 
louco pelo seu procedimento para com o povo. O mesmo juiz, no tribunal, 
insultava as testemunhas e ameaçava-as com pistolas que punha sobre a 
sua mesa. Aconteceu, certo dia, que a testemunha Manuel Guedes, depois 
de depor, saiu do tribunal de tal maneira aterrorizado que esteve em perigo 
de vida durante alguns dias. O referido juiz contraía dívidas, que não pagava 
e insultava aqueles que não lhe emprestavam o dinheiro que pedia. 
Enlouqueceu o mercador, Carlos Ferreira Gomes a quem o dito juiz devia 
dinheiro e foi inventariar os bens os quais pôs em poder do (sargento-mor) 
João Ferreira (de Oliveira).  
Anexo: 3 ofícios, 2 cartas, representação, cópia de  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2733. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2733. 
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2734-  [ant. 1776, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO de Francisco Ramos da Silva, a (D. José I) em que, tendo 
sido confirmado por despacho de 10 de Julho de 1773, no posto de capitão-
mor da vila de Pindamonhangaba , no qual fora provido pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho Mourão, morgado de Mateus), fora expedida a respectiva patente a 
28 do mesmo mês e ano, mas como ainda não recebesse, pedia que lhe 
fosse passada outra por 3ª via, ficando a primeira por certidão, na forma do 
estilo. 
Anexo:  requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2734. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2734. 
 

2735-  [ant. 1776, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de Manuel Cavaleiro Leite, pedindo a (D. José I) que lhe 
seja passada carta patente, por 3ª via, por ter sido nomeado capitão das 
Ordenanças do bairro de Santa Ana e Nossa Senhora do Ó, no termo da 
cidade de São Paulo. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2735. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2735. 
 

2736-  [ant. 1776, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria do Regimento de Dragões 
Auxiliares de São Paulo e vilas do Sul, Manuel Antônio de Araújo a (D. José 
I), pedindo confirmação do dito posto que ocupou em substituição do 
falecido Salvador Marques Brandão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2736. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2736. 
 

2737-  [ant. 1776, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Antônio de Araújo, a (D. José I), 
pedindo confirmação da sesmaria de umas terras que lhe concedeu o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2737. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2737. 
 

2738-  [ant. 1776, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de Auxiliares de Infantaria de uma das 
Companhias da vila de Santos, Manuel José Vieira da Rocha a (D. José I) 
pedindo confirmação do seu posto vago por ausência de Joaquim Xavier da 
Costa Vale. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2738. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2738. 
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2739-  [post. 1776, Dezembro, 9] 
PARÁGRAFOS da carta (copiados) do comandante da vila de Santos 
Francisco Aranha Barreto sobre a falta de munições nos armazéns, para a 
defesa da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2739. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2739. 
 

2740-  1776, Dezembro, 18, São Paulo 
RELAÇÃO do Estado da Fazenda, assinada pelo (secretário do governo da 
capitania de São Paulo), José Inácio Ribeiro Ferreira, constando de cinco 
ofícios enviados pelo governador e capitão-general da mesma, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) (Martinho de Melo e Castro). 
Anexo: 5 ofícios 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2740. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2740. 
 

2741-  1776, Dezembro, 19, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado Militar, assinado pelo (secretario 
do Governo) José Inácio Ribeiro Ferreira, enviado pelo governador e 
capitão-general da (capitania) de São Paulo para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro com o resumo do conteúdo de quatro ofícios. 
Anexo: 4 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2741. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2741. 
 

2742-  1776, Dezembro, 18, São Paulo 
RELAÇÃO do Estado Político, assinada pelo (secretário do Governo da 
capitania de São Paulo), José Inácio Ribeiro Ferreira, constando de cinco 
ofícios enviados pelo governador (capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, marquês de Pombal) (Sebastião José de 
Carvalho e Melo). 
Anexo: 4  ofícios,  cópia de 5 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2742. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2742. 
 

2743-  1776, Dezembro, 28, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO da Câmara de São Paulo, a (D. José I) manifestando-
lhe o seu reconhecimento por lhes haver dado por (governador e capitão) da 
(capitania de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha que muito os 
honrava, bem como a todas as Câmaras, deixando-lhes as suas jurisdições 
e privilégios e fazendo justiça com muita retidão, pelo que era muito 
estimado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2743. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2743. 
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2744-  [ca. 1776] 
REQUERIMENTO do ex-governador (e capitão-general da capitania) de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), morgado de Mateus ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro (?)), pedindo que interferisse a seu 
favor no ânimo de (D. Maria), para que esta lhe concedesse "hum sinal 
publico de que estava reintegrada a sua conducta, e caracter" e o 
promovesse a brigadeiro dos seus exércitos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2744. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2744. 
 

2745-  [ant. 1777, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do bacharel Vicente Leite Ripado a (D. João V), pedindo 
que lhe sejam dados dois mil cruzados de ajuda de custo no posto de juiz de 
fora da vila de Itu  tal como tinham recebido: o bacharel Antônio Alvares 
Lanhas Peixoto, no cargo de ouvidor-geral da vila de Paranaguá  e Antônio 
Marques Cardoso, no lugar de ouvidor-geral da vila de Mocha , capitania do 
Piauí . 
Anexo: 2 despachos, parecer, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2745. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2745. 
 

2746-  1777, Janeiro, 29, São Paulo 
CERTIDÃO do contador-geral da capitania de São Paulo e escrivão da 
Junta da Real Fazenda da mesma capitania, Matias José Ferreira de Abreu, 
atestando que, ao ler os Livros da Receita dos tesoureiros da Real Fazenda 
dessa capitania que serviram desde o ano de 1746, acha que, da 
consignação de duas arrobas de ouro, imposta nos rendimentos reais da 
capitania de Goiás somente se receberam, em 10 de Junho de 1747, oito mil 
cento e dez oitavas de ouro e, em 15 de Outubro de 1748 oito mil e setenta 
e meia oitavas, como corista do Livro de Receitas do almoxarife Matias do 
Couto Reis; o qual ouro, tendo sido reduzido a dinheiro, importou na soma 
de vinte e três contos, cento e quatro mil setecentos e oitenta réis. Certifica 
ainda que, sendo apresentada ao governador da capitania de Goiás, a 
referida ordem de 26 de Setembro de 1758, a fim de lhe fazer dar 
cumprimento, ele não o fizera, com o fundamento de que os rendimentos 
daquela capitania não eram suficientes para o pagamento das dívidas da 
mesma, e de outras despesas, conforme as ordens de Sua Majestade, 
achando o mesmo senhor que de entendimento dos Reais Quintos, se 
fizesse a dita remessa. Isto consta da resposta do governador de Goiás ao 
provedor da Fazenda Real desta Capitania, quando lhe suplicou a remessa 
para acudir as despesas da mesma 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2746. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2746. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 802 / 1400 

2747-  1777, Janeiro, 29, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo contador geral e escrivão da Junta da Real 
Fazenda da capitania de São Paulo, Matias José Ferreira de Abreu, 
atestando que, revendo os livros da receita dos tesoureiros da Fazenda Real 
da capitania de São Paulo, verificou no livro da receita do almoxarife, Matias 
do Couto Reis que, da "consignação de duas arrobas de ouro imposta nos 
rendimentos reais da Capitania de Goiás por Provisão do Conselho 
Ultramarino  apenas foram recebidas, duma vez oito mil cento e dez oitavas  
e de outra vez oito mil e setenta e meia oitavas. Este ouro, reduzido a 
dinheiro, importou em vinte e três contos cento e quatro mil setecentos e 
oitenta réis.  O mesmo contador certifica, também, que foi apresentada ao 
governador e capitão general da capitania de Goiás (João Manuel de Melo) 
ordem  afim de lhe fazer dar o seu devido e inteiro cumprimento, e ele 
alegou não poder cumpri-la porque os rendimentos, daquela capitania, não 
eram suficientes para pagar as dividas dela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2747. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2747. 
 

2748-  [ant.  1777, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Oliveira a (D. José I), pedindo a 
confirmação do posto de capitão de Auxiliares, (de Infantaria), da 
Companhia do Cubarão do Pilar, distrito de Paranaguá , anexo ao 2º Corpo 
de Infantaria da Marinha da referida vila. Foi provido neste posto, pelo 
governador da capitania de São Paulo, em observância às ordens régias, de 
26 de Janeiro de 1765, como prova pela Patente inclusa. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2748. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2748. 
 

2749-  1777, Julho, 23, Nossa Senhora do Desterro em Jundiaí, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de (Nossa Senhora do 
Desterro de) Jundiaí  (a D. Maria I) pedindo que conserve no Governo da 
capitania de São Paulo o (governador e capitão-) general, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2749. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2749. 
 

2750-  [ant. 1777, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO de Manuel de Sousa Moniz, pedindo a (D. Maria I), 
patente de confirmação do posto de capitão de Auxiliares de Infantaria da 
Companhia da freguesia de Nazaré, para o qual foi nomeado pelo 
governador da capitania de São Paulo, como consta dos documentos juntos. 
Anexo: carta patente, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2750. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2750. 
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2751-  s.d., São Paulo 
RELAÇÃO de ofícios referentes ao Estado Político, feita pelo secretário do 
Governo da capitania de São Paulo, José Inácio Ribeiro Ferreira, expedida 
para a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, pelo (governador e capitão-general) da referida capitania, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, em 15 de Setembro de 1777, contendo o 
resumo dos mesmos. 
Anexo: 5 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2751. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2751. 
 

2752-  1777, Fevereiro, 28, Olivença 
CARTA de D. Maria Teresa Botelho ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
expondo que, quando Manuel José da Nóbrega Botelho foi despachado para 
a cidade de São Paulo, o Rei mandou uma ordem à Tesouraria dessa 
cidade para que pagassem à mencionada senhora, 20 mil réis por mês. Ora, 
nessa repartição não quiseram, até a data, pagar os dois meses que lhe são 
devidos, dizendo não ter a certeza da data em que o Rei deu a ajuda de 
custo ao sargento-mor. Com grande família e falta de recursos para a 
sustentar, pede a autora da carta, a Martinho de Melo e Castro, que ordene 
a referida Tesouraria, que lhe pague. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2752. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2752. 
 

2753-  1777, Março, 7, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, a Alexandre Pegado 
Mexia Roda São Martinho, pedindo, por ordem de (D. Maria I), que informe 
sobre a dívida que surgiu na Tesouraria Geral das tropas, a propósito de 
dois meses de soldo que D. Maria Teresa Botelho deve receber, como 
mulher de Manuel José de Nóbrega Botelho que foi transferida da Corte, 
com o posto de sargento-mor, para a capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2753. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2753. 
 

2754-  [ant. 1777, Março, 21] 
REQUERIMENTO do capitão de Lima das Companhias do extinto 
Regimento de Voluntários Reais, Joaquim Cardoso Teles a (D. Maria I), em 
que, tendo desistido da oposição ao posto de sargento-mor da praça de 
Santos, pedia que lhe fossem entregues os seus papéis, que se 
encontravam na Secretaria do Conselho (Ultramarino). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2754. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2754. 
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2755-  [ant. 1777, Abril, 11] 
REQUERIMENTO de Inácio Joaquim Taques, a (D. Maria I), pedindo que 
lhe mande passar por certidão a ordem de 14 de Março de 1731, expedida 
pelo Tribunal (do Conselho Ultramarino) ao provedor da Fazenda (Real) da 
praça de Santos em que se lhe mandava entregar a Bartolomeu Bueno da 
Silva e aos seus herdeiros tudo o que se tivesse cobrado pela Fazenda 
Real, do rendimento das passagens dos rios que ficam no caminho de 
Goiás. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2755. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2755. 
 

2756-  1777, Abril, 19, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, a (D. 
José I), expondo que, tendo falecido o ouvidor-geral e corregedor da 
comarca de São Paulo, o bacharel José Gomes Pinto de Morais, a 20 de 
Fevereiro de 1777, fora substituído pelo juiz de fora da vila de Santos, 
conforme determinava uma provisão régia, que desde então exercia o dito 
cargo, com grande satisfação de todos. Pelo exposto pediam que o Rei o 
conservasse no dito lugar para bem do povo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2756. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2756. 
 

2757-  [ant. 1777, Maio, 6] 
REQUERIMENTO de José Carneiro dos Santos a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, o nomeou capitão-
mor da vila de Paranaguá. 
Anexo:  informação,  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2757. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2757. 
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2758-  1777, Junho, 12, Lisboa 
Traslado dos seguintes documentos: 1) PROVISÃO de (D. Maria I) pela qual 
em virtude do requerimento do conde do Vimieiro (D. Sancho de Faro e 
Sousa) da carta de doação que D. João III fez de umas terras na costa do 
Brasil, a Martim Afonso de Sousa, em 20 de Janeiro de 1535, ordena ao 
guarda-mor da Torre do Tombo que dê o traslado dos papéis pedidos. 2) 
CARTA DE DOAÇÃO, pela qual D. João III faz mercê de cem léguas de 
terra na costa do Brasil, ao capitão-mor e donatário da capitania de São 
Vicente, Martim Afonso de Sousa, a seus filhos e netos e ordena que se lhe 
passe carta de foral do teor seguinte: CARTA DE FORAL, estabelecendo, 
que o capitão da referida capitania e seus sucessores poderiam dar e 
repartir todas as terras, por sesmaria, a quaisquer pessoas de qualquer 
condição, contanto que fossem cristãos; que havendo nessas terras 
qualquer espécie de pedraria ou de metal, pagar-se-ia o quinto; do quinto 
teria o capitão a dízima,  a dízima de todo o pescado;  o pau brasil e 
qualquer especiaria  não podiam ser vendidos nem tirados;  não era 
permitido nem comprar nem vender coisa alguma aos gentios da terra;  nos 
rios em que for necessário pôr barcos para passagens, o capitão levará 
aquele tributo ou direito que na Câmara for taxado; cada um dos tabeliães 
do Público e Judicial que houver nas vilas e povoações da referida capitania, 
será obrigado a pagar quinhentos réis de pensão ao mencionado capitão, 
em cada ano; os moradores e povoadores da citada capitania serão 
obrigados a servir nela, em tempo de guerra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2758. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2758. 
 

2759-  1777, Junho, 07, São Paulo 
CARTA do juiz de fora de Santos, que servia de ouvidor de São Paulo, José 
Carlos Pinto de Sousa, para (D. Maria I), dizendo que, depois do falecimento 
do ouvidor de São Paulo, José Gomes Pinto de Morais foi nomeado para a 
referida vara. Em cumprimento desta nomeação, começou a desempenhar 
aquele cargo ao qual eram anexos o de intendente da Real Casa da 
Fundição e o do Juiz executor da Fazenda Real,  Depois de ter exercido, 
durante um mês essas funções, foi inibido pelo governador e capitão-
general da mesma capitania, (Martim Lopes Lobo de Saldanha), de 
continuar no lugar de intendente e de ir as sessões da Junta Real da 
Fazenda. Esta determinação foi dada após ter assistido por ordem do 
referido capitão-general a um Conselho de Guerra, que mandou fazer a dois 
soldados desertores do Regimento do Coronel Manuel Mexia Leite, aos 
quais não atribuiu a pena que ele queria. No entanto desconhecendo se foi 
este o motivo, que originou esta nova resolução, pede a (D. Maria I) que se 
informe da sua conduta a fim de tomar conhecimento da maneira injusta 
como procedeu o governador citado. 
Anexo: 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2759. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2759. 
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2760-  1777, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Domingos 
Fernandes Lima, a (D. Maria I), pedindo licença para regressar ao Reino, 
trazendo sua mulher e duas criadas. O Conselho Ultramarino foi de parecer, 
depois de ouvido o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Martim Lopes Lobo de Saldanha), que o requerimento fosse deferido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2760. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2760. 
 

2761-  1777, Julho, 7, Itú 
CARTA dos oficiais da câmara da Vila de Itu, dirigida a (D. Maria I), dando 
os pêsames, pela infausta morte de (D. José I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2761. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2761. 
 

2762-  1777, Julho, 3, Vila de Santa Ana de Mogi das Cruzes 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Santa Ana de Moji das 
Cruzes, pedindo a (D. Maria I) que fossem eleitos os moradores mais 
distintos e importantes, para ocupar os lugares dela, e os de juizes 
ordinários, em virtude dos que desempenhavam esses cargos serem pobres 
e de não se apresentarem convenientemente, o que diminuía a sua 
autoridade. E isto, porque em lugar de serem os principais executores das 
leis reais, eram os "motores das desordens", visto que os auxiliares 
recrutados pelo governador e capitão-general (da capitania de São Paulo), 
D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), entre os 
moradores da marinha e serra acima, incluindo Moji, não acatarem as suas 
ordens, como deviam, por causa dos privilégios de que gozavam 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2762. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2762. 
 

2763-  1777, Julho, 3, Vila de Santa Ana de Mogi das Cruzes 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santa Ana de Moji 
das Cruzes expondo a (D. Maria I) o estado miserável em que se 
encontravam os habitantes desta vila, da capitania de São Paulo, por não 
poderem semear nem colher, visto a maior parte dos seus habitantes 
estarem como soldados Auxiliares, no continente do Rio Grande de São 
Pedro do Sul e fortalezas da praça de Santos, para atacar os espanhóis.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2763. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2763. 
 

2764-  1777, Julho, 25, Parnaíba em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de (Santa Ana de) 
Parnaíba  a (D. Maria I), expondo os relevantes serviços prestados pelo 
(governador e capitão) general da capitania de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, naquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2764. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2764. 
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2765-  1777, Julho, 26, São João de Atibaia, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São João de Atibaia a 
(D. Maria I), pedindo que conserve no Governo da capitania de São Paulo (o 
governador e capitão) general Martim Lopes Lobo de Saldanha, que tem 
governado a capitania excelentemente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2765. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2765. 
 

2766-  1777, Julho, 28, Mogi das Cruzes 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Moji  das Cruzes a (D. Maria 
I), louvando o governador da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, pela sua conduta e sábia administração. 
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2766. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2766. 
 

2767-  1777, Julho, 29, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) para (D. 
Maria I), queixando-se do procedimento do ouvidor de São Paulo, José 
Gomes Pinto de Morais, em virtude de, este procurar por todos os modos 
prejudicá-lo. Isto começou depois da arrematação do contrato dos dízimos, 
por este não ter sido arrematado pelo capitão-mor como o ouvidor queria e 
ainda porque os novos arrematantes não queriam pagar as propinas por 
maior preço do que o habitual nem dar o ramo dos dízimos da vila de Santos 
a um seu compadre, José Nunes. O ouvidor aliou-se com o Bispo (De São 
Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição) e daqui nasceu a má vontade que 
ambos lhe votaram. Pede que se lhe mande examinar a sua conduta e, 
igualmente, a de seus inimigos, pois ele sempre foi um homem de bem e 
não encontra motivos para tanta aversão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 31, doc. 2767. 
AHU_CU_023-01, Cx. 31, D. 2767. 
 

2768-  1777, Julho, 31, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, apresentando 
pêsames, a (D. Maria I), pelo falecimento de D. José (I). Assinam esta 
representação: o juiz presidente Domingos Francisco Andrade, Francisco 
Xavier Pedroso, João da Silva Sousa e Inácio Borges da Silva. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2768. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2768. 
 

2769-  1777, Agosto, 10, Sorocaba, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Sorocaba a (D. Maria I) 
apresentando-lhe pêsames, em virtude de ter falecido seu pai, D. José (I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2769. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2769. 
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2770-  1777, Agosto, 10, Sorocaba, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Sorocaba pedindo a 
(D. Maria I), que conserve, por mais alguns anos, o fidalgo Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, na capitania de São Paulo, para onde tinha sido 
nomeado por D. José (I), governador (e capitão) -general da mesma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2770. 
 

2771-  [ant. 1777, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do padre Antônio José de Azevedo Pereira, que se acha 
nomeado para a igreja da vila de São Sebastião, do bispado de São Paulo, 
pedindo a (D. Maria I) lhe mande passar alvará de mantimentos, para, por 
ele, poder requerer a sua côngrua anual. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino deferindo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2771. 
 

2772-  [ant. 1777, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de Paranaguá (Parnagua), 
Antônio Barbosa de Matos Coutinho a (D. Maria I) pedindo que lhe seja 
mandada passar provisão para receber o ordenado de intendente desta 
comarca, cargo que também desempenha. O requerente já tinha feito este 
pedido, o qual não fora atendido por não estar instruído com os documentos 
comprovativos que agora junta. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2772. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2772. 
 

2773-  [ant. 1777, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do ex-governador da comarca de São Paulo bacharel 
João de Sousa Filgueiras a (D. Maria I), pedindo a desobriga da fiança que 
deu quando foi transferido do lugar de ouvidor de São Paulo, para o de 
corregedor de Aveiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2773. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2773. 
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2774-  [ant. 1777, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do (provedor da Fazenda Real de São Paulo), José 
Honório de Valadares e Aboim a (D. Maria I), dizendo que apresentou à 
Rainha os prejuízos causados à Fazenda Real, pelo antigo governador de 
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus), 
associado com o ouvidor da mesma comarca, José Gomes Pinto de Morais 
e o que estes fizeram para impedir do exercício das suas funções de 
provedor da Fazenda Real. Pediu, ao mesmo tempo, que fossem 
examinados os papéis deste para se arrecadar o que pertence à Real 
Fazenda e ao requerente. O Conselho Ultramarino ordenou-lhe então que 
requeresse pelos meios competentes, quanto aos danos que se lhe fizeram, 
pois o dito ouvidor tinha morrido e não podia levantar-se procedimento 
criminal contra ele. Não tendo sido atendido este requerimento pede que lhe 
sejam entregues os documentos com que legalizou o mesmo. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2774. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2774. 
 

2775-  1778, Abril, 7, Lisboa 
TRASLADO em pública forma feito  dos seguintes documentos: a) 
REQUERIMENTO do procurador da Mitra para o Bispo de São Paulo (D. 
Frei Manuel da Ressurreição) no qual diz que, para certos requerimentos, 
lhe é preciso que o escrivão da Câmara (Episcopal) lhe passe, por certidão, 
o teor dos alvarás que concederam ao Bispo D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira a faculdade de nomear dignidades, cônegos, vigários e mais 
beneficiados da nova Sé Catedral e mais igrejas do Bispado.  b) CERTIDÃO 
da Câmara Episcopal do Bispado de São Paulo, Valentim de Quadros 
Aranha, onde consta  o decreto de 6 de Maio de 1716 da Rainha (D. Maria 
Ana de Áustria) concedendo ao Bispo de São Paulo, faculdade para poder 
nomear as dignidades e cônegos da Nova Catedral de São Paulo e instituir 
canonicamente os nomeados, sem embargo de não estarem regiamente, 
conformados, atendendo a que tanto as nomeações como as instituições 
fossem feitas, com a condição de os nomeados jurarem observar todos os 
estatutos, e enquanto, estes não fossem publicados, obedecerem 
integralmente às ordens episcopais no que respeitava ao modo de residir e 
servir no coro e funções eclesiásticas. c) ALVARÁ de (D. João V) de 10 de 
Maio de 1746, assinado pela mesma Rainha, concedendo ao Bispo de São 
Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira, permissão para prover cônegos, 
vigários e outras dignidades eclesiásticas no seu Bispado, uma vez 
informado da sua instrução, capacidade moral e pureza de raças. Os 
providos seriam obrigados a tirar, no prazo de um ano depois de nomeados, 
a carta de confirmação. Somente a dignidade de arcediago ficaria reservada 
à escolha real.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2775. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2775. 
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2776-  1777, Setembro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, a (D. Maria I), na qual diz remeter por 
certidão a patente, ainda não confirmada, que o seu antecessor D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) deu a Manuel 
Nunes Lima, ao qual mandou dar baixa pela sua idade avançada, falta de 
saúde e por viver muito distante de Paranaguá, contra a disposição do 
Regimento dos capitães-mores. Diz remeter também por certidão uma 
provisão de (D. Maria I) que mostra a faculdade dada aos governadores da 
América de prover postos, em conseqüência da qual passou patente de 
capitão-mor de Paranaguá a José Carneiro dos Santos. 
Anexo:  2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2776. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2776. 
 

2777-  1777, Setembro, 5, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, expondo a maneira reta e 
desinteressada com que procedeu no real serviço e pedindo que lhe fosse 
permitido recolher dignamente a sua casa, em virtude de se encontrar, há 
muito tempo, afastado dela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2777. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2777. 
 

2778-  1777, Setembro, 13, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de (São Paulo) expondo a (D. 
Maria I) o descontentamento do povo de São Paulo, em virtude de ter de 
pagar quatrocentos mil réis, todos os anos, ao mestre de Gramática, Pedro 
e pedindo que o alivie deste "Literário tributo", ou, pelo menos, que 
arranjasse outra pessoa que ensinasse por menos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2778. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2778. 
 

2779-  1777, Setembro, 13, São Paulo em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo pedindo a (D. 
Maria I) auxílio monetário para se construir uma nova cadeia e casa da 
Câmara, em virtude de as existentes não terem as condições higiênicas 
indispensáveis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2779. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2779. 
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2780-  1777, Setembro, 13, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. Maria I) 
pedindo a confirmação das honras, privilégios e graças que a referida 
Câmara sempre teve e que, naquela altura, não possuía, em virtude de os 
ouvidores e oficiais auxiliares não reconhecerem os seus privilégios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2780. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2780. 
 

2781-  1777, Setembro, 13, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. Maria I) 
expondo o descontentamento do povo desta cidade, desde que D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus) se tornou 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, o qual formou 
novas tropas de auxiliares. Todos acorreram prontamente, mas isto 
provocou a indigência dos moradores da capitania, que não podiam dedicar-
se às suas herdades, visto a maior parte deles serem lavradores. Pedem a 
(D. Maria I) que os atenda e melhore este estado de coisas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2781. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2781. 
 

2782-  1777, Setembro, 13, São Paulo, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos Oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. Maria I) 
expondo o descontentamento dos povos da comarca desta cidade, devido 
ao novo imposto, criado por D. José (I) em 16 de Dezembro de 1755, por 
dez anos. No entanto, passado este tempo, continuou a vigorar o dito 
imposto porque o novo (governador) e capitão-general da capitania de (São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus), 
não permitiu que se levantasse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2782. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2782. 
 

2783-  1777, Setembro, 15, São  Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
requerendo os soldos vencidos e despachos que lhe eram devidos, pelos 
seus serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2783. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2783. 
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2784-  1777, Setembro, 16, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo (D.) Frei Manuel (da Ressurreição) dizendo 
que foi informado de que no dia 23 de Fevereiro tinha falecido D. José I, e 
que se começaram a celebrar exéquias solenes no dia 23 de Junho, na 
catedral de (São Paulo) determinando-se que todos ouvissem missa por 
alma do Rei. A mesma ordem foi dada aos vigários das dioceses e aos 
sacerdotes seculares, para que dissessem três missas, a que deviam 
assistir todos os paroquianos, pela mesma intenção. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2784. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2784. 
 

2785-  1777, Setembro, 16, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo (D.) Frei Manuel (da Ressurreição) dizendo 
que, por falta de sacerdotes seculares e regulares não podia empregá-los no 
serviço das paróquias, como (D. Maria I) pedia, sem evitar que os 
paroquianos destas situados nos matos e sertões, morressem sem 
sacramentos. Pedia que se comunicasse à (Rainha) que, para reparar a 
perda de muitas almas, podia ordenar, com toda a brevidade, dez 
estudantes, que possuíam as condições necessárias para serem bons 
párocos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2785. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2785. 
 

2786-  1777, Setembro, 16, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo (D.) Frei Manuel (da Ressurreição), 
participando que empregou no serviço das paróquias todos os eclesiásticos 
seculares e regulares, como lhe tinha ordenado (D. Maria I), mas, como não 
eram em número suficiente, não podia evitar que os paroquianos, 
moradores em matos e sertões, morressem sem sacramentos. Diz, também, 
que a única solução que encontra, para reparar este mal, era ordenar, com 
toda a brevidade, dez estudantes, e que ficava aguardando a aprovação de 
(D. Maria I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2786. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2786. 
 

2787-  1777, Setembro, 17, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, D. Frei Manuel (da Ressurreição) dizendo 
que teve conhecimento do casamento do Príncipe da Beira, D. José com a 
Infanta D. Maria Francisca Benedita, realizado no dia 21 de Fevereiro, e que 
teve tal contentamento que convocou os eclesiásticos da cidade de (São 
Paulo) para agradecerem a Deus. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2787. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2787. 
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2788-  1777, Setembro, 18, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo (D.) Frei Manuel (da Ressurreição), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, pedindo a sua proteção e 
interferência junto de (D. Maria I), para conseguir a felicidade das suas 
paróquias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2788. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2788. 
 

2789-  1777, Setembro, 19, São Paulo 
CARTA (sumário da) do juiz de fora de São Paulo, Antônio Pereira Basto 
Lima Varela Barca para (D. Maria I) comunicando-lhe os excessos do 
ouvidor-geral daquela comarca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2789. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2789. 
 

2790-  [ant. 1777, Outubro, 9, Santos] 
REQUERIMENTO do vigário da vila de Santos, Domingos de Sequeira 
Araújo a (D. Maria I), em que, sendo-lhe precisa uma certidão, onde conste 
quanto rende anualmente a côngrua da sua igreja, e, como na Secretaria da 
Ordem de Cristo se lhe não podia passar, por se ter queimado tudo no 
terramoto de 1 de Novembro de 1755, pedia que lhe fosse passada a dita 
certidão, na Secretaria do Tribunal Régio, onde constasse não só a côngrua 
que venciam os vigários de São Paulo mas também a que venciam os de 
Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2790. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2790. 
 

2791-  1777, Outubro, 10, Vila de Curitiba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara a (D. Maria I) expondo o estado 
de pobreza em que se encontravam os moradores da vila da comarca de 
Paranaguá, que apenas se alimentavam de frutos, e se vestiam de peles de 
animais cavalares e estavam impedidos de trabalhar na mineração e 
plantação, o que lhes acarretava graves apreensões. Além disto, viram-se 
obrigados a vender as vacas e éguas que possuíam e a dar os mantimentos 
de que dispunham. Em face desta miséria, pediam ajuda monetária para se 
construir uma nova igreja, em virtude da que existia, estar velha, e não ser 
suficiente o auxílio com que o corregedor da comarca, Dr. Antônio Barbosa 
de Matos Coutinho concorreu. Pediam, também, que (D. Maria I) os 
aliviasse dos impostos que tinham que pagar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2791. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2791. 
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2792-  [post. 1777, Outubro, 10] 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes da Silva Sá e Almeida a (D. Maria I), 
no qual diz que é filho do capitão Francisco Pereira Mendes, e prova pelas 
certidões do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), morgado de Mateus, e do reitor da 
Universidade (de Coimbra D. Francisco de Lemos de Faria Pereira 
Coutinho), ser natural de São Paulo e seguir os estados daquela 
Universidade. Como sabe que se encontra vaga a dignidade do tesoureiro-
mor da catedral de São Paulo e supõe ter os requisitos necessários para ele 
ser elevado, pede que lhe conceda tal graça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2792. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2792. 
 

2793-  1777, Outubro, 29, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Pedro Caetano Pinto de Morais Sarmento, participando 
que, nos livros daquela Secretaria do registro geral das mercês, não consta 
que a André Francisco Xavier, filho de Manuel da Silva Ferreira, natural da 
vila de Santos, Bispado de São Paulo, tenha sido concedida alguma mercê, 
nem a outra pessoa, em remuneração dos seus serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2793. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2793. 
 

2794-  [ant. 1777, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Leme, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação da carta patente, pela qual foi nomeado capitão-mor da 
vila de ltapetininga, termo da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2794. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2794. 
 

2795-  1777, Dezembro, 8, Guaratinguetá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Guaratinguetá, pedindo a (D. 
Maria I) que aliviasse o povo desta vila da opressão em que se encontra, 
devido à falta de comércio e pesados tributos que pagam, como por 
exemplo: emolumentos e conhecenças aos vigários e reais dízimos, sem 
proveito dos seus moradores; reais da carne e aguardente, para o subsídio 
literário, de que o referido povo também se não aproveita, em virtude de 
esta vila ficar distante da capital, onde há somente mestre régio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2795. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2795. 
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2796-  [ant. 1777, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do vigário da igreja da vila de Santos, Bispado de São 
Paulo, padre Domingos de Siqueira de Araújo Regis a (D. Maria I), pedindo 
se lhe passe provisão para se cumprir na capitania a ordem real que 
mandava pagar as duas partes da côngrua da dita igreja, que se venceram 
desde o tempo que vagou até a posse do requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2796. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2796. 
 

2797-  1777, Dezembro, 24, São Paulo 
TERMO DE ARREMATAÇÃO (cópia do) do contrato da passagem do 
Cubatão Geral de Santos e do Moji (das Cruzes (?)), chamado do Pilar, feita 
ao coronel Joaquim Manuel da Silva e Castro, por três anos, a principiar em 
Janeiro de 1778, por oitocentos mil réis, livres para a Real Fazenda, além de 
1 % para obras pias, e 4 % para munições. O porteiro (da Junta de 
Administração e Arrecadação da Fazenda Real da capitania de São Paulo) 
João Pedro Ribeiro da Veiga entregou o ramo, como era de estilo, ao 
referido coronel. Assistiram ao ato, o (governador e capitão) -general (da 
mesma capitania) presidente Martim Lopes Lobo de Saldanha, o procurador 
da Fazenda, João de Sampaio Peixoto e o tesoureiro-geral, Antônio 
Fernandes de Vale. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2797. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2797. 
 

2798-  [ca. 1777] 
RELAÇÃO feita pelo (secretário do Governo da capitania de São Paulo), 
José Inácio Ribeiro Ferreira dos ofícios pertencentes ao Estado da Fazenda, 
expedidas, em diversas datas, para a Secretaria do Estado da Repartição da 
Marinha e Domínios Ultramarinos pelo (governador e capitão) -general da 
(capitania) de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, em 15 de 
Setembro de 1777, com o resumo, dos mesmos. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2798. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2798. 
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2799-  [ca. 1777] 
RELAÇÃO dos clérigos que devem ocupar os cargos vagos na Sé de São 
Paulo; para a dignidade de chantre, o cônego Antônio de Toledo Lara, 
comissário da Bula de Santa Cruzada; para tesoureiro-mor o cônego 
Faustino Xavier do Prado; para os outros seis cargos, hierarquicamente 
idênticos, o reverendo Salvador de Camargo Lima; vigário colado na Igreja 
da vila de Itu, João Manuel Caldeira, o reverendo João Ferreira Bueno de 
Oliveira, o reverendo Fermiano Dias Xavier Bueno, o reverendo Antônio 
Gonçalves Ribas, o reverendo José Joaquim Monteiro de Matos e Morais, o 
reverendo Gaspar de Freitas Francoso, a reverendo João Domingues 
Barros, o reverendo Antônio Xavier de Matos, a reverendo Francisco 
Ferreira Matoso e o reverendo Manuel de Arruda Sá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2799. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2799. 
 

2800-  [post. 1777] 
FOLHA DE SERVIÇOS do sargento-mor de Infantaria Auxiliar da Marinha e 
"comandante" da vila e praça de Santos, Francisco Aranha Barreto, onde 
consta ter o dito oficial servido na capitania de São Paulo desde 1 de Abril 
de 1723 até 15 de Novembro de 1789, ocupando sucessivamente os postos 
de soldado voluntário, cabo de esquadra sargento supra, alferes, tenente, 
capitão de Infantaria da guarnição da praça de Santos, sargento mor de 
Infantaria Auxiliar da Marinha e comandante da mesma vila. No decurso do 
mencionado tempo, sendo sargento supra no ano de 1735, foi destacado 
com dez soldados para as Minas de Goiás. Em 1736 ocupando o posto de 
sargento do número foi mandado por duas vezes às minas de Apiaí. Como 
alferes, em 1742 foi encarregado de vigiar os baleeiros na Ilha de São 
Sebastião, e desde 1749 até 1757 foi destacado para Fortaleza da Barra 
Grande. Em 1750 conduziu os quintos de ouro para o Rio de Janeiro; e em 
1753 passou a comandar um destacamento na cidade de São Paulo. Nos 
anos de 1755, 56 e 57 tornou a levar os quintos para o Rio de Janeiro. Em 
1762 foi com o governador da praça de Santos, Alexandre Luís de Sousa e 
Meneses para São Paulo, a fim de formar quatro Companhias de Soldados 
Aventureiros para irem para o Rio Grande.  Em 1767 estava de regresso à 
praça de Santos, donde partiu com a sua companhia para a vila de 
Paranaguá (Pernagoa). Tendo mandado à repartição das terras minerais do 
rio de "Asunguy" com igual capacidade e honra cumpriu a sua missão. 
depois do que foi mandado vir para a vila de Santos em Fevereiro de 1773 e 
para a vila de Iguatemi (Igatimy). Em 1777 foi promovido ao posto de 
sargento-mor de Infantaria Auxiliar da Marinha da vila de Santos onde 
igualmente exercia o cargo de comandante da mesma praça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2800. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2800. 
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2801-  1778, Janeiro, 6, São Paulo 
OFÍCIO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Martim 
Lopes Lobo de Saldanha) para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro 
no qual alude à invasão de (Nossa Senhora dos Prazeres de) Iguatemi  
pelos espanhóis em 27 de Outubro do ano de (1777). Fala, da grande 
distância a que está situada aquela praça, estabelecida pelo seu antecessor 
(D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus), das 
inacessíveis comunicações de que resultou ter conhecimento da sua 
tomada, após dois meses e oito dias. Prendeu o tenente Jerônimo da Costa 
Tavares e pediu autorização ao Bispo (frei Manuel da Ressurreição), para 
prender o vigário Antônio Ramos Barbas, autorização que obteve. Mandou o 
ouvidor de Paranaguá  fazer uma devassa do procedimento dos que 
entregaram Iguatemi.  Aquele cabo declara publicamente que receberam 
ordem de cessar hostilidades e que aquela invasão do general D. Pedro de 
Carvalho fora feita a pedido de José Custódio de Sá e Faria. Depois de 
entrarem na praça transportaram o trem e as munições para Espanha, 
saquearam as igrejas, demoliram a fortaleza de São Carlos e causaram 
inúmeros prejuízos. 
Anexo: Carta, capitulações, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2801. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2801. 
 

2802-  [ant. 1778, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues de Aguiar, a (D. Maria I), no qual 
pede que lhe mande confirmar a patente do posto de capitão de Auxiliares 
do distrito de Paracatu, capitania de São Paulo, pedido que já fizera e fora 
indeferido e que renova em virtude do aviso de (D. Maria I) de 6 de Agosto 
de 1778 que ordenava se confirmassem as cartas patentes expedidas em 
nome dos governadores de São Paulo e vice-reis do Estado do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2802. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2802. 
 

2803-  1778, Janeiro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (D. Maria I) informando e 
respondendo à ordem expedida pelo Conselho, sobre se observar, no 
provimento das Provedorias da Fazenda Real do seu distrito a norma 
prescrita na mesma ordem, de se fixarem editais pela Junta da 
Administração e Arrecadação da Fazenda Real, e de se dirigirem à Rainha 
as pessoas mais idôneas, para serem providas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2803. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2803. 
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2804-  1778, Janeiro, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo Saldanha para (D. Maria I), na qual lhe diz ter mandado 
registrar, em todas as Câmaras da capitania, a ordem contida na Provisão 
de 11 de Março de 1777, para que se fechassem todas as casas de jogo, 
sob pena de severos castigos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2804. 
 

2805-  [ant. 1778, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Alvares, Simão Martins Silva e Félix 
Gomes de Sequeira a (D. Maria I) pedindo confirmação da sesmaria de 
umas terras que lhes foram dadas pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Martim Lopes Lobo de Saldanha). Estas terras têm 
três léguas de testada por légua e meia de sertão e estão situadas, no 
distrito da vila de Taubaté. 
Anexo:  carta de sesmaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2805. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2805. 
 

2806-  [ant. 1778, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de Simão Martins Silva, Manuel Antônio Alvares e 
Manuel Preto Pimentel a (D. Maria I) pedindo carta de confirmação de umas 
terras que lhes foram dadas por sesmaria, pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Martins Lopes Lobo de Saldanha). 
Estas terras estão situadas no termo da vila de Pindamonhangaba. 
Anexo:  carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2806. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2806. 
 

2807-  1778, Janeiro, 31, Lisboa 
BILHETE de Antônio José de Almeida Lemos mandando passar a Estevão 
Gomes Teixeira, os despachos necessários para servir durante três anos, 
como ouvidor de São Paulo, cargo para que foi nomeado por Resolução 
Régia de 30 de Dezembro de (1777). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2807. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2807. 
 

2808-  [ca. 1778, Janeiro] 
CARTA (sumário da) do juiz de fora da vila de Santos que serve de ouvidor-
geral da comarca de São Paulo, José Carlos Pinto de Sousa, para (D. Maria 
I), queixando-se do despotismo com que o governador e capitão-general (da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha), a tem tratado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2808. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2808. 
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2809-  [ca. 1778, Janeiro, São Paulo] 
CARTA (sumário da) dos oficiais da Câmara de São Paulo, para (D. Maria I) 
na qual expõem que, falecendo, naquela cidade, o ouvidor-geral e 
corregedor daquela comarca, o bacharel José Gomes Pinto de Morais, em 
observância da provisão pela qual se determinava que, na falta de ouvidor, 
viesse suprir o lugar de juiz de fora da vila de Santos, deram parte ao Dr. 
José Carlos Pinto de Sousa, que viera para o referido lugar, e pedindo à 
Rainha que aí a conserve. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2809. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2809. 
 

2810-  1778, Fevereiro, 1, São Paulo 
RELAÇÃO dos oficiais expedidos pelo (governador e capitão) -general (da 
capitania) de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha para a Secretaria 
de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos. A relação é 
referente ao Estado político e é feita pelo (secretário do Governo da 
capitania de São Paulo), José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 5 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2810. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2810. 
 

2811-  [ant. 1778, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, bacharel 
Estevão Gomes Teixeira, a (D. Maria I), no qual diz que requereu que lhe 
fossem concedidas as mesmas graças dadas aos seus antecessores. 
Porém, embora ao seu próximo antecessor não tenha sido começado a 
pagar o ordenado desde o dia do embarque, pois se encontrava servindo o 
lugar de juiz de fora de Santos, pede que tal mercê lhe seja feita, pois assim 
se praticou com todos aqueles que têm vindo do Reino para ocupar um 
lugar no Ultramar. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2811. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2811. 
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2812-  1778, Fevereiro, 16, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para (D. Maria I), dando conta da missão 
de que a Rainha o encarregara por provisão de 10 de Novembro de 1774: 
dar a sua opinião sobre a representação que os oficiais da Câmara da vila 
de Itu fizeram em 9 de Janeiro de 1774, sobre a reforma dos salários do 
Juízo Eclesiástico, feita pelo escrivão daquele Juízo, Antônio Pais de 
Almeida. Averiguou que a representação da Câmara tem razão de ser, 
porquanto o governador do Bispado, o cônego Antônio de Toledo Lara, 
obrigava os habitantes da vila de Itu a fazerem seus requerimentos em São 
Paulo, o que exigia grandes despesas. Dessa ordem do cônego manda uma 
cópia à Rainha, que, aliás, não se encontra junta. Parece-lhe justo que, dos 
bens dele, se indenizem os lesados 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2812. 
 

2813-  [ant. 1778, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Santos da capitania de São Paulo, 
Marcelino Pereira Cleto, a (D. Maria I), no qual, em virtude da dita Rainha ter 
concedido aos caixas e contratadores do real contrato do Brasil a faculdade 
de poderem nomear conservadores e a estes o privilégio de requererem a 
confirmação, pede que lhe mande passar provisão de confirmação do cargo 
de conservador da vila de Santos. 
Anexo:  carta, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2813. 
 

2814-  [ant. 1778, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO de Domingos José Duarte Passos, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação da patente do posto de capitão de ordenanças da 2ª 
Companhia do bairro da Cachoeira termo da vila de São João de Atibaia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2814. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2814. 
 

2815-  [ant. 1778, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO de José Correia de Morais, a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão de Infantaria Auxiliar da 
Companhia da freguesia de Nazaré, distrito da vila de São João de Atibaia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2815. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2815. 
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2816-  [ca. 1778, Fevereiro] 
RELAÇÃO das cartas que o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Martim Lopes Lobo de Saldanha) remeteu a (D. Maria I), por 
intermédio do Conselho Ultramarino, em Fevereiro de 1778, feita por José 
Inácio Ribeiro Ferreira. A primeira trata da baixa que mandou dar, a 
Francisco Antônio Martins do posto de capitão do Bairro de Apiaí  distrito da 
vila de Guaratinguetá, (Goratinguetá). A segunda é sobre a representação 
dos oficiais da Câmara da vila de Itu a respeito da inovação de salários do 
juízo Eclesiástico praticada por Antônio Pais de Almeida e mandada 
executar pelo governador do Bispado Antônio de Toledo Lara, prejudicial ao 
povo da dita vila; a terceira sobre se não poder executar a formalidade que 
deve preceder o provimento dos provedores da Fazenda Real, por estar 
abolida esta ocupação pela criação da Nova Junta da Fazenda; na quarta 
comunica que fica registrada a ordem régia de se fecharem todas as casa 
de Sortes, visto que tais não existiam na capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2816. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2816. 
 

2817-  [ant. 1778, Março, 14] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, comarca e capitania de 
São Paulo, bacharel José Carlos Pinto de Sousa, pedindo a (D. Maria I) que 
seja passada ordem ao ouvidor da Comarca para lhe ser tirada residência 
visto já estar nomeado o seu substituto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2817. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2817. 
 

2818-  [ant. 1778, Março, 11] 
REQUERIMENTO de Luís Ramos Barbas, a D. Maria I, pedindo que mande 
passar carta de confirmação da sesmaria que lhe foi concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (D. Luís 
Mascarenhas). 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2818. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2818. 
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2819-  1778, Março, 20, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da Administração e Arrecadação da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo a (D. Maria I), contando que, no 
seqüestro feito aos extintos jesuítas da capitania, se compreendeu a 
"Fazenda do Cubatão Geral", na margem do rio "Caniû", onde aquela 
companhia estabelecera umas passagens para os que viajavam entre São 
Paulo e Santos. Da ordem régia vê-se que (D. Maria I) mandava ao 
provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro que se incorporassem na 
Coroa as passagens por não existir qualquer particular que pudesse cobrar 
rendimentos delas. Essas passagens foram postas em leilão, mas não 
apareceu arrematante por os Jesuítas terem embargado. Foram fixados 
novos editais para a arrematação, sendo, finalmente, arrematadas as 
passagens pelo coronel, de Auxiliares, Joaquim Manuel da Silva e Castro, 
por três anos, começando em Janeiro de (1778), por oitocentos mil réis. A 
Junta alugou alguns escravos, ao arrematante, a Fazenda de Cubatão e a 
de Sant'Ana da cidade (de São Paulo), para o "Corteyo" à razão de 
seiscentos réis por mês, além da alimentação e do vestir. Nota que aquele 
arrendamento ainda não deixou de render duzentos mil réis, líquidos para a 
Fazenda desde que é administrado pela Junta. No entanto, espera ainda a 
aprovação régia para as resoluções que tomou. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2819. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2819. 
 

2820-  [ant. 1778, Março, 27] 
REQUERIMENTO de Teotônio José Zuzarte, a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de sargento-mor do Regimento dos 
Dragões da Cavalaria Auxiliar de (São Paulo). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2820. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2820. 
 

2821-  [ca. 1778, Março] 
CARTA (sumário da) do juiz de fora da vila de Santos e que serve de 
ouvidor-geral da comarca de São Paulo, José Carlos Pinto de Sousa para 
(D. Maria I), dando-lhe parte da continuação dos excessos e despotismo 
contra si do governador e capitão-general (da capitania de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2821. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2821. 
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2822-  [ant. 1778, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria Auxiliar de um Terço da capitania 
de São Paulo, Paulino Aires de Aguirre, a (D. Maria I), no qual pede que lhe 
mande pagar os soldos que, como capitão, venceu durante a expedição ao 
Iguatemi de que foi encarregado pelo governador e capitão-general daquela 
capitania D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), 
e o valor de uma canoa de que se apoderaram para a dita expedição. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2822. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2822. 
 

2823-  [ant. 1778, Abril, 6] 
REQUERIMENTO de Paulino Aires de Aguirre, morador na vila de 
Sorocaba, a (D. Maria I), no qual pede que lhe mande pagar o ordenado 
desde que principiou a exercer o cargo de inspetor e recebedor do novo 
imposto sobre os animais que passam pelo Registo de Sorocaba, assim 
como no Registro de Curitiba e outros se paga aos inspetores que 
arrecadam os "meios direitos" dos animais que por eles passam. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2823. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2823. 
 

2824-  [ant. 1778, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do ouvidor de São Paulo, bacharel Estevão Gomes 
Teixeira, pedindo a (D. Maria I), "Provisão declaratória do regimento geral", 
feito para estabelecer os salários e emolumentos que devem vencer os 
ministros e oficiais das capitanias de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e 
Minas Gerais, lei que saiu publicada em 10 de Outubro de 1754, por não 
haver qualquer outro papel relativo a este assunto, que possa juntar ao 
requerimento. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2824. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2824. 
 

2825-  1778, Abril, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado Político, expedidos pelo 
governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha), para a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, feita pelo (secretário do Governo da capitania de 
São Paulo) José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 5 ofícios, provisão, instrução, ata, 3 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2825. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2825. 
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2826-  1778, Abril, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios pertencentes ao Estado da Fazenda, expedidos pelo 
governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha), para a Secretaria de Estado da Repartição (dos 
Negócios) da Marinha e Domínios Ultramarinos, assinada pelo (secretário 
daquele Governo) José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 10 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2826. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2826. 
 

2827-  [ca. 1778, Abril] 
CARTA (resumo da) que escreveu a Bispo de São Paulo (frei Manuel da 
Ressurreição) a (D. Maria I), em 13 de Setembro de 1777, expondo a 
"indecência" em que encontrava a Igreja da Sé, pela falta de acabamento da 
obra do frontispício, para o qual pedira dinheiro a juro, e como não visse 
possibilidade de o pagar, vinha pedir à Rainha que, pela Fazenda Real, se 
pagasse a sobredita quantia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2827. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2827. 
 

2828-  [ant. 1778, Maio, 2, São Paulo] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição 
(à Rainha D. Maria I) pedindo que lhe seja instituída a quantia, de dois mil 
cruzados anuais, além da sua côngrua, e que lhe sejam pagos a contar da 
data em que recebeu a mercê do Bispado. Para tanto, alega em abono da 
sua pretensão o fato de os seus antecessores, D. Bernardo Rodrigues 
Nogueira e D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão terem sido 
contemplados com a quantia de dois mil cruzados e serem pagos desde a 
data em que foi nomeado para Bispo, além da sua côngrua habitual, por se 
verificar ser esta insuficiente para um prelado duma diocese tão pobre como 
a de São Paulo; e o outro também contemplado, pois  foi mandada continuar 
a mesma praça. Ajunta a estas alegações abonatórias, ainda, o fato de, no 
momento presente, a carestia da vida ser maior, além de as referidas praças 
não lhe parecerem ser "pessoas dos ditos Bispos", mas com o intuito de 
permitiruma subsistência decente a um prelado. 
Anexo: traslado em pública forma de 2 requerimentos provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2828. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2828. 
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2829-  1778, Maio, 2, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo de São Paulo, frei Manuel (da Ressurreição) para (o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro) dizendo ter tomado conhecimento 
de que na entrega sem resistência da praça de (Nossa Senhora dos 
Prazeres de) Iguatemi  aos espanhóis, influiu grandemente, o vigário da 
freguesia, Antônio  Ramos Borba. Por esse motivo pediu ao (governador e) 
capitão-general da capitania de São Paulo (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha), que o mandasse prender e depositar os seus bens. Quando 
chegou à cidade a guarnição, mandou fazer uma devassa sobre a conduta 
daquele padre para (D. Maria I) poder julgar o caso sobre dados precisos. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2829. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2829. 
 

2830-  [ant. 1778, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do padre Inácio de Azevedo e Silva, a (D. Maria I), no 
qual, em virtude de ter exercido o cargo de capelão do Colégio dos Jesuítas 
da cidade de São Paulo, desde 1763 até o ano de 1774, sem ter recebido 
todas as côngruas e, como já tivesse requerido à junta daquela cidade e à 
do Rio de Janeiro, sem que tivesse sido atendido, pede que lhe mande 
passar provisão para que a Junta da cidade de São Paulo, ou a dita 
Provedoria lhe pague as côngruas devidas. 
Anexo: instrumento em pública forma:  5 requerimentos, 4 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2830. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2830. 
 

2831-  [ant. 1778, Maio, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio Ribeiro de Sá a (D. Maria I), pedindo licença 
para mandar vir a família de São Paulo para o Reino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2831. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2831. 
 

2832-  1778, Maio, 11, Secretaria do Conselho Ultramarino 
CARTA do, (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, a (D. Maria I), informando sobre as ajudas de custo dadas aos juizes 
de fora de Santos a propósito do requerimento do bacharel Marcelino 
Pereira Cleto (Cortes e Silva) nomeado para aquele lugar. Diz que tal 
medida foi adotada com o bacharel Antônio dos Santos Soares, o bacharel 
Diogo de Almeida de Azevedo, com o bacharel Bernardo Rodrigues do Vale 
e que o bacharel Marcelino Pereira Cleto (Cortes e Silva) se encontra em 
igualdade de circunstâncias. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2832. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2832. 
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2833-  [ant. 1778, Maio, 19] 
REQUERIMENTO de Paulino Aires de Aguirre a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente de posto de tenente coronel de Cavalaria Ligeira 
Auxiliar da capitania de São Paulo, que lhe foi dado pelo governador e 
capitão-general da dita capitania (Martim Lopes Lobo de Saldanha). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2833. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2833. 
 

2834-  [ant. 1778, Maio, 22] 
REQUERIMENTO do bacharel Marcelino Pereira Cleto (Cortes da Silva e 
Vasconcelos) a (D. Maria I), em que expõe estar despachado para o lugar 
de juiz de fora de Santos, a servir o dito cargo em virtude de os provedores 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo, que desempenhavam o cargo 
de juizes da Alfândega de Santos, serem obrigados a residir na cidade; por 
esse motivo, requereu ao Conselho Ultramarino que lhe passasse o 
provimento. Ouvido o procurador da Fazenda do Conselho Ultramarino, 
resolveu-se que o requerente deveria pedir à Rainha o referido lugar, pelo 
que espera que lhe seja concedido o Provimento para poder servir o dito 
ofício. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2834. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2834. 
 

2835-  1778, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, onde se satisfaz ao que, por aviso do 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, (D. Tomás Xavier da Silva), 
visconde de Vila Nova da Cerveira, expedido para o presidente do Conselho 
Ultramarino, (D. Antônio Alvares da Cunha), conde da Cunha, (D. Maria I) 
ordena sobre o requerimento do juiz de fora da praça de Santos, bacharel 
Marcelino Pereira Cleto (Cortes da Silva e Vasconcelos) que pedia para ser 
provido no ofício de juiz da Alfândega da mesma praça, tal como o tinham 
sido os seus antecessores, desde que fora extinto o lugar de provedor da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo. Ouvido o procurador da Fazenda, 
foi este de opinião que seria de utilidade para a Fazenda Real satisfazer o 
que pedia o requerente. A vista desta resposta determinou o Conselho que o 
requerente recorresse imediatamente à Rainha. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2835. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2835. 
 

2836-  [ant. 1778, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Ordenanças da vila de Santos, 
Antônio José de Carvalho, a (D. Maria I), no qual pede a confirmação da 
patente do sobredito posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2836. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2836. 
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2837-  1778, Maio, 31, São Paulo 
OFÍCIO do (ex-governador) e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
comunicando o falecimento do mestre de campo de Auxiliares de Infantaria 
do primeiro terço da capitania, Alexandre Barreto de Lima e Moraes, em 3 
de Maio deste ano, motivo por que se encontra vago este posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2837. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2837. 
 

2838-  [ant. 1778, Junho, 16] 
REQUERIMENTO de Joaquim José de Freitas e Guerra a (D. Maria I), 
pedindo-lhe que ordenasse ao secretário que juntasse a sua folha corrida a 
este requerimento, antes de ele ir ao desembargador procurador da 
Fazenda ou, no caso de já ter ido, fosse depois junta, em virtude de o não 
ter feito por se ter feito oposto as Secretarias da cidade de São Paulo, 
Pernambuco e Grão Pará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2838. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2838. 
 

2839-  [ant. 1778, Junho, 19] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo (D. Frei Manuel da Ressurreição) 
a (D. Maria I), no qual pede que mande juntar os documentos inclusos a 
duas cartas, uma dele, outra do Cabido, da Sé de São Paulo, sobre o auxílio 
requerido para a reedificação do frontispício da Sé de São Paulo, e às 
informações pedidas ao governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus), e 
ao procurador da Fazenda. 
Anexo: requerimento,  pública forma de requerimento e certidão,  ofício,  
carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2839. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2839. 
 

2840-  [ant. 1778, Junho, 27]  
REQUERIMENTO de Antônio Lopes de Azevedo, a (D. Maria I), no qual, 
tendo-lhe sido concedida licença para vir ao reino, e não a tendo 
aproveitado, em virtude de se sentir na obrigação de se incorporar nas 
expedições militares que se preparavam para defender as praças do sul do 
Brasil contra os ataques dos espanhóis e tendo-se finalmente estabelecido o 
tratado preliminar de limites entre as duas nações, com o qual se 
suspenderam as operações militares, pelo que se propôs fazer a sua 
viagem, pede que lhe mande passar provisão, reformando a licença 
concedida por mais um ano. 
Anexo: carta patente, pública forma de  guia r de  salvo conduto, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2840. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2840. 
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2841-  1778, Junho, 30, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
dando conta que na instrução militar deste ministro, de 14 de Janeiro de 
1775 ficara estabelecido que, de dois em dois anos, se fardasse a tropa da 
capitania e se lhe pagassem os semestres em conformidade com a tropa do 
Reino. Porém só uma vez estas lhe foram distribuídas, em Junho de 1775, 
estando já o Regimento necessitado de novas fardas. Acresce que o Estado 
está-lhe devendo grande número de semestres. Pede providências rápidas 
para, não continuarem a faltar os vencimentos a tropa Paulista, cujo 
descontentamento tem contido a custo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2841. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2841. 
 

2842-  [ant. 1778, Julho, 1] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimento de Cavalaria Ligeira da cidade 
de São Paulo, Joaquim Manuel da Silva e Castro, a (D. Maria I) no qual 
pede que lhe seja entregue a patente do sobredito posto que entregara no 
Tribunal Régio para ser confirmada, em virtude de precisar dela para outros 
requerimentos que deseja fazer. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 32, doc. 2842. 
AHU_CU_023-01, Cx. 32, D. 2842. 
 

2843-  [ant. 1778, Julho, 8] 
REQUERIMENTO de Antônio Lopes de Azevedo, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação da patente do posto de sargento-mor do Regimento de 
Infantaria paga de Paulistas da praça de Santos, graça que já foi concedida 
ao coronel do mesmo Regimento Afonso Botelho de Sampaio. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2843. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2843. 
 

2844-  1778, Julho, 9, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o (presidente do 
Conselho Ultramarino), conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha) 
informando que (D. Maria I) mandara remeter à Secretaria de Estado, a 
(carta) patente que estava junta a um requerimento que, pelo Conselho 
Ultramarino, fizera Joaquim Manuel da Silva e Castro, pedindo a 
confirmação do posto de coronel de Cavalaria Auxiliar da cidade de São 
Paulo, em que o nomeara o governador e capitão-general da capitania de 
São Pauto (Martins Lopes Lobo de Saldanha). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2844. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2844. 
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2845-  [ant. 1778, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Xavier de Sales, ao (3º vice-rei do 
Estado do Brasil, marquês de Lavradio, D. Luís de Almeida Portugal Soares 
de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas (?)), pedindo que, precisando 
de passar à cidade de Lisboa, dê ordem nas fortalezas para o deixarem 
passar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2845. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2845. 
 

2846-  1778, Julho, 18, Paranaguá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara (da vila) de Paranaguá  a (D. 
Maria I), expondo os prejuízos que o povo da vila tem tido, que 
anteriormente contara ao governador, sem que este os tivesse resolvido. 
Quando o (governador e capitão) -general (da capitania de São Paulo, 
morgado de Mateus) D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), tomou 
posse do Governo da capitania, lançou novo tributo sobre o sal, para 
pagamento dos vencimentos do sargento-mor de Auxiliares, Francisco José 
Monteiro e seu ajudante, Manuel da Cunha Gamito. Como se trata dum 
condimento essencial, e prejudica muito, não só os moradores da vila como 
os de Curitiba e de Campos Gerais, pedem que o imposto seja lançado 
sobre outros viveres e não o sal, pois duzentos mil reis de tributo em cada 
alqueire de sal representa um pesado encargo.  Já anteriormente a Câmara 
tinha dirigido um apelo a D. José I, no sentido de diminuir aquele imposto, 
porém não fora atendido. 0 mesmo governador mandou construir na barra, 
desta vila, uma fortaleza cuja inutilidade demonstra, pedindo avultada 
contribuição aos habitantes e exigindo da Câmara o pagamento de cem mil 
réis anuais. Com o governo do sucessor daquele governador Martins Lopes 
Lobo de Saldanha agravou-se a situação da vila. Queixa-se ele que alistou 
todos os indivíduos, mesmo incapazes, expedindo o exército ali formado 
para o Rio Grande, no que foi contra a ordem expressa na provisão de D. 
João V de 1725, que proíbia a emigração.  A Câmara vê-se sem 
possibilidade de realizar determinadas obras urgentes por ter que desviar os 
seus rendimentos para os pôr à disposição do sargento-mor, por exemplo 
ter que manter um exército. Lembra à Rainha que, enquanto o governador e 
o sargento mor se conservarem na capitania não haverá paz. Esta 
conseguir-se-ia se voltasse o ouvidor bacharel Antônio Barbosa de Matos 
Coutinho, que sempre foi “ministro reto Pai da pobreza". Pede autorização 
para o exército da vila ser desmobilizado, visto ser provada a sua 
necessidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2846. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2846. 
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2847-  [ant. 1778, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do capitão Fernando Leite Guimarães, a (D. Maria I) 
pedindo que mande passar carta de confirmação da sesmaria que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Martim Lopes Lobo de Saldanha). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2847. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2847. 
 

2848-  [ant. 1778, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimento de Infantaria da praça de 
Santos, Afonso Botelho de Sampaio a (D. Maria I), pedindo que lhe conceda 
uma licença de um ano para vir a Lisboa tratar de negócios. 
Anexo:  lembrete, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2848. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2848. 
 

2849-  1778, Agosto, 6, Paço 
OFÍCIO (Cópia do) do ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro para o 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), conde da Cunha, 
(D. Antônio Alvares da Cunha), informando que (D. Maria I) manda restituir 
ao Conselho Ultramarino a patente, passada pelo governador, nomeando 
coronel do Regimento de Cavalaria Ligeira Auxiliar da capitania, Joaquim 
Manuel da Silva e Castro. Todas as patentes concedidas pelo governador e 
pelo vice-rei e capitão-general de mar e terra do Brasil devem ser 
confirmadas pela rainha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2849. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2849. 
 

2850-  1778, Agosto, 6, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o (Vice-Rei do Rio 
de Janeiro), conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha), dizendo que 
(D. Maria I) manda restituir, ao Conselho Ultramarino, a carta patente 
passada pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Martim Lopes Lobo de Saldanha), em que nomeia coronel do Regimento da 
Cavalaria Ligeira Auxiliar daquela capitania, Joaquim Manuel da Silva e 
Castro. Diz, ainda, que a Rainha quer rever não só a carta patente atrás 
indicada, mas também todas as cartas patentes passadas pelo dito 
governador e pelo vice-Rei e capitão general de mar e terra do Estado do 
Brasil, (o marquês de Lavradio, D. Luís de Almeida Portugal Soares de 
Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2850. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2850. 
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2851-  [ant. 1778, Agosto, 8] 
LEMBRETE  advertindo que havia sido tirado daquele maço 
umrequerimento de José Carneiro dos Santos, que  foi ao Conselho em 8 de 
Agôsto de 1778, em virtude do aviso que no mesmo dia baixou para se 
confirmarem todas as patentes passadas pelos governadores do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2851. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2851. 
 

2852-  1778, Agosto, 11, Secretaria do Conselho Ultramarino 
CARTA do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, informando que nos livros da Secretaria não consta que se expediram 
ordens algumas ao Dr. Anastácio José da Costa e Silva, durante o tempo 
em que exerceu o lugar de corregedor do crime do "bairro" de São Paulo, e 
que se encontra em termos de obter a certidão que pretende. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 27852. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2852. 
 

2853-  1778, Agosto, 11, Casa -Lisboa 
OFÍCIO do (presidente do Conselho Ultramarino (?), D. Antônio Alvares da 
Cunha) conde da Cunha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro), 
informando-o que dera inteiro cumprimento à ordem de (D. Maria I) que lhe 
fora transmitida pelo aviso de 8 de Agosto de 1778, em que mandara 
restituir ao Conselho Ultramarino a (Carta) patente passada pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha), a Joaquim Manuel da Silva e Castro, provendo-o no posto de 
coronel do Regimento de Cavalaria Ligeira Auxiliar da mesma capitania, 
assim como todas as que se achassem em circunstâncias idênticas, 
passadas pelo mesmo governador ou pelo vice-rei e capitão-general de Mar 
e Terra do Estado do Brasil (D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão 
Eça e Melo Silva e Mascarenhas, marquês de Lavradio). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2853. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2853. 
 

2854-  1777, Agosto, 16 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo pedindo a (D. 
Maria I) a conservação do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, pelo zelo e fidelidade que tem 
mostrado na administração da referida capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2854. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2854. 
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2855-  1778, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens sobre o requerimento do 
Bispo de São Paulo (D. frei Manuel da Ressurreição) a (D. Maria I) em que 
expunha que D. João V e D. José (I),  permitiram aos dois primeiros Bispos 
de São Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira e D. frei Antônio da Madre 
de Deus (Galrão), proverem os cargos eclesiásticos dos seus Bispados, mas 
que esta concessão deixara de existir, com graves prejuízos para a Igreja da 
capitania, que se encontrava privada de muitos dos seus membros, não 
podendo, por esse motivo, realizarem-se as cerimônias do culto. Também, 
para as vagas, que se iam dando, concorriam, por vezes, pessoas menos 
virtuosas, que, pelas suas condições financeiras, tinham possibilidade de 
alcançar a sua promoção, enquanto que outras, dotadas de todas as 
qualidades indispensáveis a um eclesiástico, devido à falta de meios, não 
podiam sequer pensar em concorrer a elas. A este inconveniente juntava-se  
o fato de a sua  maior parte  ser estranho à capitania, desconhecendo, por 
isso,  usos e instituições , o que os levava a cometer erros.  Enquanto o 
Bispo não tivesse autoridade para prover os cargos vagos, haveria sempre 
casos prejudiciais à Igreja.  Por todos os motivos apresentados pedia que o 
Rei lhe permitisse prover conezias, igrejas, benefícios, dignidades e outros 
cargos eclesiásticos, tal como fora concedido aos primeiros Bispos de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2855. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2855. 
 

2856-  [ant. 1778, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel José Vieira da Rocha, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação da patente do posto de capitão de Auxiliares a pé de 
uma Companhia da vila de Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2856. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2856. 
 

2857-  [ant. 1778, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Cavalaria Ligeira 
Auxiliar de São Paulo, Francisco Nunes Ramalho a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2857. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2857. 
 

2858-  [ant. 1778, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO de João Antônio de Barros a (D. Maria I), no qual pede 
confirmação da patente do posto de ajudante do Regimento de Dragões da 
Cavalaria Auxiliar de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2858. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2858. 
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2859-  [ant. 1778, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO dos moradores da comarca de Paranaguá a (D. Maria I), 
dizendo que o coronel Afonso Botelho de Sampaio (e Sousa), depois de ter 
servido vários postos, tanto na Infantaria paga como na Cavalaria Auxiliar, 
tais como: capitão de Infantaria e ajudante de ordens fora nomeado, pelo 
(ex) governador e (capitão-general da capitania) de São Paulo, D. Luís 
Antônio (de Sousa) Botelho Mourão, governador da comarca de Paranaguá. 
No exercício deste cargo, mandara fazer expedições aos sertões de Tibaji, 
vexando o povo e lesando a Fazenda Real.  Embolsava dinheiro público, 
mandava açoitar brancos desertores, rasgara autos retirados dos cartórios 
etc. Idênticas violências foram praticadas também por um seu criado, 
chamado Antônio Lopes de Azevedo, administrador das expedições que 
foram ao sertão de Iguatemi (Gatimi). Não obstante a conduta de ambos, o 
sobredito ex-governador nomeara-os respectivamente para coronel e 
sargento-mor de Infantaria do Regimento da guarnição da praça de Santos. 
Entretanto, no Governo da capitania sucedeu Martim (Martinho) Lopes 
(Lobo) de Saldanha que, informado do procedimento dos ditos oficiais, dera-
lhes baixa de posto e substituira-os por dois oficiais que tinham vindo do 
Reino na sua companhia. Mas, constando na capitania que o mencionado 
coronel e o criado do ex-governador tinham ido ao Reino pedir a 
confirmação das patentes em que o ex-governador os tinham provido, 
vinham pedir ao Rei que não só não lhe confirmasse as ditas patentes como 
não permitisse o seu regresso à capitania. 
Anexo: 2 despachos, parecer, lembrete, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2859. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2859. 
 

2860-  1778, Setembro, 7, São Paulo 
CARTA do Bispo da capitania de São Paulo, D. frei Manuel (da 
Ressurreição) para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, queixando-se 
da conduta do governador daquela capitania (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha), que, pelo seu exemplo vicioso está conduzindo a capitania à 
imoralidade de costumes. Dele espera providência, pois a inquietação está 
aumentando, pelo que dirige a (D. Maria I) a "conta" que vai junta. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2860. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2860. 
 

2861-  [ant. 1778, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio de Araújo a (D. Maria I), no qual pede 
a confirmação da patente do posto de capitão da Companhia de Cavalaria 
de São Bernardo do Regimento de Dragões Auxiliares de São Paulo e vilas 
do Sul. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2861. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2861. 
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2862-  1778, Setembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação feita pelos 
oficiais da Câmara da vila de Itu a (D. Maria I) acerca da necessidade, em 
que se achava a sua igreja matriz, de paramentos para as funções sagradas 
e ornatos para a capela-mor. Ao Conselho pareceu dever ser atendido o 
pedido, depois de consultado o procurador da Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2862. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2862. 
 

2863-  1778, Setembro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, dizendo que envia juntamente, uma cópia 
da instrução militar de 14 de Janeiro de 1775. Em seguida, expõe os 
serviços que prestou na defesa daquela capitania contra os espanhóis. 
Declara, finalmente, que o oficial, Bonifácio José de Andrade, a quem tinha 
conferido a patente de coronel de Dragões da Cavalaria Auxiliar, não 
cumpriu com os seus deveres na referida luta, e por isso não acha justo que 
D. Maria I lhe passe a confirmação da patente do dito posto. 
Anexo: cópia da  instrução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2863. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2863. 
 

2864-  1778, Setembro, 28, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO pela qual D. Maria I confirma 
Antônio Rodrigues de Oliveira, no posto de sargento-mor de Ordenanças da 
vila de Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das Lajes, no qual fora 
provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho (Mourão, morgado de Mateus). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2864. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2864. 
 

2865-  [ant. 1778, Outubro, 6] 
REQUERIMENTO de Policarpo Joaquim de Oliveira, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação da patente do posto de tenente-coronel do Regimento 
de Dragões de Cavalaria Auxiliar de São Paulo, que lhe foi dado pelo 
governador e capitão-general daquela capitania (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2865. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2865. 
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2866-  1778, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a representação feita pelos 
oficiais da Câmara da vila de São Sebastião, capitania de São Paulo, em 
que pediam a (D. Maria I) para libertar a vila da contribuição que lhe fora 
imposta para ajudar a reedificação de Lisboa, do subsídio literário, que fora 
instituído em 1774, e das guardas que eram obrigados a fazer os seus 
moradores na fortaleza de Canavieiras, pelos inconvenientes que daí 
advinham para o bem-estar da população da dita vila. O parecer do 
Conselho Ultramarino foi conforme com o do procurador da Fazenda, que 
achava que o assunto devia ser resolvido pela Rainha. 
Anexo:  2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2866. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2866. 
 

2867-  1778, Outubro, 13, Lisboa 
CARTA PATENTE de confirmação, pela qual D. Maria (I), visto o Aviso de 6 
de Agosto (de 1788), confirma Francisco Pereira da Mota, no posto de 
sargento-mor das Ordenanças da vila de Itapetininga, para que o nomeou o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha, o qual posto ficou vago pela ausência de João Batista 
Pimentel. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2867. 
 

2868-  [ant. 1778, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do padre Antônio José de Azevedo Pereira, vigário da 
igreja de São Sebastião do bispado de São Paulo, a (D. Maria I), pedindo 
provisão passada pelo Conselho Ultramarino, para que passa cobrar as 
duas partes da côngrua da referida igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2868. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2868. 
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2869-  1778, Outubro, 18, Lisboa 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha a (D. Maria I), na qual confirma que a 
Rainha lhe ordenou  que mandasse pagar a Paulino Aires de Aguirre a 
importância de uma canoa que lhe tomou para a Fazenda Real o ex-
governador Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) e 
os soldos de capitão de Auxiliares, vencidos na expedição à praça de 
Iguatemi.Visto que o requerente não disse no seu requerimento à Rainha as 
razões por que a Junta da Real Fazenda não lhe pagou o que pedia, o 
governador expõe o que se segue.  A canoa foi comprada muito tempo 
antes do estabelecimento da presente Junta e as leis de (D. Maria I) 
determinam que as dívidas feitas nos anos pretéritos se vão pagando com o 
remanescente de cada ano e por um proporcionado rateio depois de 
satisfeitas as dívidas atuais. Ora não seria justo pois, que, devido ao mau 
estado das finanças da Real Fazenda causado pelas enormes despesas da 
guerra, feitas nos dois anos antecedentes, se pagasse ao requerente por 
inteiro e não se procedesse assim, por impossibilidade, com outros credores 
mais importantes. Foi este o motivo por que a Junta não deferiu logo o 
requerimento de Paulino Aires de Aguirre. Quanto ao soldo de que requer o 
pagamento, não costuma este conceder-se às Tropas Auxiliares que servem 
em semelhantes expedições, com exceção do sargento-mor e ajudantes, 
por terem ordenado efetivo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2869. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2869. 
 

2870-  [ant. 1778, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia de Infantaria Auxiliar da vila 
de Paranaguá (Parnaguá) Francisco Rodrigues Ferreira a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação da patente do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2870. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2870. 
 

2871-  [ant. 1778, Outubro, 23] 
SENTENÇA DE JUSTIFICAÇÃO de D. Maria (I) a favor de Bartolomeu 
Bueno de Campos Leme e Gusmão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2871. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2871. 
 

2872-  [ant. 1778, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do alferes de Cavalaria Auxiliar do Terço da cidade de 
São Paulo de que é coronel Bonifácio José de Andrade, Francisco Pereira 
de Araújo, a (D. Maria I), no qual, por se encontrar impossibilitado de 
continuar ao serviço, pede que lhe conceda a reforma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2872. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2872. 
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2873-  [ant. 1778, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição, 
pedindo que o escrivão da Chancelaria lhe passe a cópia de um Alvará 
dirigido por (D. Maria I), ao então Bispo da cidade de Angra, o qual lhe é 
necessário para juntar aos seus documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2873. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2873. 
 

2874-  [ant. 1778, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, frei Manuel da Ressurreição, 
pedindo que o escrivão da Chancelaria das Ordens Militares, lhe passe 
cópia do Alvará de D. José (I), dirigido ao Arcebispo de Goa, autorizando a 
nomear os "Benefícios" daquele arcebispado, que lhe é necessário para 
juntar aos seus documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2874. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2874. 
 

2875-  [ca. 1778, Outubro, São Paulo ] 
CARTA (sumário da) dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo para 
(D. Maria I), comunicando que, no ano de 1728, pediram a (D. João V) que 
lhes concedesse o Recolhimento de Santa Teresa para ficar a ser um 
convento de religiosas, professoras, mandando o Rei informar o Bispo sobre 
os meios de se poder criar convento, ao que fazendo-o agora, pedem 
aquela graça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2875. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2875. 
 

2876-  [ca. 1778, Outubro] 
CARTA (sumário da) do juiz de fora da vila de Santos e que serve de 
ouvidor-geral de São Paulo, (José Carlos Pinto de Sousa), para (D. Maria I) 
comunicando-lhe a continuação dos excessos com que se tem portado o 
governador e capitão general de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, fazendo por exemplo rematar os ofícios de justiça a quem lhe 
pareceu, sem sua informação, contra o estabelecido pelas ordens reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2876. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2876. 
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2877-  [ca. 1778, Outubro, São Paulo] 
RELAÇÃO das cartas escritas pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martinho Lopes Lobo de Saldanha a (D. Maria I), 
tendo tratado a 1ª de dar parte de ter recebido a ordem para fazer fechar as 
casas de sortes; a 2ª para informar a respeito da ordem que se lhe dirigiu 
para dar baixa do posto de capitão de Ordenanças do bairro de Apiaí , 
distrito da vila de Guaratinguetá, Francisco Antônio Martins; a 3ª para 
informar sobre a representação dos oficiais da câmara da vila de Itu a 
respeito da inovação de salários do Juízo Eclesiástico; a 4ª para informar 
sobre a ordem que se lhe dirigiu para observar a norma que deu para o 
provimento das provedorias da Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2877. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2877. 
 

2878-  [ant. 1778, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do ajudante de Auxiliares da Cavalaria Ligeira de Serra 
Acima da capitania de São Paulo, Henrique José, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2878. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2878. 
 

2879-  1778, Novembro, 19, Lisboa 
CARTA do ouvidor-geral (corregedor da comarca) de São Paulo e 
(intendente da Casa da Fundição), Estevão Gomes Teixeira a (D. Maria I), 
expondo a embaraçosa recepção dos salários na capitania e o desnível que 
se pode notar entre os seus salários diminutos, e os dos oficiais de Justiça. 
Quando foi nomeado ouvidor o Juiz de fora de Santos, José Carlos Pinto de 
Sousa, a Junta ordenou-lhe por despacho de 19 de Agosto de 1777,  que 
em toda a comarca se observasse o regimento de minas minas das 
capitanias de São Paulo, Goiás , Mato Grosso e Minas (Gerais), ameaçando 
com a prisão qualquer desobediência. Resulta, assim, os funcionários 
ficarem a receber pelo regimento de minas e ele, como ouvidor-geral, 
continuar a observar a régia provisão, recebendo vencimento 
consideravelmente inferior. Pede para normalizar esta situação, que o 
governador e presidente da Junta (Martim Lopes Lobo Saldanha) está cada 
vez agravando mais, com as suas decisões arbitrárias. 
Anexo: 7  certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2879. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2879. 
 

2880-  [ant. 1778, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO de Jêronimo de Castro Guimarães, a (D. Maria I) na qual 
pede confirmação da patente do posto de sargento-mor de Ordenanças da 
vila de São João de Atibaia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2880. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2880. 
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2881-  1778, Dezembro, 10, São Paulo 
OFÍCIO de (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
enviando-lhe os mapas dos dois Regimentos da capitania: o do coronel 
destacado na ilha de Santa Catarina, Manuel Mexia Leite, e o de voluntários, 
destacado na vila de (Santo Antônio dos Anjos de) Laguna, com as relações 
do comportamento dos seus componentes. 
Anexo: mapa, 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2881. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2881. 
 

2882-  1778, Dezembro, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
comunicando que teve cumprimento a carta (de D. José I) de 14 de Janeiro 
de 1775, em que lhe ordenava que seguisse a instrução militar da mesma 
data assinada por aquele ministro para o regulamento do exército. Logo que 
tomou posse do governo, formou o Regimento de Infantaria, que encontrou 
reduzido a sete Companhias incompletas irregulares, indisciplinadas e mal 
comandadas. Alude aos seus ofícios  em que (pela Secretaria de Estado da 
Marinha) expunha as razões que o levaram a demitir o coronel Afonso 
Botelho de Sampaio e Sousa e o sargento-mor Antônio Lopes de Azevedo 
que substituiu não sem ter consultado o vice-rei do Estado do (Brasil) 
marquês de Lavradio, (D. Luís de Almeida Portugal Soares e Alarcão Eça e 
Melo Silva e Mascarenhas). Expõe mais adiante os motivos daquelas 
demissões, porque pensa que o Conselho Ultramarino, só por 
desconhecimento da capacidade daqueles oficiais, os podia ter confirmado. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2882. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2882. 
 

2883-  [ant. 1778, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Cavalaria de Dragões 
Auxiliares da cidade de São Paulo, Teotônio José Zuzarte, a (D. Maria I), 
pedindo que lhe conceda um ano de licença para vir a Lisboa tratar de 
vários assuntos. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2883. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2883. 
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2884-  1778, Dezembro, 26, São Paulo 
CARTA do (secretário do Governo da capitania de São Paulo) José Inácio 
Ribeiro Ferreira para (D. Maria I), na qual envia a relação das ordens do 
Conselho Ultramarino expedidas para o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2884. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2884. 
 

2885-  [ca. 1778, Lisboa] 
INSTRUÇÕES (minuta das) do punho do (ministro e secretário de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro sobre as 
providências a adotar na defesa dos domínios confinantes da capitania de 
São Paulo, a saber: Rio Pardo, Viamão, e Ilha de Santa Catarina. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2885. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2885. 
 

2886-  [ca. 1778, São Paulo] 
RELAÇÃO das cartas para (D. Maria I) que, pelo Conselho Ultramarino, 
escreve o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim 
Lopes Lobo de Saldanha), remetidas em fevereiro de 1778, feita e assinada 
pelo (secretário do Governo da capitania de São Paulo), José Inácio Ribeiro 
Ferreira, tendo tratado a 1ª da baixa que se mandou dar a Francisco Antônio 
Martins, do posto de capitão do bairro de  Apiaí da vila de Guaratinguetá; a 
2ª da informação da representação dos oficiais da Câmara da vila de Itu a 
respeito da inovação de salários do Juízo Eclesiástico, praticada por Antônio 
Pais de Almeida e mandada executar pelo governador do Bispado, Antônio 
de Toledo Lara; a 3ª sobre não poder executar a formalidade que deve 
proceder para o provimento dos provedores da Real Fazenda, por estar 
abolida esta ocupação pela criação da nova Junta da Fazenda; a 4ª sobre a 
ordem régia de se fixarem quaisquer casos de sortes que não havia na 
capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2886. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2886. 
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2887-  1779, Janeiro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
declarando que recebera, por carta, um pedido do coronel de um Regimento 
da Bahia, Francisco Antônio da Veiga Cabral, governador da ilha de Santa 
Catarina, para lhe enviar todas as embarcações que pudesse, para 
transporte dos dois Regimentos da capitania. Esse pedido foi feito em 
cumprimento da ordem do vice-rei do (Estado do Brasil) marquês de 
Lavradio (D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e 
Mascarenhas). O referido governador diz que dentro em pouco a tropa 
chegará a São Paulo e o cofre da Real Fazenda não pode sustentá-la, 
pagar-lhe os vencimentos e as fardas. Têm pedido ao vice-rei fundos que 
financiem estas despesas e os seus pedidos não têm sido atendidos. Dirige-
se agora ao (secretário de Estado), pedindo prontas providências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2887. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2887. 
 

2888-  1779, Janeiro, 17, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
dando parte da chegada ao porto da vila de Santos, do Regimento de 
Voluntários Reais da capitania de (São Paulo) no último estado de miséria e 
devendo-lhe o Estado quinze meses de soldo. Pede providência, pois está 
sem meios econômicos e torna-se necessário manter em disciplina o 
exército. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2888. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2888. 
 

2889-  1779, Janeiro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro; 
comunicando-lhe que, quando saiu da Corte entregou a administração da 
sua casa ao irmão, Cristóvão Antônio Lobo de Saldanha, que teve que ser 
substituído pelos feitores, esperando, em vão, melhor administração. . Seu 
irmão abandonou o forte de Santa Luzia e instalou-se em sua casa com 
grande comitiva, obrigando os feitores do governador a custear todas as 
despesas e vendo-se este cada vez mais endividado. Seus próprios filhos 
José Lobo de Saldanha e Joaquim Lobo Saldanha seguem o exemplo do tio, 
abandonando o estudo de Letras e dedicando-se à carreira das armas, para 
poderem estar em Estremoz. Finalmente, pede ao referido secretário de 
Estado que, sendo o seu estado financeiro mais lastimável possível, 
interceda junto à  Rainha o providenciar. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2889. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2889. 
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2890-  1779, Janeiro, 21, Lisboa 
PROCESSO respeitante ao pagamento dos ordenados atribuídos ao 
provisor e ao vigário geral do Bispado de São Paulo, criado a pedido de D. 
João V, e desmembrados do Bispado do Rio de Janeiro contendo provisão 
de D. Maria (I), em que faz saber ao Bispo da capitania de São Paulo, (D. 
Frei Manuel da Ressurreição), que o ex-vigário capitular do Bispado, Manuel 
de Jesus Pereira, em carta de 10 de Maio de 1764, informara que os Bispos 
da Diocese recebiam uma côngrua anual, com a obrigação de pagarem 
determinada importância ao provisor e ao vigário geral. Mas, aparecendo na 
Provedoria de Santos, uma ordem para que o provedor da Real Fazenda 
pagasse, anualmente, idêntica quantia aos referidos ministros, o Bispo 
antecessor, (D. Frei Antônio da Madre de Deus Galrão), deixou de efetuar o 
dito pagamento. Passando a cobrar essas quantias estabelecidas na 
Provisão de 7 de Maio de 1746, na Provedoria, perguntavam-se elas seriam 
além das que os Bispos eram obrigados a pagar-lhes. Ouvido o procurador 
da Fazenda, a Rainha esclarece que essa importância nada tem que ver 
com a que os Bispos pagarão das suas côngruas, conforme foi estabelecido 
na Provisão de 6 de Maio de 1746. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2890. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2890. 
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2891-  1779, Janeiro, 29, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania) de São Paulo Martim 
Lopes Lobo de Saldanha para (D. Maria I), na qual expõe as razões que 
levaram o seu antecessor D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, 
morgado de Mateus) a prover Antônio Correia Pinto no posto de capitão-mor 
regente da vila de (Nossa Senhora dos Prazeres) das Lajes, sem prévia 
nomeação da Câmara. Tinha-o escolhido para explorar, à sua custa,  os 
sertões de (Nossa Senhora das Lajes dos Pinhais) de Curitiba  até a 
fronteira do Rio Grande de (São Pedro) do Sul. Persuadiu-se o general que 
esta nomeação devia ser sua, conforme as ordens que tinha da Secretaria 
do Estado (dos Negócios de Marinha e Domínios Ultramarinos), e por isso 
lhe mandou passar a referida patente sem nomeação de Câmara da (vila de 
Nossa Senhora das Lajes dos Pinhais de) Curitiba, por estar preenchido o 
posto de capitão-mor da mesma vila. Antônio Correia Pinto tem libertado 
aqueles sertões de malfeitores, , abriu estradas, fundou  a vila (de Nossa 
Senhora dos Prazeres) das Lajes, uma das mais progressivas da capitania, 
tendo gasto  grande parte dos seus bens. Desta vila, recebe a Fazenda Real 
os rendimentos das passagens de dois rios e dos quintos dos couros que a 
extraem para a (vila de Santo Antônio dos Anjos) de Laguna. Como a vila 
das Lajes se encontra muito longe de (São Paulo) estes rendimentos têm 
sido administrados pelo mesmo capitão-mor, que se tem dedicado ao real 
serviço com o maior zelo como (o atual governador) observou nas 
expedições militares para a campanha do Sul.  Com tudo isso pretende 
conseguir a confirmação de sua patente de capitão-mor regente da vila das 
Lajes, que ainda não conseguiu. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2891. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2891. 
 

2892-  1779, Fevereiro, 1, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios pertencentes ao "Estado da Fazenda" exigidas pelo 
(governador e capitão) -general (da capitania) de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha para a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2892. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2892. 
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2893-  [post. 1779, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Xavier de Sales, natural de São Paulo, 
a (D. Maria I), dizendo que foi ordenado sacerdote no ano de 1767 e no ano 
seguinte foi provido no cargo de coadjutor da igreja de Moji das Cruzes no 
qual esteve até 1771. Foi depois nomeado coadjutor da freguesia da Sé de 
São Paulo, donde passou no mesmo ano de 1772 para o cargo de vigário da 
igreja e da vara da vila das Lajes. Em 1776 foi escolhido pelo Bispo (de São 
Paulo, D. Frei Manuel da Ressurreição) para criar a freguesia de Ouro Fino, 
depois do que foi requerido para a vila de Moji das Cruzes. A sua folha 
corrida e outros documentos atestam a sua inocência e bom 
comportamento. Crê, pois, que  merece alguma recompensa e por isso pede 
que lhe dê um dos canonicatos vagos na Sé de São Paulo ou o lugar de 
cura da mesma Sé ou ainda o nomeie para  algumas  das freguesias 
indicadas por ele. Apreciaria também o lugar de vigário coadjutor e futuro 
sucessor da freguesia de Moji das Cruzes, cuja Câmara requereu a (D. 
Maria I) nesse sentido, recomendando-o. 
Anexo:  certidão.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2893. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2893. 
 

2894-  1779, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca da conta que dá o governador 
e capitão-general de São Paulo (Martim Lopes Lobo de Saldanha), em 15 de 
Janeiro de 1778, sobre a provisão expedida pelo Conselho que se lhe 
ordenava para fazer observar, no provimento das Provedorias da Fazenda 
Real, a norma prescrita de se fixarem editais pela Junta da Administração e 
Arrecadação da Fazenda Real, e de se proporem à Rainha as pessoas mais 
idôneas para serem providas. Naquela capitania e comarca de Paranaguá  
nunca houvera mais que um lugar de provedor da Fazenda Real, que, 
primeiramente, residia em Santos e depois se transferira para São Paulo. 
Que, quando tomara posse do seu cargo, esse emprego era exercido, 
interinamente, pelo ouvidor José Gomes Pinto de Morais, mas, com a 
criação da nova Junta da Fazenda, fora abolido,, ficando o ouvidor com a 
exercício de juiz executor, e se nomeara um escrivão encarregado de todas 
as execuções da Fazenda Real, e mais causas pertencentes ao foro 
contencioso que eram julgadas em Junta, seguindo a lei. Ouvido o 
procurador da Fazenda, foi este do parecer que não podia ter execução a 
resolução de (D. Maria I), em vista da Provedoria se ter extinguido com a 
criação da Junta. Ao Conselho pareceu o mesmo. 
Anexo: carta, ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2894. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2894. 
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2895-  1779, Março, 15, Secretaria 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, para o fiscal das mercês, Gonçalo José da Silveira Preto, informando 
que o Conselho ordena que envie, ao dito fiscal, os papéis inclusos, 
referentes a D. Clara Joaquina de Brito, para que informe a respeito do novo 
requerimento. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2895. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2895. 
 

2896-  [ant. 1779, Março, 17, Vila de Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos 
de Lajes 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues de Oliveira pedindo a (D. Maria I) 
que lhe seja passada 2ª via da patente de confirmação no posto de 
sargento-mor das Ordenanças (da vila de Nossa Senhora dos Prazeres dos 
Campos das Lajes), em que foi provido pelo governador (e capitão general) 
da capitania de São Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
morgado de Mateus). 
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2896. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2896. 
 

2897-  1779, Março, 18, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
remetendo pelo primeiro contador do Real Erário, Matias José Ferreira de 
Abreu, um casal de antas e cinco guarases para (D. Maria I).  Aqueles 
animais são domesticados, porém torna-se necessário observar certo 
número de cuidados, especialmente com os guarases como vai explicado na 
nota inclusa. Diz, também, que ele juntamente com o portador criou a Junta 
da (Administração e) Arrecadação da Real Fazenda da capitania (de São 
Paulo). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2897. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2897. 
 

2898-  1779, Abril, 6, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
enviando uma relação dos emolumentos, propinas, ordenados e 
rendimentos que anualmente recebiam os funcionários daquela capitania. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2898. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2898. 
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2899-  1779, Abril, 7, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, dirigida a (D. Maria I), acusando a 
recepção da provisão do Conselho Ultramarino,  em que lhe era ordenado 
que averbasse o registo da patente de capitão do bairro de Santo Antônio de 
Guaratinguetá  que o seu antecessor (morgado de Mateus) D. Luís Antônio 
de Sousa (Botelho Mourão) passou a Francisco Antônio Martins. 
Anexo: carta, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2899. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2899. 
 

2900-  1779, Abril, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (D. Maria I), expondo que o cirurgião 
do hospital militar de Santos, José Antônio da Fonseca Gouveia, lhe 
apresentou uma carta patente, de 5 de Outubro de 1778, pela qual fora 
provido no cargo de cirurgião-mor do presídio; mas surgiram-lhe dúvidas.  É 
certo que houve um médico militar, cirurgião-mor do presídio, no tempo em 
que a guarnição da vila era numerosa, mas, depois de criados dois 
Regimentos, com os respectivos médicos e seus ajudantes, parece 
desnecessária a existência desse cargo.  Também se deu o caso de, num 
movimento desses Regimentos, ter-se nomeado o referido médico, 
interinamente, ; porém, regressados esses Regimentos, de novo era inútil a 
despesa com outro cirurgião. A acrescentar às razões apresentadas, há o 
fato de José Antônio da Fonseca Gouveia ter botica na dita vila, donde se 
retiram as drogas e os remédios necessários para o Hospital Militar, o que 
se tornava incompatível com a missão que pretendia desempenhar. Exposto 
o assunto, a referida Senhora determinará o que achar conveniente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2900. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2900. 
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2901-  1779, Abril, 14, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
ALVARÁ (minuta do) de (D. Maria I), em que ordena ao Bispo de São Paulo, 
D. Frei Manuel da Ressurreição que proponha, para os lugares 
eclesiásticos, os prelados que achar dignos quer pela instrução quer pelas 
virtudes. Desses lugares deveria excluir o de arcediago porque esse cargo 
seria preenchido por um clérigo que ela própria escolheria. O Bispo deveria 
mandar pôr editais, logo que os lugares vagassem.Os interessados 
deveriam apresentar a sua documentação pela qual o Bispo escolheria três 
concorrentes que proporia à Rainha. No caso de se tratar de algum cargo de 
"natureza colativa" os concorrentes teriam de se submeter a um exame. Os 
examinados seriam também escolhidos entre os eclesiásticas mais 
instruídos e possuidores de maiores virtudes. Feito os exames, seriam 
propostos os três melhor classificados, quer pela sabedoria que mostrassem 
nas provas, quer pelos serviços que tivessem já prestado à Igreja. Os ditos 
propostos deveriam ser naturais daquele Bispado, sendo preferidos, no caso 
de estarem em igualdade de circunstâncias, os que tivessem pertencido à 
nobreza da capitania (de São Paulo). As propostas à Rainha deveriam ser 
apresentadas na forma de simples consulta assinada por ele, e 
acompanhada dos documentos referentes aos candidatos. Todos esses 
documentos deveriam ser remetidos ao "Tribunal da Mesa da Consciência e 
Ordens" pela primeira ou segunda embarcação que partisse da vila de 
Santos para a capital ou para o Rio de Janeiro. No caso destas ordens não 
serem cumpridas, o dito Tribunal anularia as propostas feitas pelo Bispo. 
Quando as propostas chegassem  seriam levadas à Rainha a fim dela 
escolher aquele que deveria ser nomeado. Essa escolha seria transmitida, 
no prazo de seis meses, ao  Bispo, que deveria proceder imediatamente ao 
ato de posse do cargo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2901. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2901. 
 

2902-  1779, Abril, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo (secretário do Governo da capitania de São Paulo), 
José Inácio Ribeiro Ferreira, dos oficiais expedidos pelo governador e 
capitão-general (da capitania) de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, para a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos. 
Anexo:  3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2902. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2902. 
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2903-  1779, Maio, 15, Junqueira  
OFÍCIO do marquês de Angeja (D. José Xavier de Noronha Camões de 
Albuquerque de Sousa Monis (?)), ao (secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, remetendo-
lhe o requerimento de João Honório de Valadares e Aboim que (D. Maria I) 
lhe mandara, dizendo ser necessário informar-se  que o requerente era 
provedor da Fazenda Real da capitania de São Paulo e que, tendo graves 
dissenções com o governador daquela capitania (morgado de Mateus), D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, deles resultaram volumosas cartas 
da parte dum e doutro, para o Erário Régio, pelo que se tomou a resolução 
de promover a mudança de ambos, dando-os como desordeiros. Diz que os 
requerimentos que o requerente dirigiu ao Erário, nos quais pedia que se lhe 
pagassem os ordenados vencidos não devem ser deferidos, pois que, em 
seu entender, ele nem tem os serviços que alega, nem o Erário pode pagar 
as dívidas contraídas nas diversas Provedorias da América. Diz que mandou 
remeter o mesmo requerimento à Junta da Fazenda de São Paulo para 
deferir, se fosse de justiça ou dar-lhe o seu parecer. Porém como foi do 
agrado de (D. Maria I) deferir-lhe o requerimento, poder-se-á dar-lhe a 
importância da dita dívida, sem se alterar o que está ordenado, ou entregar-
lhe metade da importância paga pela Junta da Fazenda de Angola e a outra 
metade paga pelo Erário Régio. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2903. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2903. 
 

2904-  1779, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre os requerimentos dos 
candidatos aos lugares das Secretarias dos Governos de Minas Gerais, 
Pará, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, Grão-Pará, e Maranhão para 
cujos cargos foram afixados editais durante 20 dias. A Secretaria de São 
Paulo, concorreram os seguintes candidatos: Antônio Pires Alvares de 
Miranda, ex-guarda-livros da Casa da Índia; José da Costa Silveira, que 
frequentou durante quatro anos a Universidade de Coimbra ; Francisco 
Xavier Alvares Fidalgo, fiel dos Registros de São Bernardo e das Três 
Barras; Filipe de Oliveira Mendes Dias Lobato,  bacharel formado em Leis, 
pela Universidade de Coimbra. Todos apreentam folha corrida exemplar. 
Além destes, concorreram ainda vários outros candidatos Pareceu ao 
Conselho propor em 1º lugar, Antônio Pires Alvares de Miranda, proposto 
também em 2º lugar para a Secretaria do Governo de Mato Grosso. Em 2º 
lugar, João José da Costa Silveira e em 3º Francisco Xavier Alvares. Ao 
Conselheiro José Carvalho de Andrade parece propor em 1º lugar o 
bacharel Filipe de Oliveira Mendes Dias Lobato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2904. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2904. 
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2905-  1779, Maio, 27, Lisboa 
RELAÇÃO dos opositores ao lugar de secretário da capitania de São Paulo, 
para o que se publicaram editais, durante vinte dias, a partir de 27 de Maio 
de 1778. 
Anexo:  4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 33, doc. 2905. 
AHU_CU_023-01, Cx. 33, D. 2905. 
 

2906-  [ant. 1779, Junho, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Paulistas da praça de 
Santos, da capitania de São Paulo, Antônio Lopes de Azevedo, pedindo a 
(D. Maria I) que lhe conceda mais um ano de estadia na Corte onde se 
encontra a tratar de uns negócios. 
Anexo:  provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2906. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2906. 
 

2907-  [ant. 1779, Junho, 15] 
REQUERIMENTO de Francisco Pereira de Sousa pedindo a (D. Maria I) 
confirmação duma carta de sesmaria por que o governador (e capitão-
general) da capitania de São Paulo (Martim Lopes Lobo de Saldanha) lhe 
concedeu de uma légua de terreno em quadra, na paragem do Bairro das 
"abóboras". 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2907. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2907. 
 

2908-  [ant. 1779, Julho, 21] 
REQUERIMENTO de José Pedro Galvão pedindo a (D. Maria I) confirmação 
do posto em que foi provido o de capitão de Infantaria do Regimento, de que 
é coronel, Manuel Maria Leite, da capitania de São Paulo como prova pela 
patente inclusa. 
Anexo: portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2908. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2908. 
 

2909-  1779, Julho, 21, Sítio de Nossa Senhora da Ajuda 
ALVARÁ (cópia do) de (D. Maria I) feito por José Teotônio da Costa Posser 
pelo qual determina que se regule os provimentos das dignidades, conesias  
e benefícios da Sé da cidade de São Paulo, assim como também das 
paróquias "Nigaisarias" e benefícios curados da mesma Sé. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2909. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2909. 
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2910-  [ant. 1779, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria do Regimento da praça de 
Santos, Afonso Botelho de Sampaio pedindo a (D. Maria I) que lhe mande 
passar certidão da licença que obteve para se demorar na Corte. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 34, doc. 2910. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2910. 
 

2911-  [ant. 1779, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Alvares da Silva, a (D. Maria I), pedindo 
a confirmação da provisão pela qual foi nomeado capelão do Colégio dos 
Jesuítas da praça de Santos pelo Bispo de São Paulo D. Frei Antônio da 
Madre de Deus (Galrão) e aprovado pelo vice-rei do Brasil (D. Antônio 
Alvares da Cunha). 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2911. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2911. 
 

2912-  1779, Agosto, 29, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
referindo que mandou arrematar, em Junho, a renda do Colégio de 
Araçariguama, que pertencia aos Jesuítas. O arrematante foi Rodrigo 
Pedroso de Barros com dois sócios, Bernardo Bicudo Chassim e Agostinho 
Delgado Arouche. O compromisso principia em Janeiro de 1780, dando um 
conto e cem mil réis livres para a Fazenda Real, preço superior ao de 
arrematação antecedente, em quinhentos mil reis, que o seu antecessor 
arrematara ao tenente-coronel Policarpo Joaquim de Oliveira, nos seis anos 
antecedentes. 
Anexo: sumário de ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2912. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2912. 
 

2913-  1779, Setembro, 8, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios do Estado Militar expedidos pelo governador e 
capitão-general (da capitania) de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, para a Secretaria de Estado (dos Negócios) da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, assinada pelo (secretário do Governo) da mesma 
capitania, José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2913. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2913. 
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2914-  1779, Setembro, 8, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao "Estado Político" expedidos pelo 
governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha), para a Secretaria de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, feita pelo (secretário do Governo da capitania de São Paulo), 
José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2914. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2914. 
 

2915-  [Ant. 1779, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de Antônio Alvares dos Reis, a (D. Maria I), no qual pede 
que o confirme no lugar de guarda-mor das terras minerais do distrito da vila 
de Moji das Cruzes em que foi nomeado por provisão do governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2915. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2915. 
 

2916-  1779, Outubro, 19, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, a (D. Maria I), dizendo que, em observância da 
ordem régia, expedida pelo Conselho Ultramarino, de 11 de Abril de 1778, 
informa que  Paulino Aires de Aguirre é inspetor e recebedor dos novos 
impostos da Real Fazenda, no Registro da vila de Sorocaba, por ter sido 
nomeado pela Câmara daquela vila para o dito lugar. Dois anos depois da 
sua nomeação requereu, na Junta de Administração e Arrecadação da Real 
Fazenda, se lhe arbitrasse e pagasse ordenado desde o dia em que 
começou a servir. Não foi deferido por nunca se haver pago ordenado algum 
aos seus antecessores. Apresentou o requerente a exemplo dos 
administradores dos meios direitos dos animais que entram pelo registro de 
Curitiba, porém, este rendimento está diretamente debaixo da Administração 
Real, enquanto que a cobrança de aquele está a cargo das respectivas 
Câmaras, não podendo, por conseguinte, comparar-se a situação de uns e 
outros funcionários. Não é também atendível a razão que alega de servir 
com provisão da Junta, pois esta não fez mais que confirmar a nomeação da 
Câmara. De resto, o custeio e a administração do rendimento destes 
impostos correu sempre por conta da Câmara. 
Anexo: Despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2916. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2916. 
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2917-  [ant. 1779, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de José Antônio da Silva, morador no bairro de Santa 
Ana, termo da cidade de São Paulo, a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão da Companhia das Ordenanças 
do referido bairro. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2917. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2917. 
 

2918-  [ant. 1779, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Rita Antônia da Silva Serra, viúva do sargento-mor 
Antônio Francisco de Andrade, residente na vila de Parnaíba, comarca de 
São Paulo, a (D. Maria I), pedindo provisão para ser tutora de seus filhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2918. 
 

2919-  1779, Novembro, 15, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I) confirmando José Antônio da Silva, no 
posto de capitão da Companhia de Ordenança dos moradores do Bairro de 
Santa Ana, termo da cidade de São Paulo, comandada pelo capitão Manuel 
de Oliveira Cardoso, em que fora provido pelo governador e capitão general 
da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2919. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2919. 
 

2920-  [post. 1779, Novembro, 17, Lisboa] 
INFORMAÇÃO dada pelo Real Erário a (D. Maria I), sobre os motivos 
alegados pela Junta da Fazenda Real da capitania de São Paulo, por não 
ter remetido o quinto de ouro, como lhe fora ordenado pela provisão do Real 
Erário, datada de 17 de Novembro de 1779. O motivo principal consistia no 
fato de a dita Junta ter uma despesa que excedia a sua receita, o que fazia 
com que a Fazenda Real se encontrasse endividada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2920. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2920. 
 

2921-  1779, Novembro, 24, Lisboa 
REQUERIMENTO do padre reitor da Ordem de São Paulo, a (D. Maria I), 
em que expõe precisar que lhe passem, por certidão, a Provisão dirigida 
pela Rainha, ao Conde de Lumiares (Carlos Carneiro de Sousa e Faro), 
para poder  tomar a razão do juro ao suplicante de ceerta quantia de 
dinheiro. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2921. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2921. 
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2922-  1779, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre um requerimento do Padre 
Antônio Ramos Barbas, preso na Fortaleza da Barra Grande da vila e praça 
de Santos. O procurador da Fazenda foi de opinião que só com uma 
informação do governador, se poderia tornar conhecimento do caso, embora 
também nele estivesse envolvido, e que, se a culpa não fosse muito grande, 
os mudassem para prisão mais branda; pareceu-lhe, ainda, que o clérigo 
não deveria ser condenado em cadeia secular, mas sim entregue ao Bispo, 
que deveria proceder embora as culpas do réu fossem de lesa-majestade. 
Ao Conselho parece o mesmo que ao desembargador procurador da 
Fazenda, além de que o vice-rei, depois de ouvido o governador de São 
Paulo, deveria também dar a sua informação. O presidente do Conselho (D. 
Antônio Alvares da Cunha), Conde (da Cunha) é de opinião que se 
apresente o requerimento a (D. Maria I). 
Anexo: 3 cartas, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2922. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2922. 
 

2923-  1779, Novembro, 29, São Paulo 
CARTA do Bispo (da diocese) de São Paulo, frei Manuel (da Ressurreição) 
para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, agradecendo-lhe a sua 
intervenção junto de (D. Maria I) que deferiu os seus requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2923. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2923. 
 

2924-  1779, Dezembro, 5, Junqueira -Lisboa 
OFÍCIO do (presidente do Real Erário, marquês de Angeja, D. Pedro José 
de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa), pedindo, ao 
(secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, auxílio para pagamento das despesas das 
folhas, eclesiástica, civil e militar da capitania de São Paulo. 
Anexo: representação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2924. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2924. 
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2925-  1779, Dezembro, 6, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição), para (o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro dizendo que, após ter recebido o 
alvará de 14 de Abril, que lhe concedia o direito de propor prelados para 
canonicatos, igrejas e outros benefícios do Bispado, pôs em concurso um 
canonicato e uma igreja, cujas propostas vão dirigidas ao Tribunal da Mesa 
da Consciência e Ordens, como se lhe ordenava. Restam três igrejas para 
as quais as propostas ainda não vieram, por ficarem mais distantes. Lembra 
que se torna urgente a nomeação de clérigos, no seu Bispado, para 
ocuparem os lugares que estão vagos. 
Anexo: carta, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2925. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2925. 
 

2926-  [ant. 1779, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do padre Inácio de Azevedo Silva a (D. Maria I) no qual, 
em virtude de ter requerido a confirmação dumas terras de sesmaria, 
concedidas por provisão do Governo de São Paulo e ter tido por despacho 
que usasse dos meios competentes pede que lhe mande entregar os 
documentos que juntou e por certidão o referido despacho. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2926. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2926. 
 

2927-  1780, Janeiro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para (D. Maria I), dizendo que, segundo se 
costuma praticar, se preencheu três lugares de letras na dita capitania: 
ouvidor da comarca de São Paulo, ouvidor da vila e comarca de Paranaguá  
e juiz de fora da vila e praça de Santos e São Vicente. Mas devido ao 
insuficiente rendimento destas para a manutenção de seus ministros, 
parece-lhe que se deviam reunir num só, beneficiando com isso a Fazenda 
Real e o povo da capitania. O novo ministro passará a residir na vila de 
Santos e exercerá o seu ofício em São Vicente Conceição de Itanhaem  e 
todas as vilas situadas na beira-mar, tais como São Sebastião e Ubatuba, 
ficando assim beneficiados os seus  moradores , que mais facilmente vem a 
Santos que a São Paulo. Quanto às povoações pertencentes à comarca de 
Paranaguá, também lhes é mais cômodo o ouvidor em Santos. O ministro 
que serviu este lugar, além de ordenado pago pela Fazenda Real que deve 
ser igual ao que vence o ouvidor de São Paulo receberá emolumentos 
pagos pelas vilas onde exerce o seu ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2927. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2927. 
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2928-  1780, Janeiro, 21, São Paulo 
(OFÍCIOS n.º 7 e 8 do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de 
Melo e Castro, do ano de 1780. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2928. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2928. 
 

2929-  1780, Janeiro, 31, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
pedindo que volte a Portugal porque continuar no governo da (capitania de 
São Paulo) significa a ruína completa da sua casa que já se encontra muito 
endividada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 29229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2929. 
 

2930-  1780, Fevereiro, 1, São Paulo 
CARTA de Manuel José da Nóbrega Botelho, ao (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, pedindo-lhe que interfira junto de (D. Maria I) para que lhe 
seja concedida licença de voltar ao Reino, visto ter a sua mulher e filhos em 
Olivença e não ser necessária a sua presença em São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2930. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2930. 
 

2931-  1780, Fevereiro, 7, São Paulo 
CARTA do governador (e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (D. Maria I), informando sobre o 
requerimento de Joaquim José Pinto de Morais Leme, em cumprimento da 
ordem expressa na Provisão de 6 de Agosto de 1779. Contém:  
Anexo:  requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2931. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2931. 
 

2932-  [ant. 1780, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel José da Graça, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação do posto de capitão da 6ª Companhia do Regimento de 
que é tenente-coronel, o comandante Henrique José de Figueiredo, da 
guarnição da praça de São Paulo, em que foi nomeado por portaria do 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha). 
Anexo:  portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2932. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2932. 
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2933-  [ca. 1780, Fevereiro, 18, São Paulo] 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 1 a 3 referentes ao Estado Militar que o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo Martim Lopes Lobo 
de Saldanha dirigiu pela Secretaria do Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, feita por José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 32ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2933. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2933. 
 

2934-  [ca. 1780, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio de Almeida Taques a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de umas terras com uma légua de largura e três 
de comprimento, no caminho para Iguatemi e que se estendem até o rio 
Pardo. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2934. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2934. 
 

2935-  1780, Março, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para (D. Maria I), dizendo que, entre os 
muitos indivíduos ordenados pelo Bispo de São Paulo (D. Frei Manuel da 
Ressurreição) está incluído José da Silva de Oliveira Rolim, feitor do 
contrato dos diamantes que conseguiu à força de presentes de ouro e 
pedras preciosas, obter ordens, sem mesmo ser examinado, apesar da vida 
dissoluta que levava. Tendo ele, governador, advertido o Bispo, este, sem o 
atender, confirmou ao dito Rolim as últimas ordens de missa, e recebeu-o na 
sua própria casa. Esta atitude faz perigar a sua autoridade de governador e 
por isso pede a (D. Maria I) que providencie. 
Anexo:  8 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2935. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2935. 
 

2936-  [ant. 1780, Abril, 13]  
REQUERIMENTO do bacharel Domingos Martins da Silva, morador em São 
Paulo, a (D. Maria I), pedindo autorização para regressar ao Reino, trazendo 
consigo a menor Joana Crisóstomo, que estava a seu cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2936. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2936. 
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2937-  [ant. 1780, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do ajudante de Cavalaria Auxiliar da capitania de São 
Paulo, Henrique José pedindo a (D. Maria I) que lhe mande passar provisão, 
dirigida ao (governador e capitão) -general, para lhe ser concedida licença 
para ir ao Reino tratar dum negócio urgente, não havendo tempo de esperar 
pela habitual informação do (governador). 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2937. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2937. 
 

2938-  1780, Abril, São Paulo 
RELAÇÃO dos oficiais n.º 1 a 9 referentes ao Estado Político que o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha enviou a (D. Maria I) em Abril de 1780 pela Secretaria de 
Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, feita pelo 
(secretário do Governo) José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo:  9ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2938. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2938. 
 

2939-  [ant. 1780, Abril] 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado da Fazenda que o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
enviou a (D. Maria I) secretário de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos em Abril de 1780, feita pelo (secretário do governo) 
José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2939. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2939. 
 

2940-  [ant. 1780, Junho, 7] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da vila de Cananéia, Manuel 
José de Jesus, a (D. Maria I) pedindo confirmação da patente do seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2940. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2940. 
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2941-  1780, Junho, 8, Curitiba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Curitiba a (D. Maria I) 
expondo o estado de pobreza em que se encontram os habitantes da dita 
vila. Acrescentam que a construção da capela-mor da Matriz se acha 
concluída exteriormente, faltando-lhe os ornatos e as alfaias necessárias 
para o culto para compra dos quais pediam uma esmola. Pedem também 
proteção para os habitantes da freguesia de Santo Antônio da Lapa, que 
estão sendo explorados pelos arrematadores do contrato de passagem do 
Registro de Curitiba, os quais obrigam a pagar direitos não só pelos animais 
que vêm de São Pedro do Sul, mas também pelos que nascem e se criam 
na dita freguesia, e ainda pelas pessoas, animais mansos e de carga, que 
até então tinham passagem livre. Salientaram em seguida a necessidade da 
existência de um mestre régio na Vila de Paranaguá . 
Anexo: rrepresentação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 34, doc. 2941. 
AHU_CU_023-01, Cx. 34, D. 2941. 
 

2942-  1780, Junho, 9, São Paulo. 
OFÍCIOS (5) do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, 
mandados em Junho de 1780)  tratando de vários temas relativos à   Junta 
da Arrecadação, da Fazenda Real,no concernente a pagamentos de 
côngruas de vigários  e  a vencimentos de professores. 
Anexo: 4 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2942. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2942. 
 

2943-  [ant. 1780, Julho, 6]  
REQUERIMENTO do bacharel Tomás Joaquim de Araújo e Castro, a (D. 
Maria I), pedindo que lhe seja passada certidão de teor da Provisão 
expedida pelo tribunal (do Conselho Ultramarino) ao ouvidor de São Paulo, 
em Março de 1743, respeitante aos salários.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2943. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2943. 
 

2944-  [ant. 1780, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimento (de Infantaria) de São Paulo, 
Manuel Mexia Leite, a (D. Maria I), no qual pede a confirmação da patente 
do sobredito posto, passada em 3ª via. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2944. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2944. 
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2945-  [ca. 1780, Junho, 28] 
REQUERIMENTO de Maria Leme Ferreira, moradora na vila de Jundiaí, 
viúva de Martinho da Silva Prado, a (D. Maria I), pedindo que se digne 
confirmar-lhe a sesmaria de umas terras com meia légua de testada e uma 
de sertão no local denominado Jundiaí-mirim. 
Anexo: carta de sesmaria, 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2945. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2945. 
 

2946-  [1780, Agosto, 8, São Paulo] 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado Militar, que o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
dirigiu pela Secretaria da Estado da Repartição da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, feita por José Inácio Ribeiro FerreiraAnexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2946. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2946. 
 

2947-  1780, Agosto, 8 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado Político, expedidos pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha, para a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, feita pelo (secretário do Governo) José Inácio 
Ribeiro Ferreira. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2947. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2947. 
 

2948-  1780, Agosto, 8, São Paulo 
CARTA do (secretário do Governo da capitania de São Paulo) José Inácio 
Ribeiro Ferreira para (D. Maria I), dizendo que envia a lista das ordens que o 
tribunal do Conselho Ultramarino dirigiu ao governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, e que delas tomou 
conhecimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2948. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2948. 
 

2949-  [ant. 1780, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de Cândido Xavier de Almeida, a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação do posto de capitão de Granadeiros do Regimento de 
que é coronel Manuel Mexia Leite, que lhe foi dado por portaria. 
Anexo: portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2949. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2949. 
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2950-  1780, Setembro, 19, Secretaria 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, para o fiscal das mercês, Manuel Gomes Ferreira, informando que o 
Conselho lhe ordenou que enviasse, ao dito fiscal, o requerimento e mais 
papéis inclusos de Manuel Mexia Leite, em que ele pede remuneração dos 
seus serviços, para que informe. 
Anexo:  requerimento, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2950. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2950. 
 

2951-  1780, Setembro, 19, Secretaria 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, para o fiscal das mercês Manuel Gomes Ferreira, em que diz ter o 
Conselho ordenado que envie ao dito fiscal os documentos inclusos, 
relativos ao (alferes de Granadeiros do Regimento de Santos), Antônio 
Fernandes da Silva, em que este pede remuneração dos seus serviços, para 
que dê informações. 
Anexo: requerimento, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2951. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2951. 
 

2952-  1780, Setembro, 19, Secretaria 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino) Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre para o fiscal das mercês Manuel Gomes Ferreira, informando que o 
Conselho lhe ordenou que enviasse, ao dito fiscal, o requerimento e mais 
papéis inclusos referentes a Cândido Xavier de (Almeida e) Sousa, em que 
este pede remuneração dos seus serviços, para que aquele dê as 
informações necessárias. 
Anexo:  requerimento,  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2952. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2952. 
 

2953-  1780, Outubro, 2, São Paulo 
CARTA do (comandante do Regimento de Voluntários Reais de São Paulo) 
(coronel) Henrique José de Figueiredo, para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, pedindo licença para regressar ao Reino para tratar de 
negócios referentes à conservação de sua casa. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2953. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2953. 
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2954-  [ant. 1780, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Infantaria de São 
Paulo, Henrique José de Figueiredo, pedindo a (D. Maria I) licença de um 
ano para ir ao Reino buscar sua mãe e duas irmãs, por ter falecido seu pai, 
recentemente e elas não terem amparo. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2954. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2954. 
 

2955-  1780, Outubro, 28, São Paulo 
CARTA de Manuel José da Nóbrega Botelho para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, dando conta que, tendo-se indisposto com a filho do 
governador da capitania de São Paulo, Antônio Lobo de Saldanha, o dito 
governador (Martinho Lopes Lobo de Saldanha) o mandava prender em sua 
casa e depois conduzir por um oficial inferior e quatro soldados, para a 
fortaleza da Barra Grande da vila de Santos, onde o retivera três meses e 
treze dias, findos os quais fizera um requerimento, pedindo um Conselho de 
Guerra, para ser julgado, requerimento este que o general não deferira. Ora, 
como muitos outros oficiais se sentiam também prejudicados com a conduta 
do tal filho do general, que além de jogador era brigão, dá conta do prejuízo 
que todos sentem com a sua presença, no cargo de ajudante de ordens do 
Governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2955. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2955. 
 

2956-  1780, Novembro, 1, (São Paulo) 
MAPA do mês de Outubro do Regimento de Infantaria da cidade de São 
Paulo, de que é coronel Manuel Mexia Leite. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2956. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2956. 
 

2957-  [ant. 1780, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Jesus a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila 
de Cananéia. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2957. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2957. 
 

2958-  [ant. 1780, Dezembro, 3] 
REQUERIMENTO de Vicente da Costa Taques Góis e Aranha, a (D. Maria 
I), no qual pede a confirmação da patente do posto de capitão-mor da vila de 
Itu. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2958. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2958. 
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2959-  1780, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do cirurgião, 
José Antônio da Fonseca Gouveia, onde este pede a D. Maria (I), para 
ordenar ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, que cumpra a patente que lhe fora concedida, 
nomeando-o cirurgião-mor da vila e praça de Santos. Ouvido o procurador 
da Fazenda, foi este do parecer que fosse consultado o governador, e, no 
caso de não haver prejuízo para a Fazenda Real, se cumprisse a dita 
patente. O Conselho foi conforme com o parecer do procurador da Fazenda, 
e, nesse sentido, mandou um despacho ao governador, cuja resposta 
explicava os motivos que o levaram a não reconhecer a dita patente, sendo 
o principal o prejuízo que, do seu cumprimento, resultava para a Fazenda 
Real. Ouvido o procurador da Fazenda , foi este do parecer que a  dúvida do 
governador  era muito bem fundada, porque não havia necessidade de dois 
cirurgiões na mesma praça, mas, no caso de  alguma vaga de cirurgião-mor, 
fosse provido nela o requerente. O parecer do Conselho foi concorde com o 
parecer do procurador da Fazenda. 
Anexo: 5 requerimentos, instrumento em pública forma, certidão, provisão, 
carta, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2959. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2959. 
 

2960-  [ant. 1781, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO de Joaquim Manuel de Macedo e Vasconcelos, a (D. 
Maria I), no qual pede a confirmação da patente do posto de sargento-mor 
do 2º Terço de Infantaria Auxiliar (de São Paulo). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2960. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2960. 
 

2961-  [ant. 1781, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria do Regimento de Santos, 
capitania de São Paulo, Manuel Mexia Leite, a (D. Maria I), dizendo que, 
tendo obtido licença para ir ao Reino, por dois anos, visitar sua família 
residente em Elvas, composta de seu pai, Antônio da Silva e suas irmãs 
Maria Joaquina do Carmo, e Genoveva Joaquina, os encontrara em precária 
situação, pelo que pedia à Soberana, que mandasse, na Tesouraria da 
província do Alentejo, pagar a seu pai e, na falta deste, a suas irmãs, 
determinada quantia que lhe seria descontada no soldo que recebia na 
capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2961. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2961. 
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2962-  [ant. 1781, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria do Regimento de Santos, 
capitania de São Paulo, Manuel Mexia Leite, a (D. Maria I), dizendo que 
tencionando regressar ao seu Regimento, acompanhado pelos seus criados 
pretos, Ventura e Antônio, pedia para estes o respectivo passaporte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2962. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2962. 
 

2963-  [ant. 1781, Março, 1] 
REQUERIMENTO do conde de Vimieiro, D. Sancho de Faro e Sousa, 
pedindo a (D. Maria I), que se lhe passe certidão da resolução com que 
baixou o requerimento que fez para receber seiscentos mil réis, por mês à 
conta dos "caidos" da capitânia de São Vicente, de que é donatário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2963. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2963. 
 

2964-  [ant. 1781, Março, 1] 
REQUERIMENTO do conde de Vimieiro D. Sancho de Faro e Sousa, a (D. 
Maria I), pedindo certidão da resolução com que baixou o requerimento que 
fez, para se lhe passar carta de confirmação, por sucessão na capitania de 
São Vicente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2964. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2964. 
 

2965-  [ant. 1781, Março, 1]  
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria do Regimento de Santos, Manuel 
Mexia Leite, a (D. Maria I), dizendo que, num requerimento anterior, pedira à 
dita Senhora para regressar ao Reino, ficando agregado a um dos 
Regimentos da Guarnição da praça de Elvas, mas como até então não 
obtivesse despacho, vinha renovar o pedido, visto que era absolutamente 
necessário o seu regresso devido à falta de saúde de seu idoso pai, único 
amparo de duas irmãs solteiras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2965. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2965. 
 

2966-  [ant. 1781, Março, 5] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues de Oliveira Montês, a (D. Maria I), no 
qual pede a confirmação do posto de (capitão) de uma Companhia de 
Cavalaria do Regimento de Voluntários Reais (de São Paulo), que lhe foi 
concedido por portaria do governador e capitão-general daquela capitania 
(Martim Lopes Lobo de Saldanha). 
Anexo:  portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2966. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2966. 
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2967-  [ant. 1781, Março, 15] 
REQUERIMENTO do conde de Vimieiro (D. Sancho de Faro e Sousa), 
pedindo a (D. Maria I) que mande passar certidão do ouro em pó e em 
barras e do dinheiro pertencentes aos rendimentos da Provedoria de Santos 
e São Paulo, que os tesoureiros da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Manuel 
Alves da Silva, Agostinho de Faria Monteiro e Manuel da Costa Cardoso 
receberam. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2967. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2967. 
 

2968-  1781, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a carta que dirigiu o ex-vigário 
capitular de São Paulo, Manuel de Jesus Pereira, a D. Maria I, expondo a 
situação dos párocos das aldeias de São José, Capela, Carapicuiba, M-boi e 
Itapecerica que havia já cinco anos não recebiam a côngrua que lhes 
arbitrara o Bispo.  Por isso pedia, a (D. Maria I) para ordenar que na 
Provedoria de Santos se registrasse aquele arbítrio, por ser esta a causa de 
se lhe não terem satisfeito as ditas côngruas, ou que fossem pagos pelos 
bens do seqüestro dos padres da Companhia (de Jesus), ou, finalmente, 
que as ditas aldeias se anexassem às freguesias respectivas, sem embargo 
de ser, este último arbítrio, a total ruína dos índios.  O procurador da 
Fazenda, que opinou se devia imediatamente passar ordem ao Bispo (D. 
Frei Manuel da Ressurreição) e ao governador (e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha) que informassem 
sobre o estado atual das ditas aldeias e, caso ainda existissem, fossem 
providas de párocos idôneos. As côngruas  deveriam ser pagas pelos bens 
seqüestrados aos Jesuítas ou, na falta destes, pela Fazenda Real.  Ao  
governador parecia que  a administração espiritual das ditas aldeias, devia 
ser confiada aos religiosos beneditinos, carmelitas e franciscanos e  se não 
devia fazer-lhes  pagamento algum. Vista a resposta do governador, foi de 
parecer o procurador da Fazenda, que se não devia suspender o pagamento 
das côngruas, sem positiva ordem régia, sendo necessário conservá-los nas 
ditas igrejas. Ao Conselho, parece igualmente que as igrejas se deviam 
prover de párocos seculares vencendo as ditas côngruas. 
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2968. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2968. 
 

2969-  1781, Abril, 4, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de(D. Maria I) nomeando Francisco da Cunha e Meneses 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, por tempo de três 
anos. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2969. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2969. 
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2970-  [ant. 1781, Abril, 7] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu Bueno de Campos Leme e Gusmão 
pedindo a (D. Maria I) que lhe mandasse passar a carta de mercê, em 2ª via, 
dos direitos das passagens dos rios que ficam no caminho de São Paulo, 
para as minas de Goiás, por ser o requerente filho primogênito do coronel 
Bartolomeu Bueno da Silva a quem foi concedida a mercê de donatário das 
ditas passagens, por três vidas, sendo a dele a primeira, que havia durado 
até 24 de Dezembro de 1776. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2970. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2970. 
 

2971-  1781, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento feito por 
Bartolomeu Bueno de Campos Leme e Gusmão a D. Maria (I), no qual pedia 
para lhe ser feita mercê dos direitos das passagens dos rios que corriam 
entre São Paulo e as minas de Goiás, de que fora donatário seu pai, o 
coronel Bartolomeu Bueno e Silva, em tempo de D. João V, por mercê feita 
por três vidas. Ouvido o procurador da Fazenda e o procurador da Coroa, 
pareceu ao Conselho que se devia deferir o dito requerimento. 
Anexo:  requerimento, certidão, bilhete, 2 atestados, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2971. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2971. 
 

2972-  1781, Abril, 19, Junqueira 
CARTA do cirurgião-mor do Reino, Antônio Soares Brandão para (D. Maria 
I), dando-lhe conta que o sargento-mor José Teixeira Guimarães não era 
seu subdelegado nem tivera remissão para usar, naquele continente, de 
jurisdição alguma como prova com as certidões que envia, tendo sido a 
comissão dada a José Antônio Mendes como se pode verificar das certidões 
juntas. A Câmara que apresentara a queixa tinha a obrigação de não 
consentir que pessoa alguma exercitasse jurisdição sem primeiro mostrar a 
faculdade para a poder exercer. 
Anexo:  2 requerimentos, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2972. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2972. 
 

2973-  [ant. 1781, Maio, 1] 
REQUERIMENTO de Cláudio de Madureira Calheiros, morador na vila de 
Sorocaba a (D. Maria I), pedindo que lhe mande passar a confirmação da 
sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Martim Lopes Lobo de Saldanha), constando de terras devolutas na 
nova estrada, para o Rio Grande do lado de Iguatemi. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2973. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2973. 
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2974-  [ant. 1781, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de Matias de Madureira Barbosa, morador na vila de 
(Santa Ana de Itapeva) da Faxina a (D. Maria I), pedindo confirmação da 
sesmaria dumas terras na "paragem" do rio Pirituba , que lhe foi concedida 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha), como prova pela carta junta. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2974. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2974. 
 

2975-  [ca. 1781, Maio, 9, São Paulo] 
RELAÇÃO dos ofícios referentes ao Estado da Fazenda. que o governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de 
Saldanha, expediu, pela Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, para o (ministro e secretário de Estado, Martinho de 
Melo e Castro), feita por José Inácio Ribeiro Ferreira, cujos ofícios tratam da 
arremaaaçào dos direios de várias passagens de rios na Capitania de São 
Paulo. (Cobatões) de Santos e Moji (Mogi) das Cruzes, por ele criadas e 
aprovadas por Ordem Régia de 4 de Junho de 1780, a Bonifácio José de 
Andrada. 7) OFÍCIO n.º 7 em que dá conta de ter arrematado o contrato dos 
animais que passam pelo Registo da vila das Lajes, que a Rainha por 
Provisão do Real Erário datada de 29 de Julho de 1779 declarara pertencer 
à capitania de São Paulo, e não à capitania do Rio de Janeiro, ao capitão-
mor Manuel de Oliveira Cardoso. 8) OFÍCIO n.º 8 em que o dito governador 
dá conta de ter feito arrematar pela Junta da Fazenda Real, os ofícios da 
Justiça da mesma, pelo triênio que começou em Janeiro de 1781, por mais 
do preço da arrematação anterior, o que mostra que a Fazenda Real em 
nada fica prejudicada com a substituição do Regimento das Minas pelo 
Regimento da Marinha. 
Anexo: 8 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2975. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2975. 
 

2976-  [ca. 1781, Maio, 9, São Paulo] 
OFÍCIO referente ao Estado Militar que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, dirigiu pela 
Secretaria do Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos 
para o (ministro e secretário de Estado, Martinho de Melo e Castro), feita 
pelo (secretário do governo) José Inácio Ribeiro Ferreira. Contendo relações 
das graduações e condutas dos oficiais dos dois Regimentos da capitania, e 
mapa da força das mesmas em que se mostra a dívida de fardamentos e 
soldos que se devem, sem haver rendas que chegassem para se fazerem 
esses pagamentos. 
Anexo: ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2976. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2976. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 867 / 1400 

2977-  1781, Maio, 23, Lisboa 
DECRETO de (D. Maria I) nomeando para secretário do Governo da 
capitania de São Paulo, João José da Costa Silveira, por três anos. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2977. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2977. 
 

2978-  [ant. 1781, Maio, 23] 
REQUERIMENTO de Rosa Maria do Amaral, moradora no sítio dos 
Macacos, do Bairro da Bocaina, a (D. Maria I), pedindo confirmação da 
sesmaria dos sobejos das terras lavradias e matos que medeiam entre as 
suas terras e as de Nicolau da Costa, no citado sítio e caminho que vai dos 
Macacos, aos campos da Bocaina, que lhe foi concedida pelo governador e 
capitão-general de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2978. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2978. 
 

2979-  [ant. 1781, Maio, 23] 
REQUERIMENTO de João Francisco de Abreu Guimarães, a (D. Maria I) no 
qual pede a confirmação da patente do posto de sargento-mor de 
Ordenanças da vila de Taubaté, que lhes foi dada pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2979. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2979. 
 

2980-  1781, Maio, 25, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. Maria I) nomeando o bacharel Sebastião José Ferreira 
Barroco, que, por Decreto de 23 de Janeiro (de 1781), provera no lugar de 
ouvidor-geral da capitania do Rio de Janeiro, para o cargo de ouvidor de 
São Paulo, por tempo de três anos. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2980. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2980. 
 

2981-  [ant. 1781, Junho, 1] 
REQUERIMENTO do ouvidor de São Paulo, bacharel Sebastião José 
Ferreira Barroco, a (D. Maria I), pedindo que se lhe passe uma certidão de 
habilitação, para que no Erário Régio lhe lavrem as ordens de que constam 
as provisões inclusas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2981. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2981. 
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2982-  1781, Junho, 18, Lisboa 
CARTA de Antônio da Silveira Peixoto, declarando que está resolvido a 
obedecer (a D. Maria I), passando à capitania de São Paulo. Porém, pede 
para o nomearem ajudante das Ordens da dita capitania, visto estar há doze 
anos no posto inferior àquele. Manifesta o seu desejo de que a Rainha dê 
ordem para lhe pagarem todos os vencimentos desde o dia que foi 
despachado para o Corpo de Cavalaria conforme o soldo que recebem os 
oficiais daquela Praça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2982. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2982. 
 

2983-  [ant. 1781, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Joaquim José e Macedo Leite a (D. Maria I), no qual 
pede a confirmação do posto de capitão de Cavalaria do Regimento de 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, que lhe foi dado por portaria 
do governador e capitão general da sobredita capitania, (Martim Lopes Lobo 
de Saldanha). 
Anexo: portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2983. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2983. 
 

2984-  1781, Junho, 25, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro), para o 
nomeado Governador e capitão-general da capitania de São Paulo (?), 
Francisco da Cunha e Meneses, remetendo, por ordem de (D. Maria I) o 
requerimento e mais papéis de Antônio da Silveira Peixoto, vários 
contratempos na missão de que foi encarregado pelo governador da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), 
descobrindo os sertões de Tibaji . Atendendo aos seus valiosos serviços, a 
mesma soberana faz-lhe a mercê de o nomear capitão de Cavalaria do 
Regimento de Voluntários da mesma capitania, mandando examinar, na 
Junta da Fazenda, os soldos que lhe forem devidos, para lhe serem 
satisfeitos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2984. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2984. 
 

2985-  1781, Junho, 21, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. Maria I), nomeando o Capitão de Ordenanças da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silveira Peixoto, para o posto de capitão 
de Cavalaria do Regimento de Voluntários da mesma capitania. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2985. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2985. 
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2986-  [ant. 1781, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do ex-governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão) (morgado de Mateus) a 
(D. Maria I), pedindo que lhe seja tirada residência de todo o tempo que 
serviu o cargo mencionado, nomeando-se, para tal fim, um sindicando. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2986. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2986. 
 

2987-  [ant. 1781, Julho, 21] 
REQUERIMENTO de Maria Leme dos Santos, viúva de José Pereira de 
Miranda, moradora no termo da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, a 
(D. Maria I), pedindo que lhe permita administrar os bens de seus dois filhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2987. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2987. 
 

2988-  1781, Julho, 27, São Paulo 
RELAÇÃO de quatro ofícios, com o resumo dos mesmos pertencentes ao 
Estado Político, expedidos pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, para a Secretaria de Estado 
da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, feita pelo (secretário do 
Governo da capitania de São Paulo), José Inácio Ribeiro Ferreira. 
Anexo:  4 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2988. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2988. 
 

2989-  1781, Julho, 27, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 1 a 4 referentes ao Estado Político, que o 
governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, expediu para a Secretaria de Estado da Repartição da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, feita pelo (secretário do governo) José 
Inácio Ribeira Ferreira tratando de problemas com vigário de Mogimirim,, 
relaatório do Governador e envio de pássaros e plantas remetidos para 
Portugal.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2989. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2989. 
 

2990-  [ant. 1781, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do secretário do Governo de São Paulo, João José da 
Costa da Silveira, a (D. Maria I), pedindo que, à semelhança dos secretários 
de Minas Gerais e outros, lhe mande pagar o ordenado desde o dia do seu 
embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2990. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2990. 
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2991-  1781, Setembro, 7, São Paulo 
OFÍCIO (Cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha, dirigido ao (presidente do Real 
Erário (?)), Luís de Vasconcelos e Sousa, em que comunica remeter as 
relações das farinhas entradas no porto da vila de Santos. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2991. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2991. 
 

2992-  [ant. 1781, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO de José Fernandes Martins, a (D. Maria I), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão auxiliar de uma Companhia de 
Infantaria da vila de Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2992. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2992. 
 

2993-  [ant. 1781, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do padre Patrício de Oliveira Cardoso a (D. Maria I), 
pedindo que lhe manda passar alvará por duas vias para que possa receber 
os salários da conezia da Sé da cidade de São Paulo, que vagou por 
falecimento do cônego Tomé Pinto e na qual foi provido por (D. Maria I) 
como consta da carta junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2993. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2993. 
 

2994-  1781, Outubro, 13, Lisboa, Secretaria [do Conselho Ultramarino] 
OFÍCIO do secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre para o (fiscal das Mercês), Gonçalo da Silveira Preto, dizendo que o 
Conselho lhe ordenada que lhe remetesse a petição e mais papéis do 
capitão Antônio da Silveira Peixoto em que pedia a remuneração dos seus 
serviços. 
Anexo: 11 requerimentos, 2 instrumentos com teor de autos, lista, certidão, 
carta patente, portaria, atestado, salvo  conduto, 4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2994. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2994. 
 

2995-  [nt. 1781, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de Joaquim Xavier de Morais Sarmento a (D. Maria I), 
pedindo que lhe mande passar patente de confirmação do posto de capitão 
do Regimento de Manuel Mexia Leite, no qual fora provido pelo capitão-
general da (capitania de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2995. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2995. 
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2996-  [ca. 1781, Outubro, 30, Lisboa] 
CARTA (minuta da) para o (vice-rei e capitão-general de mar e terra do 
estado do Brasil), Luís de Vasconcelos e Sousa, na qual se declara que foi 
presente à Rainha a sua carta de 9 de Julho (de 1780) em que expusera o 
que entrara em entendimentos com o espanhol  Luiz Cobos que foi 
conduzindo os instrumentos matematicos destinados à demarcação da 
capitania de S. Paulo. A mesma Senhora, ciente do assunto, aprovara 
inteiramente as medidas tomadas ordenara que uma só cópia do termo em 
que elas estavam expressas, fosse remetida ao embaixador de S. 
Magestade Catolica (Carlos III) . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2996. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2996. 
 

2997-  1781, Novembro, 1, Palácio de Queluz 
PORTARIA do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, na qual diz que (D. 
Maria I) mande o piloto da charrua Príncipe da Beira sair da barra no dia 
seguinte  levando a bordo o novo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses. Irá em direção ao porto da 
Bahia de Todos-os-Santos, onde entregará ao governador e capitão-general 
da capitania da Bahia, (11º conde de Vimioso e 4º) marquês de Valença (D. 
Afonso Miguel de Portugal e Castro), a via de cartas que lhe é dirigida. 
Seguirá, depois, para o porto do Rio de Janeiro, onde entregará ao vice-rei e 
capitão-general do Estado do Brasil (Luís de Vasconcelos e Sousa), a outra 
via de cartas, e executará as ordens que receber deste. 
Anexo: 2 informações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2997. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2997. 
 

2998-  [ant. 1781, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO de Quitéria Ferreira da Conceição Buena, viúva de 
Antônio José da Cruz Pimenta, da vila de Santos, a (D. Maria I), pedindo 
que lhe seja mandada passar provisão para exercer tutoria sobre os seus 
dois filhos menores, visto que tem qualidades para tal como o prova a 
justificação inclusa. 
Anexo:  instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2998. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2998. 
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2999-  1781, Novembro, 12 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
dando conta que, achando-se vago o posto de mestre de campo do 1º Terço 
de Auxiliares de Infantaria de São Paulo, por morte do mestre de campo 
Alexandre Barreto de Lima e Morais, ninguém melhor poderia ocupar este 
posto que Antônio Caetano da Silva e Castro, bacharel fidalgo, quarto ou 
quinto neto de Amador Bueno de Ribeira, irmão do coronel do Regimento de 
Cavalaria Ligeira de Auxiliares, Joaquim Manuel da Silva e Castro, e por 
isso remete a proposta para ser confirmada, conforme determinam as suas 
instruções. 
Anexo: proposta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 2999. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 2999. 
 

3000-  1781, Novembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro 
dando-lhe conta que além de ter facilitado a comunicação entre a capitania 
de São Paulo e a do Rio de Janeiro, abrindo um caminho por terra mandara 
também abrir o caminho que ligava São Paulo ao Cubatão  de Santos, 
substituindo assim o velho e perigoso carreiro aberto pelos pioneiros. Para 
esse efeito, pedira auxílio às Câmaras de São Paulo, Santos, Itu, Atibaia, 
Sorocaba, Parnaíba , Jundiaí, Mojimirim  e Mojiguaçu ,  obtendo o donativo 
gratuito de 2.670.905 réis, com que começara a obra no 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 35, doc. 3000. 
AHU_CU_023-01, Cx. 35, D. 3000. 
 

3001-  1781, Novembro, 12, São Paulo. 
PORTARIA (traslado da) do (governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha (?)) para o escrivão da Câmara 
da cidade de São Paulo, João da Silva Machado, passar por certidão os 
nomes dos oficiais e seus lugares naquela Câmara, no ano de (1780). 
Manda também esclarecer se o selo se conserva no arquivo em poder de 
algum dos oficiais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3001. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3001. 
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3002-  1781, Novembro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário do Estado dos 
negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
queixando-se, que, logo que se soube em São Paulo da nomeação do seu 
sucessor, Francisco da Cunha e Meneses, se tornara público que os oficiais 
da Câmara do ano de 1780 tinham feito uma representação contra ele. 
Anexo: 2 atestados,  portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3002. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3002. 
 

3003-  1781, Novembro, 14, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
dando-lhe parte que, desejando adiantar a obra do caminho de São Paulo 
para o Cubatão de Santos, fora pessoalmente animar os trabalhadores, 
prometendo-lhes voltar quando o dito caminho atingisse o Rio pequeno. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3003. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3003. 
 

3004-  [ant. 1781, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO de Isabel Maria Gonçalves Pinheiro, viúva de  José 
Gomes de Barros Sandim, moradora na cidade de São Paulo, a (D. Maria I), 
pedindo que lhe conceda provisão para ser tutora de seus filhos. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3004. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3004. 
 

3005-  [ant. 1781, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Infantaria da praça de 
Santos, Antônio Lopes de Azevedo, a (D. Maria I), dizendo que veio à Corte 
tratar de negócios pessoais, com licença de (D. Maria I), a qual já lhe fora 
prorrogada. Encontra-se, neste momento, doente e impossibilitado de viajar, 
motivo por que pede que a licença lhe seja de novo prorrogada por um ano. 
Anexo: provisão, atestado, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3005. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3005. 
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3006-  1781, Dezembro, 20 
Pública forma  de REQUERIMENTO de Pedro Taques de Almeida Pais 
Leme ao (provedor e contador da Fazenda Real da capitania de São Paulo, 
José Honório de Valadares e Aboim) pedindo que se lhe passe certidão com 
o teor da carta pela qual o capitão-mor da capitania de São Vicente, Pedro 
Ferraz Barreto concedeu, no Rio de Janeiro, terras de sesmaria ao cavaleiro 
fidalgo da Casa Real, Antônio Rodrigues de Almeida; e de CERTIDÃO do 
escrivão da Provedoria da Fazenda Real da capitania de São Paulo, Pedro 
Ferraz Barreto concedendo ao almoxarife chanceler e escrivão da Ouvidoria 
da mesma capitania, Antonio Rodrigues de (Almeida), meia légua de terras 
no Rio de janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3006. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3006. 
 

3007-  1781, Dezembro, 22 
Pública forma  de  REQUERIMENTO de Pedro Taques de Almeida Pais 
Leme, ao (provedor e contador da Fazenda Real da capitania de São Paulo, 
José Honório de Valadares e Aboim), pedindo que o escrivão da Provedoria 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo lhe passe certidão do dia, mês 
e ano em que Martim Afonso de Sousa, donatário da capitania de São 
Vicente, concedeu terras de sesmaria a Francisco Pinto, morador e 
povoador da vila de São Vicente.  e  CERTIDÃO passada pelo escrivão da 
Provedoria da Fazenda Real, José Bonifácio Ribas, atestando que no Livro 
de Registo das cartas de Sesmaria se encontra o Alvará de 14 de Janeiro de 
1553 pelo qual Martim Afonso de Sousa, capitão e governador da capitania 
de São Vicente, concedeu a Francisco Pinto umas terras de sesmaria no 
limite da vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3007. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3007. 
 

3008-  [ant. 1782, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco Xavier de Azevedo a (D. Maria I), 
dizendo que comprou a Tomé de Almeida Pais uns campos no distrito da 
vila de Faxina, como consta na carta de sesmaria junta, para a qual 
pretende confirmação. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3008. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3008. 
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3009-  1782, Janeiro, 30, Vila de Sorocaba, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Sorocaba para (D. 
Maria I), dizendo que a 6 de Dezembro de 1780 morreu naquela vila o 
capitão-mor José de Almeida Leme. Tendo o governador providenciado a 
sua substituição, o corregedor que deveria faze-lo, não cumpriu  as suas 
ordens. Esta situação é favorável a inúmeras desordens causadas pelo 
tenente-coronel auxiliar de Cavalaria ligeira Paulino Aires de Aguirre e seu 
sogro Salvador de Oliveira Leme, pretendente daquele posto, mas  
incompetente para o exercer.. Tem praticado vários crimes  , continuando, 
no entanto, no lugar de inspetor do registro, dos direitos de animais vindos 
do (Rio Grande) de São Pedro do Sul e do Viamão, obrigando os 
comerciantes a dar-lhe animais, prejudicando-os, em nome dos direitos de 
Sua Majestade. Piores coisas faria,  ainda, se não fosse constantemente 
reprimido pelo (governador e capitão) -general (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). Por tudo isto pedem a (D. Maria I) que dê as providências 
necessárias para remediar este estado de coisas. Pois esta vila é muito 
importante pois ali passam as tropas vindas do sul, o ouro vindo das minas 
de Apiaí e o gado, vindo dos sertões de Curitiba e pôr tudo isso 
necessitando muito de um capitão mor. 
Anexo:  cópias de  2 representações ,cópia de  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3009. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3009. 
 

3010-  1782, Março, 24, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Francisco da Cunha e Meneses, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
dando-lhe conta da sua chegada a essa capitania. Informava que tomara 
posse a 16 de Março de (1782), não podendo prestar mais esclarecimentos 
acerca do estado da capitania, por há muito pouco tempo ter o governo dela. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3010. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3010. 
 

3011-  [ant. 1782, Abril, 12] 
REQUERIMENTO de José Vaz de Carvalho, morador em São Paulo a (D. 
Maria I), pedindo a confirmação de sesmaria de umas terras que lhe 
concedeu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3011. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3011. 
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3012-  [ant. 1782, Abril, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Guaratinguetá, Manuel da Silva 
Reis a (D. Maria I), pedindo a confirmação duma sesmaria que lhe concedeu 
o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes 
Lobo de Saldanha). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3012. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3012. 
 

3013-  1782, Abril, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (3º) Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro informando-o de que tivera 
conhecimento da carta de (D. Maria I), pelo presbítero Patrício de Oliveira 
Cardoso, pela qual era apresentado no Canonicato dessa Catedral, em 
virtude da morte do Cônego Tomé Pinto; mas por se ter apresentado fora do 
prazo que determina o alvará de 14 de Abril de 1779 suspendeu a sua 
"collação", até nova ordem da Rainha. Sobre o presbítero Patrício de 
Oliveira Cardoso, dá as piores informações, entre elas o fato de ter fugido 
para o Rio de Janeiro, quando no Bispado havia falta de sacerdotes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3013. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3013. 
 

3014-  [ant. 1782, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Voluntários Reais 
de São Paulo, Henrique José de Figueiredo a (D. Maria I), expondo que 
obteve uma licença de um ano, por Provisão de 9 de Outubro de 1780, para 
ir ao Reino, quando do falecimento de seu pai, que deixara vivo ao partir 
para a guerra no continente do Rio Grande. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3014. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3014. 
 

3015-  1782, Maio, 1, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de São Paulo, Sebastião José Ferreira 
Barroco, a (D. Maria I), informando, segundo a ordem da Rainha, sobre a 
vida e habitações do ex-ouvidor-geral dessa comarca, Estêvão Gomes 
Teixeira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3015. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3015. 
 

3016-  [ant. 1782, Maio, 10] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio de Araújo, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria dumas terras que lhe concedeu o governador a 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo: Despacho, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3016. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3016. 
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3017-  [ant. 1782, Maio, 11] 
REQUERIMENTO de João de Oliveira Freire de Andrade, da freguesia de 
Araritaguaba, a (D. Maria I), pedindo a confirmação da sesmaria de umas 
terras que lhe concedeu o (governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3017. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3017. 
 

3018-  [ant. 1782, Maio, 12] 
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes Lima a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de umas terras que lhe concedeu o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3018. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3018. 
 

3019-  [ant. 1782, Maio, 16] 
REQUERIMENTO de José Felipe de Araújo a (D. Maria I) pedindo a 
confirmação do posto de capitão da Companhia de Ordenanças da vila de 
Pindamonhangaba, distrito de São Paulo, para o qual foi provido, como 
mostra pela Patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3019. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3019. 
 

3020-  [ant. 1782, Maio, 28] 
REQUERIMENTO de João de Lima e Abreu, José de Lima, Miguel de Lima 
Barros e Antônio Monteiro de Abreu, a (D. Maria I), pedindo confirmação da 
sesmaria que possuem. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3020. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3020. 
 

3021-  [ant. 1782, Maio, 29] 
REQUERIMENTO de João Damasceno de Córdova, morador na capitania 
de São Paulo, a (D. Maria I), pedindo que lhe mande passar uma provisão, 
autorizando-o a transferir, da vila das Lajes para a cidade de São Paulo, 300 
léguas de terra para criação de gado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3021. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3021. 
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3022-  [ant. 1782, Junho, 5] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da vila de Itu, João 
Fernandes da Costa a (D. Maria I), pedindo que lhe mande passar uma 
provisão pela qual ordene ao governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Francisco da Cunha e Meneses) que o reforme por 
impossibilidade de continuar a exercer o referido cargo, devido à avançada 
idade e doença. 
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3022. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3022. 
 

3023-  [ant. 1782, Julho, 10] 
REQUERIMENTO de Tomás da Silva Reis, morador na freguesia de Facão 
a (D. Maria I), pedindo a confirmação da sesmaria de umas terras que lhe 
concedeu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3023. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3023. 
 

3024-  1782, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a proposta do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
feita por Carta de 12 de Novembro de (1781). Nesta, o governador dizia que 
por morte de Alexandre Barreto de Lima e Morais, vagara o posto de 
mestre-de-campo do 1º Terço de Auxiliares de Infantaria, e como Antônio 
Caetano da Silva e Castro da Ribeira, irmão do coronel de Cavalaria Ligeira 
Auxiliar, Joaquim Manuel da Silva e Castro, e descendente de Amador 
Bueno da Ribeira, possuísse todas as qualidades exigidas para o 
desempenho do dito posto, vinha propô-lo a (D. Maria I), para substituir o 
falecido mestre de campo. 
Anexo: consulta, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3024. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3024. 
 

3025-  1782, Julho, 18, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro ao presidente do 
Conselho Ultramarino, conde da Cunha (D. Antônio Alvares da Cunha) 
dizendo para se consultar o parecer do Conselho Ultramarino sobre a 
petição e mais papéis a ela juntos, de José Honório de Valadares e Aboim. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3025. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3025. 
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3026-  3026.  1782, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena por Aviso do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o 
presidente do mesmo Conselho (Antônio Alvares (da Cunha) Conde de 
Cunha, de 18 de Julho de (1782) sobre o requerimento do provedor da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo, juiz de Alfândega e deputado da 
Junta da Fazenda Real, José Honório de Valadares e Aboim pedia por 
mercê, que lhe fosse passada provisão, para poder exigir dos responsáveis 
pelo seu prejuízo, ou seus herdeiros, uma indenização. 
Anexo: traslados 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3026. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3026. 
 

3027-  1782, Agosto, 30, Lisboa 
REQUERIMENTO de Matias Leite Penteado, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do posto de capitão-mor da vila de Apiaí, para que foi 
nomeado, como prova pela patente inclusa. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3027. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3027. 
 

3028-  [ant. 1782, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do bacharel Estêvão Gomes Teixeira a (D. Maria I), no 
qual pede que mande passar certidão atestando que cumpriu as ordens 
expedidas pelo Conselho Ultramarino, desde 26 de Outubro de 1778 a 18 de 
Março de 1782, tempo durante o qual exerceu o cargo de ouvidor e 
corregedor da cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3028. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3028. 
 

3029-  [ant. 1782, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO de Domingos José Vieira, a (D. Maria I), no qual pede 
que mande passar em 2ª via provisão de confirmação do cargo de guarda-
mor substituto das terras   minerais do lugar chamado Peixe na capitania de 
São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3029. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3029. 
 

3030-  [ant. 1782, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da capitania de São Paulo, José Pedro 
Francisco Leme, a (D. Maria I), pedindo que lhe conceda dois anos de 
licença para tratar dum negócio particular que reclama a sua presença no 
Rio de Janeiro e no Reino. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3030. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3030. 
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3031-  [ant. 1782, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do advogado dos Auditores da cidade de São Paulo, 
João Moreira da Rocha a (D. Maria I), pedindo que lhe mande passar 
provisão, autorizando-o a continuar a murar um pedaço de terra que tem 
junto à sua Chácara, nos subúrbios da cidade de São Paulo, obra que lhe foi 
embargada pela respectiva Câmara. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3031. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3031. 
 

3032-  1782, Outubro, 17, Lisboa 
REQUERIMENTO de José de Góis e Sequeira a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do posto de mestre-de-campo de Auxiliares do 2º Terço de 
Infantaria, que guarnece a fronteira, para o qual foi provido pelo governador 
e (capitão-general) da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3032. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3032. 
 

3033-  1782, Outubro, 19, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO pela qual D. Maria (I) ratifica a 
nomeação de José de Góis e Sequeira, no posto de mestre-de-campo do 2º 
terço de Infantaria Auxiliar de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3033. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3033. 
 

3034-  [ant. 1782, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do (tenente de Cavalaria Ligeira Auxiliar da cidade de 
São Paulo), José Mendes da Costa, a (D. Maria I), pedindo a confirmação 
da patente, pela qual fora nomeado capitão de Ordenança da cidade de São 
Paulo, pelo governador Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3034. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3034. 
 

3035-  1782, Novembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (3°) Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, informando-o do falecimento do 
arcediago da igreja catedral de São Paulo, Mateus Lourenço de Carvalho, 
cargo que ocupou desde a fundação desse Bispado, motivo por que está 
vago o dito lugar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3035. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3035. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 881 / 1400 

3036-  1782, Novembro, 9, Câmara [Vila de Sorocaba] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Sorocaba, da 
capitania de São Paulo, a (D. Maria I) renovando o pedido que fora feito 
pelos camaristas de 1780, para que o provincial da ordem dos beneditinos 
escolhesse dois religiosos e os mandasse esmolar pelas minas de Goiás , 
Cuiabá , Mato Grosso e São Pedro do Sul, para com o produto das esmolas 
se comprar escravos a fim de se poder manter a Hospício de Religiosos 
Beneditinos, que fora fundado em 1661, e que tão grande assistência tem 
prestado ao povo da dita vila. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3036. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3036. 
 

3037-  [ant. 1782, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Carvalho a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de umas terras que lhe foram concedidas, situadas 
no local denominado ribeirão da Samambaia, freguesia da Piedade, termo 
da vila de Guaratinguetá. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3037. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3037. 
 

3038-  [ant. 1782, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de Nicolau da Costa Gomes a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da carta de sesmaria que envia. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3038. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3038. 
 

3039-  [ant. 1782, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do (capitão da Companhia de Ordenança do bairro de 
Santa Ana, capitania de São Paulo), José Antônio da Silva, a (D. Maria I), 
pedindo que lhe mande passar nova carta patente de confirmação do 
referido posto, em virtude de se ter extraviado a primeira. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3039. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3039. 
 

3040-  [ant. 1782, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do ajudante do Regimento de Cavalaria Auxiliar da 
capitania de São Paulo, Henrique José, a (D. Maria I) pedindo prorrogação 
da licença de um ano que lhe foi concedida para vir a Portugal, por não ter 
tempo suficiente para tratar dos negócios urgentes que o forçaram a 
abandonar o seu Regimento, como prova pela certidão junta. 
Anexo: provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3040. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3040. 
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3041-  [ant. 1782, Dezembro, 20, Camapuã] 
REQUERIMENTO de Manuel Peixoto de Azevedo, morador na Fazenda 
Camapoã  a mais de duzentas léguas de S. Paulo e Minas de Cuiabá, a (D. 
Maria I), pedindo a nomeação de dois religiosos mendicantes que se 
sucedam, na falta de sacerdote secular, visto haver capela e estarem 
privados ele, sua família e todos os moradores daqueles sítios, dos socorros 
da religião. Oferece uma esmola anual e encarrega-se do sustento e 
agasalho do novo sacerdote. 
Anexo: ofício 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3041. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3041. 
 

3042-  [ant. 1783, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Santos, 
Antônio José Carvalho a (D. Maria I) dizendo que, apesar de ser militar, e 
familiar do Santo Ofício como a provam os atestados que envia, a Câmara 
dessa vila costuma nomeá-lo para servir os cargos públicos. 
Anexo: instrumento de pública forma, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3042. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3042. 
 

3043-  [ant. 1783, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de João Alvares (sic) Ferreira, tenente-coronel do 
Regimento de que é coronel Manuel Mexia Leite e (D. Maria I), pedindo 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3043. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3043. 
 

3044-  [ant. 1783, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Domingos de Meira, Inácio Alvares do Prado e José 
Rodrigues de Quevedos, naturais de Itapetininga, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação de sesmaria de duas léguas e meia de comprimento e légua e 
meia de testada, no sítio do rio abaixo da vila mencionada. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3044. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3044. 
 

3045-  [ant. 1783, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Catarina Maria de Oliveira, a (D. Maria I), pedindo 
licença para exercer tutoria sobre os bens de seus filhos, órfãos de pai. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3045. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3045. 
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3046-  [ant. 1783, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Joaquim de Freitas Aguiar a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de meia légua de terras de testada e uma de 
sertão, no local denominado ribeirão das Pitangueiras, no distrito da 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campo Alegre, na estrada de 
São Paulo para o Rio de Janeiro. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3046. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3046. 
 

3047-  [ant. 1783, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento de Voluntários 
Reais de São Paulo, José de Pina a (D. Maria I) pedindo confirmação da 
patente do seu posto. 
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3047. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3047. 
 

3048-  1783, Janeiro, 31,  Samora Correia 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o conde da Cunha 
(D. Antônio Álvares da Cunha), mandando em nome de (D. Maria I) remeter 
ao Conselho Ultramarino o requerimento do (tenente-coronel de Cavalaria 
Auxiliar do Regimento de Dragões de São Paulo), Policarpo Joaquim de 
Oliveira, bem como a carta e outros documentos do ex-governador e 
capitão-general da capitania (de São Paulo) Martim Lopes Lobo de 
Saldanha. Anexo:  requerimento, traslado de documentos, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3048. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3048. 
 

3049-  1783, Janeiro, 31, Samara Correia 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o (presidente do 
Conselho Ultramarino (?), conde da Cunha (D. Antônio Alves da Cunha), 
dizendo que (D. Maria I) mandara remeter ao Conselho Ultramarino o 
requerimento de Policarpo Joaquim de Oliveira, que se encontrava preso na 
capitania de São Paulo, assim como a carta e mais papéis mandados pelo 
ex-governador e capitão-general da mesma capitania, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha nos quais explica os motivos que o levaram a fazer a dita 
prisão, para que, à vista de tudo, se consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3049. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. . 
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3050-  [ant. 1783, Março, 15] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel de Cavalaria de Dragões Auxiliares de 
São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira a (D. Maria I) pedindo que lhe seja 
concedida a licença de dois anos para ir à Corte tratar de negócios de sua 
casa. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3050. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3050. 
 

3051-  [ant. 1783, Março, 26] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da vila de Paranaguá 
(Parnaguá), Antônio Dias Coelho Neto, a (D. Maria I), pedindo a confirmação 
do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3051. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3051. 
 

3052-  1783, Março, 29, Santos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos a (D. Maria I), 
na qual fazem a história da capitania de São Paulo, referindo-se ao seu 
prestigio e à sua decadência. Os descobrimentos das minas de Cuiabá, 
Mato Grosso, Vila Rica, Sabará e Goiás, realizados por Paulistas, 
contribuíram para o desenvolvimento da mais antiga capitania do Brasil, no 
tempo em que era a vila de São Vicente a capital e em que passou a existir 
um Governo subalterno na vila de Santos, quando a capital foi transferida 
para São Paulo. Com o desdobramento do Brasil em várias capitanias, 
ordenado por D. João V, ficou reduzida a preponderância de São Paulo, 
tanto mais que ficava dependente da do Rio de Janeiro, D. José (I), 
certamente, por temer a guerra que depois veio a rebentar na Rio Grande 
(de São Pedro do Sul), repôs a capitania geral em São Paulo. 
Anexo:  parecer, 2 requerimentos, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3052. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3052. 
 

3053-  [ant. 1783, Abril, 1] 
REQUERIMENTO do Dr. Antônio Caetano Alvares de Castro a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação de sesmaria de três fazendas de gado vacum e 
cavalar nos distritos das vilas de Itapetininga  e Faxina, da capitania de São 
Paulo. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3053. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3053. 
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3054-  [ant. 1783, Abril, 1] 
REQUERIMENTO de José Fernandes Leme a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação de sesmaria de umas terras na vila de Faxina. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3054. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3054. 
 

3055-  [ant. 1783, Abril, 1, Parnaíba] 
REQUERIMENTO de Josefa Maria do Rosário, mulher forra, casada com 
Domingos Francisco dos Santos, escravo de Domingos Dias da Silva, 
moradores em Parnaíba a (D. Maria I) pedindo para ser passada ordem de 
resgate ao marido, visto ela possuir a dinheiro suficiente para tal fim. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3055. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3055. 
 

3056-  [ant. 1783, Abril, 1] 
REQUERIMENTO de Domingos da Costa Jácome, e seus cunhados, Miguel 
Ferreira Dinis, Dioniso Ferreira Dinis, e Antônio José de Loiola a (D. Maria I), 
pedindo confirmação da sesmaria de umas terras, no local denominado 
ribeirão de Inácio Pereira. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3056. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3056. 
 

3057-  1783, Abril, 15, São Paulo 
CARTA do 3º Bispo de São Paulo, Frei Manuel (da Ressurreição), (D. Maria 
I), expondo-lhe o seu parecer sobre a representação inclusa, que os oficiais 
da Câmara da vila de Paranaguá  apresentaram à Rainha, acerca do 
despacho do dito Bispo, que estipulam quanto se devia pagar ao sacristão 
da igreja matriz daquela vila pelo toque do dobre dos sinos a finados, que 
fossem encomendados ou não. 
Anexo:  parecer, representação, 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3057. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3057. 
 

3058-  [ant. 1783, Maio, 21] 
REQUERIMENTO de Francisco Leandro de Toledo Rondon, pedindo a (D. 
Maria I), certidão das provisões e ordens passadas a seu antecessor, por ter 
sido nomeado ouvidor de Paranaguá . 
Anexo:  aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3058. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3058. 
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3059-  [ant. 1783, Junho, 2] 
REQUERIMENTO do ex-contratador dos dízimos reais da capitania de São 
Paulo, Tomé de Castro Correia de Sá, a (D. Maria I), pedindo provisão para 
poder citar, em juízo, o desembargador, procurador fiscal do "Juízo da 
Inconfidência" a fim de lhe exigir os dízimos da mesma capitania, que lhe 
pertencem pelo referido contrato. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3059. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3059. 
 

3060-  1783, Junho, 16, Secretaria do Conselho Ultramarino 
CARTA do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, para (D. Maria I), expondo que, conforme ordem da mesma Senhora, 
vai informar sobre o requerimento do Padre Antônio Ramos Barbas, em que 
este pede lhe seja reformada a Consulta que se fez sobre outro 
requerimento seu. De fato, a Consulta referida foi apresentada a Rainha, em 
Dezembro de 1779, com os respectivos documentos inclusos; e como nunca 
se proibia a reforma de Consultas idênticas, poderá deferir-se o pedido do 
requerente. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3060. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3060. 
 

3061-  [ant. 1783, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças de vila de Jacareí, comarca 
de São Paulo, Antônio Luís Fernandes, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da patente do seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3061. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3061. 
 

3062-  [ant. 1783, Junho, 28] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio de Sequeira Morais a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação da sesmaria de meia légua de terras de testada e 
légua e meia de sertão no local denominado bairro de Capivari, distrito de 
vila de Jundiaí. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3062. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3062. 
 

3063-  [ant. 1783, Junho, 28] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Leme a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de dois rincões que possui no distrito da vila de 
Itapetininga. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3063. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3063. 
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3064-  [post. 1783] 
OFÍCIO de Aires de Sá e Melo, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
dizendo que (D. Maria I) ordenava que lhe remetesse a petição apresentada 
por Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, para que desse o seu parecer 
sobre o que nele pedia a respeito  de  sua patente de coronel. e sua 
promoção 
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3064. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3064. 
 

3065-  [ant. 1783, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do Dr. Antônio Caetano Alvares de Castro a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação da sesmaria de três léguas de terras no local 
denominado Queimado, no distrito da vila de Apiaí . 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3065. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3065. 
 

3066-  1783, Julho, 12, São Paulo 
REQUERIMENTO dos capitães Domingos José Vieira e Manuel Batista 
Prestes, moradores na vila de Itapetininga, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de umas terras com duas léguas de testada e 
légua e meia de sertão, situadas na encruzilhada do arraial de 
Paranapanema. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3066. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3066. 
 

3067-  [ant. 1783, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Itapetininga, Salvador de 
Oliveira Leme a (D. Maria I), pedindo a confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3067. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3067. 
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3068-  1783, Julho, 26, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá para (D. 
Maria I), pedindo se destine o rendimento do subsídio literário recolhido na 
comarca de Paranaguá  da carne e aguardentes aí fabricados para o 
pagamento dos mestres que ministram o ensino nas escolas menores, visto 
que, até agora, a dita vila não teve vantagens desse subsídio, que se  
manda para  São Paulo. No plano que foi para o Reino, estabelecia-se São 
Paulo o centro onde podiam ir instruir-se as crianças das comarcas. Mas isto 
tem, para Paranaguá, os inconvenientes da distância, da dificuldade de 
transporte e das despesas e incômodos dos pais. Por isso, José Bernardo 
Silva, requereu exame para ser admitido a lecionar naquela mesma vila, 
onde está a ensinar gramática e Latim. 
Anexo:  2 despachos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3068. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3068. 
 

3069-  1783, Julho, 27, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Vila de Paranaguá  a (D. 
Maria I), em que se referem, em primeiro lugar, a uma carta que os 
anteriores oficiais dessa Câmara enviaram à Rainha, pedindo o abatimento 
de 100 réis no imposto de sal; os 100 réis restantes serviriam para pagar o 
posto de sargento-mor e se, do pagamento deste soldo, algum dinheiro 
sobrasse, seria entregue ao tesoureiro do conselho, para suprir as eventuais 
necessidades daquela vila. 
Anexo:  lembrete,  representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3069. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3069. 
 

3070-  [ant. 1783, Julho, 29] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Sorocaba, Cláudio de 
Madureira Calheiros a (D. Maria I), pedindo a confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3070. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3070. 
 

3071-  [ant. 1783, Julho, 29, Taubaté] 
REQUERIMENTO de José Ferreira de Castilho, e (D. Maria I), pedindo que 
lhe confirme  provisão , inclusa, pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, o provera no 
cargo de guarda-mor das terras minerais, de Araraguara, distrito da vila de 
Taubaté, que se achava vago. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3071. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3071. 
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3072-  [ca. 1783, Agosto, 5, São Paulo] 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 1 a n.º 7 referentes ao Estado Político e enviados 
pelo (governador e capitão) -general da (capitania) de São Paulo, Francisco 
da Cunha e Meneses, à secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, faltando o ofício n.º 3, referente ao requerimento dos 
oficiais da vila de Sorocaba, a (D. Maria I), sobre a existência dos Padres 
Bentos, no hospício da mesma vila. 
Anexo: 12 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3072. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3072. 
 

3073-  [ant. 1783, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do padre Paulo Severo de Morais e Oliveira, a (D. Maria 
I), pedindo confirmação de uma sesmaria de légua e meia de testada e duas 
de sertão, em Capivari, distrito de Itapetininga. Esta sesmaria foi-lhe 
concedida pelo governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo 
(Martim Lopes Lobo de Saldanha). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3073. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3073. 
 

3074-  [ant. 1783, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO de Leandro de Freitas Sobral, a (D. Maria I), pedindo que 
lhe mande passar a confirmação do posto de capitão-mor, da vila de 
Cananéia. para o qual foi nomeado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, por falecimento de 
João Torres Peniche. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 36, doc. 3074. 
AHU_CU_023-01, Cx. 36, D. 3074. 
 

3075-  1783, Setembro, 26, São Paulo 
INFORMAÇÃO do (secretário do Governo da capitania de São Paulo), 
Miguel Carlos Aires de Carvalho, sobre o ofício que o governador e capitão-
general de São Paulo, (Francisco da Cunha e Meneses) expediu para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
dando conta da expedição que mandou fazer à (província) do Paraná para 
descobrimento do Rio  Igurei 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3075. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3075. 
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3076-  [ant. 1783, Outubro, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Xavier de Sales e mais filhos herdeiros 
do capitão Francisco de Sales Ribeiro, a (D. Maria I), expondo que no 
seqüestro feito nos bens dos Padres Jesuítas por extinção da Ordem, o 
ministro Custódio da Silva Araújo Salazar, atendeu aos bens de seus dois 
irmãos, que então eram Jesuítas, o padre Joaquim de Sales e o padre João 
de Sales, não os incorporando no fisco, mas determinando pertencerem a 
seu pai. Após a morte do referido capitão Sales Ribeiro, o governador da 
capitania (de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha, por uma violenta 
portaria, fez recolher os ditos bens, privando assim os suplicantes do que, 
legitimamente, lhes pertencia. 
Anexo:  3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3076. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3076. 
 

3077-  1783, Outubro, 31, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da Fazenda Real de São Paulo, de 
que é presidente o governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Francisco da Cunha Meneses). A Junta da Fazenda Real do Rio de 
Janeiro, de que é presidente o vice-rei e capitão-general de mar e terra do 
Estado do Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa, dizendo que naquela Junta 
se recebeu uma carta datada de 20 de Setembro de 1781 com uma conta 
corrente referente às consignações, de oito mil cruzados anuais, aplicadas 
nos rendimentos da Provedoria da Alfândega do Rio de Janeiro, para as 
fortificações da praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3077. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3077. 
 

3078-  1783, Novembro, 6, Palácio de Queluz 
CARTA RÉGIA (cópia da) em que (D. Maria I) ordena ao vice-rei do Estado 
do Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa, que nomeie um ministro da 
Relação (do Rio de Janeiro) para ir à capitania de São Paulo tirar residência 
ao seu governador e capitão-general, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
abrindo devassa e procurando examinar todos os fatos mencionados nas 
cartas que contra ele escreveram o Bispo de São Paulo (D. Frei Manuel da 
Ressurreição), a Câmara da vila de Mogi e o juiz de fora da vila de Santos, 
José Carlos Pinto de Sousa, para assim se chegar ao apuramento da 
verdade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3078. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3078. 
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3079-  [post. 1783, Novembro, 6] 
CARTAS (resumo das) do Bispo de São Paulo, Frei Manuel da 
Ressurreição, datadas de 7 de Setembro de 1779, 5 de Fevereiro, 18 de 
Maio, 15 e 20 de Outubro de 1790.Nelas, acusa  o governador (e capitão-
general da capitania de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha, de 
prender inocentes, só porque não lhe são favoráveis de desprezar a 
autoridade da Igreja e não cumprir os seus mandamentos, faltando ao 
respeito que deve ao próprio Bispo,  e muitos outros desmandos. Também o  
acusa  de ter faltado à cerimônia da Ação de Graças que celebrava peloo 
aniversário da rainha e dos príncipes. Diz que o governador não executava 
as ordens régias, recusando-se a pagar a côngrua ao vigário-geral e ao 
professor de Latim, por este não o obsequiar, na ocasião das festas dos 
seus anos.Continua o Bispo a acusar o governador, de não ter executado as 
provisões da Rainha que lhe ordenavam pagamentos  aos  eclesiásticos, 
encobrindo estes excessos com um fingido zelo, pela Fazenda Real; quando 
por outro lado fazia despesas inúteis. A Junta da Fazenda Real só faz o que 
ele manda, em favor dos seus protegidos em prejuízo do patrimônio régio e 
vocação dos povos.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3079. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3079. 
 

3080-  [post. 1783, Novembro, 6] 
CARTAS (resumo das) do governador e capitão-general de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha, contra o Bispo daquela Diocese (Frei 
Manuel da Ressurreição) nos anos de 1779, 1730 e 1781. Diz que o Bispo 
ordenara alguns estudantes daquela capitania e mais 200 da capitania de 
Minas (Gerais), entrando nesta turba toda a qualidade de indivíduos das 
mais variadas profissões. Remete cópias de queixas que lhe foram 
apresentar alguns párocos, e diz que estes, para se conservarem nas 
igrejas são obrigados a concorrer para a subsistência do Bispo.Diz ainda  
que o Bispo absorve as cauções depositadas para os banhos dos 
casamentos, , que obriga os negros cativos a pagarem provisões para se 
casarem, que obriga os clérigos ordenados a pagarem uma provisão para 
dizer a Missa Nova e outra para continuarem a dize-la, multara as mulheres 
públicas em libras de cera para a igreja e que ordenou mais 15 estudantes, 
uns do bispado e outros das Minas Gerais, sendo que foram ordenados 
mais 217 clérigos, sem quaisquer estudos. Que suspendam o pagamento 
dos 800$00 que se davam ao Bispo, porque esta mercê tinha sido 
alcançada com promessas falsas. Em outras cartas do mesmo mês de 
Junho de 1780, dá conta da razão por que não pagara as côngruas vagas, 
nem as provisões nem ao provisor e ao vigário geral, nem ao professor de 
gramática.Enfim,  queixa-se que o Bispo ofendera a sua posição de 
governador e que suas  desordens  perturbam o sossego público. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3080. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3080. 
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3081-  1783, Novembro, 7, Secretaria 
INFORMAÇÃO do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel 
Lopes de Lavre, comunicando a (D. Maria I), que constara dos livros da 
secretaria (do mesmo Conselho), que todas as ordens expedidas a D. Luís 
Antônio de Sousa (Botelho Mourão) durante o seu governo na capitania de 
São Paulo, foram fielmente cumpridas, achando-se em condições de obter a 
certidão que pretende. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3081. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3081. 
 

3082-  [post. 1783, Novembro, 28] 
LEMBRETE referindo-se ao requerimento do padre Antônio Ramos Barbas, 
preso no calabouço da praça de Santos e em que expõe a (D. Maria I) ter 
sido detido injustamente, por ordem do ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha e solicita que, 
atendendo às suas queixas, seja deferida a sua petição. Este lembrete 
refere-se também a um seguimento do referido ex-governador que baixou 
do Conselho Ultramarino, para se consultar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3082. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3082. 
 

3083-  [post. 1784, Fevereiro, 6, Lisboa] 
RELAÇÃO das consultas do serviço real, respectivos à capitania, de São 
Paulo, que no reinado de (D. Maria I) foram a despacho por intermédio da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, e 
não baixaram resolvidas. A primeira era sobre a conta do juiz de fora da vila 
de Santos, que servia de ouvidor da comarca de São Paulo, em que se 
queixava dos excessos da jurisdição do governador e capitão-general da 
mesma capitania.  A segunda era sobre a representação dos oficiais da 
Câmara da vila de São Sebastião, na qual pedem para se, o povo da 
mesma vila aliviado do imposto lançado para a reedificação de Lisboa, e do 
subsídio literário. A terceira era sobre a resposta  à ordem que lhe fora 
expedido a respeito de fazer observar, no provimento das Provedorias da 
Fazenda Real, a norma prescrita de se fixarem editais pela Junta da 
Administração e Arrecadação da Fazenda Real. A quarta, sobre a 
nomeação de pessoas para a Secretaria do Governo de São Paulo. A 
quinta, sobre a proposta . A última versava sobre o que pediam os oficiais 
da Câmara de Paranaguá  para lhes ser arbitrado o rendimento do subsídio 
literário daquela comarca para a pagamento do mestre de gramática. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3083. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3083. 
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3084-  [ant. 1784, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva Bueno, pedindo a (D. Maria I), 
confirmação da sesmaria de légua e meia de terras nos campos chamados 
o Toledo, freguesia de Jaguari, termo da vila de São João de Atibaia. Esta 
sesmaria foi-lhe concedida pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo como mostra pela carta junta. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3084. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3084. 
 

3085-  1784, Fevereiro, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Francisco da Cunha Meneses, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
enviando-lhe a cópia da carta e capítulo de instruções referentes à 2ª 
divisão, que lhe remetera o vice-rei das províncias do Rio da Prata, Juan 
José de Vertiz, bem como da que lhe mandara em resposta. Anexo: cópia 
de  2 cartas , cópia decapítulo de instrução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3085. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3085. 
 

3086-  1784, Fevereiro, 26, Palácio de Salvaterra 
AVISO de Aires de Sá e Melo, ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
dizendo que, por ordem de (D. Maria I), lhe remete a consulta enviada do 
Conselho de Guerra, sobre o requerimento do sargento-mor de Infantaria do 
Regimento de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Manuel José da 
Nóbrega Botelho, para que dê o seu parecer sobre o despacho que o 
requerente pretende. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3086. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3086. 
 

3087-  [ant. 1784, Março, 17, Sorocaba] 
REQUERIMENTO de José Loureiro de Almeida e Pedro Vaz Botelho, da vila 
de Sorocaba, pedindo a (D. Maria I) confirmação da carta de sesmaria junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3087. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3087. 
 

3088-  [ant. 1784, Março, 17] 
REQUERIMENTO de Antônio Leite de Sampaio, da vila de Sorocaba, 
pedindo a (D. Maria I), confirmação de sesmaria de três léguas de terras, 
nas cabeceiras do ribeirão Turbo, distrito de Itapetininga, concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3088. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3088. 
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3089-  [ant. 1784, Março, 21] 
REQUERIMENTO de Fernando de Almeida Leme e sua mulher Ana de 
Arruda Pacheco, pedindo a (D. Maria I) confirmação da sesmaria concedida 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3089. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3089. 
 

3090-  [ant. 1784, Março, 21] 
REQUERIMENTO de Inácio Xavier Luís, pedindo a (D. Maria I) confirmação 
da sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses. Estas terras que já lhe 
pertenciam há 8 anos por compra feita ao capitão Antônio Forquim Xavier 
Pedroso, estão situadas no termo da vila de Faxina, no sítio denominado 
Posto de Apiaí e constam de meia légua de testada, desde o rio de Apiaí e 
do porto do mesmo nome, junto à estrada geral até a fazenda da 
Escaramuça. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3090. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3090. 
 

3091-  [ant. 1784, Março, 26] 
REQUERIMENTO de Felisberto Castanho Lara e Leme, pedindo a (D. Maria 
I), confirmação da sesmaria, concedida pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses, de légua e meia 
de terreno, nos matos juntos ao rio Piracicaba, e nos morros de Araraguara, 
como consta da carta junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3091. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3091. 
 

3092-  [ant. 1784, Março, 26] 
REQUERIMENTO do capitão Bernardo Bicudo Chassim, pedindo a (D. 
Maria I), confirmação da sesmaria dumas terras no sítio de Araçariguama, 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3092. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3092. 
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3093-  [ant. 1784, Março, 26] 
REQUERIMENTO do tenente de Cavalaria de Voluntários Reais, Manuel 
José Coelho, pedindo a (D. Maria I), confirmação da sesmaria de três léguas 
de terras perto de Piracicaba, concedida pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses, como prova 
pela carta inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3093. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3093. 
 

3094-  [ant. 1784, Março, 26] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio Francisco de Sá, Antônio Fernandes 
Outeiro e Marcelino Francisco da Silva, pedindo a (D. Maria I) confirmação 
de sesmarias de seis léguas de terras, no distrito de Itapetininga, concedida 
pelo governador e capitão general da capitania de São Paulo, Martim Lopes 
Lobo de Saldanha, com a condição de dividirem as mesmas terras entre si, 
como consta da carta junta. Sobre este requerimento recaiu um despacho 
do Conselho Ultramarino mandar guardar na Secretaria. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3094. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3094. 
 

3095-  1784, Abril, 21, Secretaria do Conselho Ultramarino 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, ao (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, remetendo-lhe um requerimento que este dirigira 
a (D. Maria I), pedindo a mercê de mandar que, pelo referido Conselho, se 
lhe comunicassem as culpas que, contra ele, o Tribunal do Conselho tivesse 
dirigido. Juntamente lhe remete também os outros documentos e suas 
respectivas cópias, sobre outras queixas de que a Secretaria tem 
conhecimento, para que em presença de tudo diga de sua justiça e lhe 
remeta a resposta e respectivos documentos que serão apresentados no 
sobredito tribunal. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3095. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3095. 
 

3096-  [ant. 1784, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio Rodrigues de Carvalho a (D. Maria I), 
pedindo confirmação da sesmaria de umas terras que lhe concedeu o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha. Estas terras constam de novecentas braças que pertenciam a 
sua sogra D. Ana Pinheiros. Correm, as terra, pelo rio de Cubatão acima até 
ao ribeirão Cari, onde deságua, o rio Grande junto à "Tapera" de Inácio 
Alvares, confinando pela parte de baixo com terras de José Machado, e 
sequem na direção Nordeste e Sudoeste. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3096. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3096. 
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3097-  1784, Abril, 29, Secretaria do Conselho Ultramarino 
OFÍCIO do (Secretário do Conselho Ultramarino) Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha, dizendo que, por ordem do Conselho, lhe remete 
a cópia dum requerimento apresentado ao Tribunal do mesmo, por Manuel 
José Gomes, morador na cidade de São Paulo, juntamente com outros 
documentos, para que diga de sua justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3097. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3097. 
 

3098-  [ant. 1784, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de Leonor Garcia de Sequeira, viúva do sargento-mor, 
Salvador Nardi de Vasconcelos Noronha, e moradora no distrito da vila de 
Nossa Senhora dos Prazeres, de Itapetininga, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da sesmaria dumas terras que possui. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3098. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3098. 
 

3099-  [ant. 1784, Maio, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio Correia Barbosa a (D. Maria I), pedindo 
confirmação de sesmaria de três léguas de terra nos sertões de Piracicaba, 
num rincão que acompanha o rio Jacarepipirá e a serra de Araraguara. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3099. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3099. 
 

3100-  1784, Junho, 7, Lisboa 
CARTA PATENTE de confirmação de D. Maria (I), ratificando a nomeação 
de Francisco Nunes de Sequeira, no posto de sargento-mor das 
Ordenanças da vila de (Sant'Ana) Parnaíba de que era capitão mor, Antônio 
Correia de Lemos Leite. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3100. 
 

3101-  1784, Julho, 5, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo (secretário do governo da capitania de São Paulo), 
Miguel Carlos Aires de Carvalho, dos ofícios n.º 1 a n.º 8, remetidos pelo 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, Francisco da 
Cunha e Meneses, à Secretaria de Estado das Repartições da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, com o resumo dos mesmos. 
Anexo: 8 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3101. 
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3102-  1784, Julho, 24, São Paulo 
REQUERIMENTO de Manuel Correia Matoso a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da patente de capitão da 6ª Companhia de Auxiliares de 
Infantaria da vila de Paranaguá, posto em que fora provido pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha), como prova pela Carta Patente junta. Sobre este requerimento 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, deferindo-o 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3102. 
 

3103-  1784, Julho, 24, São Paulo 
REQUERIMENTO de Manuel José Gomes a (D. Maria I) expondo que havia 
três anos que estava preso inocentemente, por ordem do ex-governador da 
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, e que, requerendo 
pelo Conselho Ultramarino a sua libertação, foi por este mandado informar o 
dito governador e o desembargador e procurador da Fazenda Real. 
Esperando obter justiça, ficou desiludido quando, em vez de ser solto, foi 
repreendido e intimado a não tornar a dar contas falsas contra o governador. 
Anexo:  requerimento,  2 informações,  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3103. 
 

3104-  [ant. 1784, Agosto, 7, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Inácio Ribeiro Ferreira, natural de Coimbra e 
residente em São Paulo, casado com D. Maria Gertrudes da Silva e Castro, 
pedindo a (D. Maria I) lhe conceda licença para se transportar para o Reino, 
com a família, visto que não haverá com isso prejuízo e a sua presença é 
necessária na Pátria, onde tem bens a administrar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3104. 
 

3105-  1784, Agosto, 25, Lisboa 
REQUERIMENTOS do ex-governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, dirigidos a (D. Maria I), sobre 
assuntos relativos ao seu governo. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3105. 
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3106-  [ca. 1784, Setembro, 23] 
PARECER do (procurador da Fazenda do Ultramar José Gonçalo da Silveira 
Preto) sobre a resposta que o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo Martim Lopes Lobo de Saldanha dera às queixas contra ele 
formuladas, pelo juiz de fora da vila de Santos José Carlos Pinto de Sousa 
que o acusara ele o ter impedido de ser intendente da Fundição e juiz 
executor da Fazenda Real, pelo ouvidor de São Paulo, Estevão Gomes 
Teixeira, que o acusara de demora nas sentenças dos delitos e pela Câmara 
de São Paulo que o acusam de mandar executar a sentença proferida em 2º 
conselho de guerra, de condenar à morte o trombeta Caetano José, por 
crime cometido contra seu filho Antônio Lobo de Saldanha.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3106. 
 

3107-  1784, Setembro, 30, São Paulo 
CARTA de Francisco para um seu irmão a informar que o portador dela, o 
capitão Paredes, também portador de um caixote, com amostras de vários 
produtos para serem escolhidos e mandados examinar pelo destinatário, lhe 
havia de entregar uma certa quantidade de cochonilha. Esperando pelo 
resultado do exame dos produtos enviados, pede ainda que a dita 
cochonilha seja, por ele, transacionada e revertida em chitas de azeitão, 
pois, por ser a primeira vez que tal produto sai da capitania está interessado 
em que o seu dono tire lucro. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 33107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3107. 
 

3108-  [ant. 1784, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO de Lourenço Antunes Lima, morador no termo da vila de 
Faxina, a (D. Maria I), pedindo a confirmação da sesmaria dumas terras que 
lhe concedeu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Francisco da Cunha e Meneses. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3108. 
 

3109-  [ant. 1784, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do padre Tomé Vieira de Almeida Lara a (D. Maria I) 
pedindo a confirmação da sesmaria dumas terras no termo da vila de 
Itapetininga as quais lhe foram concedidas pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3109. 
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3110-  [ant. 1784, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do Dr. Antônio Caetano Alvares de Castro a (D. Maria I) 
pedindo confirmação de sesmaria de três fazendas que lhe deu o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes 
(Lobo) de Saldanha. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3110. 
 

3111-  1784, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena pelo Decreto de 16 de Outubro de (1785), lavrado no requerimento 
do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Martim 
Lopes Lobo de Saldanha. No referido requerimento, pretende justificar-se de 
algumas acusações que presume terem-lhe sido feitas pela maldade e 
calúnia de algumas pessoas daquela capitania e pede a mercê de ser 
admitida à presença da Rainha, em atenção à justiça da sua súplica. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3111. 
 

3112-  [ant. 1784, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTO de Antônio Monteiro da Silva, pedindo, a (D. Maria I), 
confirmação da sesmaria de duas léguas de terra, na freguesia de Facão, 
nas "Sobrequadras" de Catarina Gomes de Gouveia e D. Luís Manuel de 
Andrade. Estas terras fazem testada, ao Norte, e no sertão, e foram-lhe 
concedidas pelo governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Francisco da Cunha e Meneses como prova pela carta junta. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3112. 
 

3113-  [ant. 1785, Março, 10, São Paulo] 
AUTUAÇÃO dos serviços do capitão-mor da conquista de Goiás, João de 
Godói Pinto da Silveira, a requerimento de seu filho, o furriel de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo, Manuel Afonso Gaia feita pelo tabelião 
Marcelino José da Cunha e Castro, no cartório da Ouvidoria-Geral, por 
ordem do ouvidor-geral, Sebastião José Ferreira Barroso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3113. 
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3114-  1785, Abril, 20, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor geral da comarca de São Paulo, Sebastião José Ferreira 
Barroso, dirigido a (D. Maria I), informando que, pela provisão, que remete 
por cópia, a Rainha lhe ordena que proceda a uma devassa na vila de 
Paranaíba, (Parnaíba) sobre o procedimento e motivos da prisão do tenente-
coronel Policarpo  Joaquim de Oliveira. 
Anexo: 3 requerimentos, cópia de provisão. . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3114. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3114. 
 

3115-  1785, Abril, 25, Belém 
RECIBO de João Rodrigues Vilar, dizendo que, por ordem do ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro, foi entregue, na quinta de Belém, pelo capitão da 
Galera Nossa Senhora da Vitória Princesa Divina Luís Antônio Malheiro, 
vinda do porto de Santos, um urubu-rei e duas peles de onça que morreram 
a bordo. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3115. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3115. 
 

3116-  1785, Maio, 13, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo (secretário do governo da capitania de São Paulo), 
Miguel Carlos Aires de Carvalho, dos ofícios, n.º 1 a 7, passados em 2ª via, 
remetida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Francisco da Cunha e Meneses, à Secretaria de Estado da Repartição da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, que o resumo do mesmo referente, entre 
outros assuntos, ao falecimento do mestre de campo de Auxiliares José de 
Góis e Moreira; sobre a fundação, nessa cidade de um recolhimento para 
mulheres solteiras sem permissão de (D. Maria I); e dando informações 
sobre o secretário do governo (Miguel Carlos Aires de Carvalho). 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3116. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3116. 
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3117-  1785, Junho, 2, São Paulo 
OFÍCIO do (3º) Bispo de São Paulo, D. Frei Manuel (da Ressurreição), para 
o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo Castro, acusando recepção de um seu 
ofício e respondendo às acusações que, contra ele, foram apresentadas a 
(D. Maria I). Quanto ao fato estranho de o acusarem de conceder ordens 
sacras a ordenandos sem instrução, tem, em sua defesa, a prova de ter 
requerido à Mesa Censória um mestre de Gramática Latina; e ter escolhido 
um clérigo para ensinar Filosofia, pagando-lhe à sua custa; e ensinando, ele 
próprio, Lógica, Ética, Escritura Sagrada, Teologia Moral, Dogmática. 
Quanto ao ter ordenado clérigos de outras capitanias, diz trazerem ordens 
sacras, quase todos esses ordenandos. Quanto aos de Minas Gerais, 
informa ter-lhe constado que na Bahia e Rio de Janeiro não há oposição 
alguma a que tal seja feito, tendo o Bispo do Rio de Janeiro ordenado um 
domiciliário de Minas Gerais, além de muitos outros, com reverendos 
concedidos pelo governador do Bispado de Mariana. Quanto à acusação 
que lhe fazem de que, na sua Câmara Eclesiástica, se tem procurado todos 
os meios para extorquir dinheiro, responde ser falso e nada se ter alterado 
ao Regimento feito pelo Bispo D. Bernardo Rodrigues Nogueira, fundador 
desse Bispado. Anexo:  7 certidões, 2 avisos,  34 atestados, 2 
requerimentos, 2 instrumentos de pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 37, doc. 3117. 
AHU_CU_023-01, Cx. 37, D. 3117. 
 

3118-  1785, Junho, 20, São Paulo. 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 1 a n.º 9, do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses, dirigidos à 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos mesmos, feita pelo (secretário do governo da capitania 
de São Paulo), Miguel Carlos Aires de Carvalho. 
Anexo: 9 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3118. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3118. 
 

3119-  [ant. 1785, Julho, 19, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Tomé Moreira de Godoi a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação de sesmaria de meia légua de terras de testada e légua e meia 
de sertão no distrito da vila de (Santa Ana de Itapeva de) Faxina. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3119. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3119. 
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3120-  [ant. 1785, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO de Pascoal Fernandes de Sampaio a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação da sesmaria de uma légua quadrada de terras no 
local denominado Juquerimirim. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3120. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3120. 
 

3121-  1785, Agosto, 26, São Paulo 
CARTA PATENTE (cópia da) pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses, nomeou e proveu 
Salvador Oliveira Leme no posto de capitão-mor da Vila de Itapetininga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3121. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3121. 
 

3122-  [ant. 1785, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO de Maria de Almeida Leite, moradora na vila de 
Sorocaba, Inácio Rodrigues de Sampaio, Inácio de Almeida Leite e Baltazar 
de Almeida Leite, moradores da vila de Faxina, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da sesmaria dumas terras que lhes concedeu o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3122. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3122. 
 

3123-  [ant. 1785, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Aguiar, pedindo a (D. Maria I), 
confirmação da patente (de capitão) da Companhia da vila de Sorocaba, 
posto a que foi promovido pelo governador da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3123. 
 

3124-  [ant. 1785, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do governador da praça de Sagres, Manuel José da 
Nóbrega Botelho a (D. Maria I), dizendo que serviu na praça de São Paulo 
com o posto de sargento-mor e aí formou o Regimento dessa praça. 
Quando regressou ao Reino trouxe consigo todos os seus papéis, entre os 
quais se encontrava uma folha corrida comprovativa da sua dignidade, a 
qual se extraviou. Querendo despachar os seus serviços e não podendo 
esperar que lhe seja tirada outra, pede que o dispense da referida folha, 
tanto mais que envia uma cópia da certidão de fé de ofícios que atesta a 
ausência de culpas e crimes. 
Anexo: certidão de fé de ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3124. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3124. 
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3125-  [ant. 1785, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO do tenente José de Sousa Moreira Leal de Iguatemi, 
comunicando a (D. Maria I) ter sido preso, por desconfiança do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Francisco da Cunha e 
Meneses), por ocasião do ataque dos Castelhanos, ao presídio da mesma 
capitania. Solicita que lhe sejam pagos os soldos vencidos para poder 
manter-se, pois não tem com que se sustentar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3125. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3125. 
 

3126-  1785, Dezembro, 3, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha), a (D. Maria I) dando o seu parecer sobre 
o requerimento de José de Sousa Moreira Leal e José Fogaça de Almeida. 
Mostra como as três afirmações desse documento são falsas. 
Anexo: portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 33126. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3126. 
 

3127-  [ant. 1785, Dezembro, 4, Rio de Lisboa] 
OFÍCIO do desembargador Antônio Joaquim de Pina Manique, para (o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro (?)), informando que inspecionara a 
corveta Nossa Senhora da Arrábida São José e Almas, comandada por 
Eduardo Joaquim Pereira, vinda de Santos, e que nela vinham Manuel 
Fernandes Cruz, recomendado a Bartolomeu Francisco da Silva, feitor do 
pescado, Manuel Afonso Gaia, furriel de Cavalaria da capitania de São 
Paulo, recomendado a Manuel da Cunha, Marcelino Francisco da Silva, 
Antônio José de Carvalho e Francisco Xavier da Costa Aguiar. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3127. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3127. 
 

3128-  1785, Dezembro, 28, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo, a (D. Maria I), 
pedindo que conserve, por mais três anos, o (governador e capitão-general) 
Francisco da Cunha e Meneses, no governo dessa capitania, sendo o 
pedido extensivo ao ouvidor Sebastião José Ferreira Barroso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3128. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3128. 
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3129-  [ant. 1786, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do tenente da 5ª Companhia do Regimentos dos 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Manuel Joaquim de Sá Pinto 
do Rego, a (D. Maria I), pedindo licença de um ano para ir à Corte tratar de 
negócios de grande importância. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3129. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3129. 
 

3130-  [ant. 1786, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Pindamonhangaba da capitania 
de São Paulo, Inácio Bicudo de Sequeira, pedindo confirmação da Sesmaria 
concedida pelo  (governador) e capitão-general da mesma capitania 
(Francisco da Cunha e Menezes) com a condição de cultivar para que seja 
confirmada no prazo de dois anos. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3130. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3130. 
 

3131-  [ant. 1786, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO de Martinho Leme da Silva, Antônio Leme Cavalheiro, 
Vicente de Anhaia Pedroso e Pedro Leme da Silva à (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da sesmaria de umas terras que lhe concedeu o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Francisco da Cunha e 
Meneses). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3131. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3131. 
 

3132-  1786, Fevereiro, 22, Vila Real 
CARTA do ouvidor da comarca de Vila Real, Antônio José Dias Mourão 
Mosqueira, para (D. Maria I) em que declara que, cumprindo as ordens de 
14 de Maio de 1785 e de 11 de Fevereiro de 1786, fez entrega por via do 
escrivão (da Executória da comarca de Vila Real e do Almoxarifado das 
Sisas do Singelo e Dobro), Jacinto José Ribeiro (Lisboa), ao ex-governador 
da praça de Santos (e ex-governador) e capitão-general da ilha (sic) aliás 
capitania, de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão - das 
duas cartas que lhe foram dirigidas a pedido (do coronel) Alexandre Luís de 
Sousa Meneses, tendo o destinatário dado ao referido escrivão a resposta 
inclusa. 
Anexo:  certidão, carta, ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3132. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3132. 
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3133-  1786, Março, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Francisco da Cunha Meneses, para o (ministro e secretário do Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
no qual informa ter recebido uma carta daquele ministro participando-lhe que 
(D. Maria I) o nomeara governador e capitão-general do Estado da Índia, 
com ordem de partir imediatamente para o Rio de Janeiro e daí para Goa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3133. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3133. 
 

3134-  [ant. 1786, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio de Proença a (D. Maria I) pedindo 
confirmação da sesmaria das terras que lhe foram dadas pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Francisco da Cunha e 
Meneses). Estas têm uma légua de testada e duas de sertão e estão 
situadas na paragem chamada "Crautâtuba", e estendem-se da sesmaria de 
Tomás Correia até o rio Sorocaba. A sesmaria de Tomás Correia vai do rio 
Tietê para o rio Sorocaba, e a medição das terras de Antônio Proença 
começa onde termina aquele. Sobre este requerimento recaiu um despacho 
do Conselho Ultramarino, mandando guardar na Secretaria. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3134. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3134. 
 

3135-  [ant. 1786, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do padre Luís José dos Reis a (D. Maria I), pedindo que 
se lhe passe, por certidão a provisão que se passou ao seu antecessor, 
capelão da igreja do Colégio da Vila de Santos, Manuel Alves da Silva. 
Anexo:  2 requerimentos,  alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3135. 
 

3136-  [post. 1786, Abril, 15] 
RELAÇÃO dos ofícios datados de 15 de Abril de 1786 que foram remetidos 
à Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Francisco da 
Cunha Meneses. 
Anexo: 10 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3136. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3136. 
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3137-  1786, Abril, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Francisco da Cunha Meneses, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, 
no qual informa que, necessitando de dois oficiais que o acompanhassem à 
Índia, nomeou o capitão de Infantaria, Joaquim Xavier de Morais Sarmento, 
sargento-mor também de Infantaria, e o ajudante do Regimento de 
Voluntários (Reais de São Paulo), José Joaquim da Costa, Capitão de 
Cavalaria, seus ajudantes de ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3137. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3137. 
 

3138-  1786, Maio, 13, São Paulo 
(OFÍCIOS n.º 3, 6 e 7 do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Francisco da Cunha Meneses, para o ministro e secretário de Estado 
da Marinha e Domínios Ultramarinos Martinho de Melo e Castro). 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3138. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3138. 
 

3139-  [ant. 1786, Junho, 26] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria de uma Companhia, criada à sua 
custa, no Regimento de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, José 
Joaquim Pinto de Morais Leme, a (D. Maria I), pedindo licença para ir a 
Portugal, tratar de assuntos relativos à herança de seus pais, o coronel 
Francisco Pinto do Rego e D. Escolástica Jacinta da Ribeira Góis e Morais. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3139. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3139. 
 

3140-  [ant. 1786, Junho, 26] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia das Ordenanças da cidade 
de São Paulo, José Manuel de Sá a (D. Maria I), pedindo a confirmação do 
referido posto, para o qual foi nomeado pelo governador (e capitão-general) 
da mesma capitania, Francisco da Cunha e Meneses. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3140. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3140. 
 

3141-  [ant. 1786, Julho, 15] 
REQUERIMENTO de João Ribeiro Fernandes e de (José Ribeiro, Inácio 
Ribeiro e João  Fernandes de Oliveira), pedindo a (D. Maria I) confirmação 
da sesmaria junta, concedida pelo governador e (capitão-general) da 
capitania de São Paulo, (Francisco da Cunha Meneses). 
Anexo:  carta de sesmaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3141. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3141. 
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3142-  1786, Julho, 28, Paldeio de Lisboa  
DECRETO de (D. Maria I), nomeando D. Bernardo (José) Maria de Lorena 
(e Silveira), para o cargo de governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, por período de três anos. 
Anexo: bilhete, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3142. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3142. 
 

3143-  [ant. 1786, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do alferes João Pires de Almeida Taques a (D. Maria I), 
pedindo a confirmação da sesmaria de umas terras que lhe concedeu o 
governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo (D. Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus). A carta de sesmaria, dada 
por este governador, levou descaminho no correio para a Corte para onde a 
mandara o requerente, e, por isso, este enviou, em vez dela, o seu traslado. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3143. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3143. 
 

3144-  [ant. 1786, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia das Ordenanças dos bairros de 
São Bernardo e Caaguass", distrito de São Paulo, Manuel Ferraz, a (D. 
Maria I), pedindo a confirmação do seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3144. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3144. 
 

3145-  1786, Agosto, 25, Lisboa 
DECRETO de (D. Maria I), pelo qual nomeia o bacharel, Miguel Marcelino 
Veloso da Gama, para o cargo de ouvidor-geral da capitania de São Paulo, 
por período de três anos, condecorando-o com a "Beca Honorária". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3145. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3145. 
 

3146-  [ant. 1786, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do padre Tomé Vieira de Almeida Lara e Domingos da 
Costa Jácome, pedindo, a (D. Maria I), confirmação da sesmaria de matos 
brutos, devolutos, concedida pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, como prova pela carta junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3146. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3146. 
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3147-  [ant. 1786, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO de Atanásio Nunes Garcia, pedindo a (D. Maria I), 
confirmação da sesmaria concedida pelo governador da capitania de São 
Paulo como prova pela carta junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3147. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3147. 
 

3148-  [ant. 1786, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO de José Ferraz de Abreu e Vicente Ferraz de Lara, 
pedindo a (D. Maria I) confirmação da sesmaria, concedida pelo governador 
da capitania de São Paulo. Consta de matos brutos, devolutos, como prova 
pela carta inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3148. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3148. 
 

3149-  1786, Agosto, 30, Vila Real 
CARTA do ouvidor da comarca da Vila Real, Antônio José Dias Mourão 
Mosqueira, para (D. Maria I), em que declara que, tendo recebido a Ordem 
Régia de 9 de Agosto de 1786, se apressou a mandar citar o ex-governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, morgado de Mateus, D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão, como consta da certidão da notificação 
junto e da carta por aquele dirigida ao escrivão (de um dos ofícios do Juízo 
da Ouvidoria) e, Correição, Joaquim José Monteiro. 
Anexo:3 provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3149. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3149. 
 

3150-  [ant. 1786, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO de José de Camargo Pais pedindo a (D. Maria I), 
confirmação da (carta) de sesmaria das terras situadas no bairro do 
"Ribeirão Jurupará" distritos de Sorocaba, concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Francisco da Cunha e 
Meneses). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3150. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3150. 
 

3151-  [ant. 1786, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel Soares Ferraz, a (D. Maria I) pedindo 
confirmação de meia légua de terras "de testada" e uma de sertão, no bairro 
do "Rio a Baixo", termo da Vila de Jundiaí , concedidas pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha), como prova pela sesmaria junta. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3151. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3151. 
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3152-  [ant. 1786, Setembro, 4] 
REQUERIMENTO de Lázaro Rodrigues Piques a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da doação de meia légua em quadra, de terra de sesmaria, na 
paragem chamada Piranga, no termo da cidade de São Paulo. Esta doação 
foi feita pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Francisco da Cunha e Meneses, em nome da Rainha. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3152. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3152. 
 

3153-  [ant. 1786, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia da vila de Jundiaí, uma das do 
Regimento de Dragões Auxiliares de Serra Acima (da capitania de São 
Paulo), Raimundo Alves das Santos Prado, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3153. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3153. 
 

3154-  [ant. 1786, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Eusébio Gomes da Silva a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do posto de capitão de Ordenanças da Companhia do Rio dos 
Almeidas, distrito de Paranaguá , para que foi provido pelo governador da 
capitania de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3154. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3154. 
 

3155-  [ant. 1786, Setembro, 15] 
REQUERIMENTO do bacharel José Antônio Apolinário da Silveira, nomeado 
juiz de fora da vila de Santos, a (D. Maria I), pedindo que lhe passe uma 
provisão, autorizando-o a exercer, simultaneamente aquele cargo e o de juiz 
conservador do contrato do sal, da mesma vila, em virtude da nomeação 
feita pelos contratadores que remete juntamente. 
Anexo:  carta de nomeação, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3155. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3155. 
 

3156-  [ant. 1786, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão José Correia Marzagão, do Regimento de 
Cavalaria Ligeira Auxiliar de serra acima da vila de Taubaté, de que é 
coronel Manuel da Silva e Castro, a (D. Maria I), pedindo a confirmação do 
referido posto, para o qual fora nomeado pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha e Meneses, por o ter 
deixado vago, Antônio Cordeiro Coutinho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3156. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3156. 
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3157-  [ant. 1786, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do bacharel José Antônio Apolinário da Silveira a (D. 
Maria I), pedindo que lhe mande passar uma provisão do cargo de juiz da 
Alfândega da vila de Santos, como fora feito ao seu antecessor, o que prova 
pela certidão junta. 
Anexo: 2 requerimentos, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3157. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3157. 
 

3158-  1786, Setembro, 25, Caldas da Rainha 
DECRETO de (D. Maria I), pelo qual promove o furriel do Regimento de 
Cavalaria de Alcântara, Francisco José Teixeira de Negreiros a alferes de 
Cavalaria da Legião da Capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3158. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3158. 
 

3159-  [ant. 1786, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel de Oliveira Cardoso, da cidade de 
São Paulo a (D. Maria I), no qual diz que, sendo casado com Manuela 
Angélica de Castro, teve, em vida desta, um filho ilegítimo chamado José 
Joaquim de Oliveira Cardoso, o qual sempre tratara e reconhecera como 
legítimo e finalmente, não tendo descendência, fizera uma escritura, que 
remete juntamente, legitimando-o. Pede, pois, que se digne mandar que lhe 
passem uma carta de legitimação na forma legal, para que seu filho possa 
herdar todos os seus bens. 
Anexo:  instrumento de justificação, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3159. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3159. 
 

3160-  [ant. 1786, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cavalaria Auxiliar da cidade de São 
Paulo, Teotônio José Juzarte, a (D. Maria I), pedindo que lhe seja concedido 
mais um ano de licença para terminar os negócios que o trouxeram à Corte, 
visto que a licença que lhe fora dada, já expirou. 
Anexo:  provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3160. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3160. 
 

3161-  1786, Novembro, 13, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. Maria I), nomeando José Romão Jeunot para o cargo de 
secretário do Governo da capitania de São Paulo, por período de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3161. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3161. 
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3162-  3162. 1786, Dezembro, 7, Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso 
de Pindamonhangaba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da Vila Real de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso de Pindamonhangaba,  a (D. Maria I), dando-lhe os 
pêsames pelo falecimento de D. Pedro seu esposo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3162. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3162. 
 

3163-  [ca. 1786] 
CARTA ANÔNIMA dizendo que Antônio José de Abreu, natural da cidade de 
São Paulo, tentou ordenar-se no tempo do Bispo (de São Paulo), D. Frei 
Antônio (da Madre de Deus) Galrão, não o conseguindo, em virtude da sua 
indecorosa conduta, tendo sido mais tarde ordenado na Sé Vacante de São 
Paulo. Sendo Bispo, D. Frei Manuel (da Ressurreição), conseguiu, mercê 
das suas insinuações, realizar todos os seus intentos. Consta que formulou, 
várias queixas contra o governador (e capitão general da capitania de São 
Paulo), D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, morgado de Mateus e 
que teceu intrigas contra o sucessor deste, Martim Lopes (Lobo de 
Saldanha), pelo que foi expulso da capitania por oito dias 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3163. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3163. 
 

3164-  [ant. 1787, Janeiro, 9] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças de vila de Atibaia, José 
Félix de Sintra, a (D. Maria I), pedindo a confirmação do dito posto, para o 
qual foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo). Este posto vagou 
por promoção de Francisco da Silveira Franco, a capitão-mor, como mostra 
pela patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3164. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3164. 
 

3165-  1787, Janeiro, 17, Beja 
OFÍCIO do Bispo de Beja Frei Manuel para o ministro e secretário de Estado 
(dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, dizendo que juntamente remete um memorial de Félix José de 
Oliveira, para o qual pede despacho. 
Anexo: memorial. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3165. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3165. 
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3166-  [ant. 1787, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do alferes Francisco Xavier Rodrigues da vila de Iguape a 
(D. Maria I), pedindo confirmação da sesmaria de umas terras que lhe 
concedeu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Martim 
Lopes Lobo de Saldanha). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3166. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3166. 
 

3167-  [ant. 1787, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do secretário do Governo da capitania de São Paulo, 
José Romão Jeunot a (D. Maria I), pedindo um cavalo e respectivo sustento 
e carruagem, graça concedida a Tomás Pinto da Silva. 
Anexo:  2 requerimentos, carta, bilhete, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3167. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3167. 
 

3168-  1787, Fevereiro, 13, São Paulo 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO dos serviços prestados pelo escrivão da 
Ouvidoria Geral e Correição de São Paulo, João da Costa Silva. Estes autos 
foram feitos pelo escrivão da Executoria da Fazenda Real, José Bonifácio 
Ribas, a pedido do justificante cujo requerimento foi deferido pelo juiz de 
fora da vila e praça de Santos, Dr. Marcelino Pereira Cleto (Cortês da Silva e 
Vasconcelos). 
Anexo: 3 requerimentos, 11 atestados, 5 certidões, alvará, portaria, 4 ofícios, 
carta de nomeação, carta patente, termo de assentada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3168. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3168. 
 

3169-  [ant. 1787, Março, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco Gil a (D. Maria I) pedindo a 
confirmação de sesmaria de umas terras no sertão, a qual lhe foi concedida 
pelo governador e capitão-general de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de 
Saldanha). Contém: 1) CARTA DE SESMARIA do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha, 
concedendo a Manuel Francisco Gil umas terras no sertão entre o morro de 
Araraguara, a povoação de Piracicaba e a vila de Mogi-Guaçu, não 
excedendo a medição destas três léguas. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3169. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3169. 
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3170-  [ant. 1787, Março, 6] 
REQUERIMENTO de Inácio Pinheiro Homem, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da sesmaria, de 1 légua de terra de testada e outra de sertão, 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Francisco da Cunha Meneses). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3170. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3170. 
 

3171-  1787, Março, 29, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO de (D. Maria I), pelo qual nomeia, por 6 anos, para o posto de 
sargento-mor do Regimento de Infantaria da capitania de São Paulo, o 
capitão do Regimento de Infantaria da praça de Valença, Antônio Luís da 
Rocha Pereira de Magalhães. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3171. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3171. 
 

3172-  [ant. 1787, Abril, 18] 
REQUERIMENTO de Francisco Antônio de Sales (sic) a (D. Maria I), 
pedindo que lhe sejam entregues a procuração e os requerimentos que se 
encontram no Conselho Ultramarino e lhe seja indicado para que Tribunal 
deve remeter a fim de usar dos meios competentes como ordena o 
despacho. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3172. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3172. 
 

3173-  [ant. 1787, Abril, 18] 
REQUERIMENTO de D. Francisco Antônio de Sales e Morais, natural de 
Jundiaí , comarca de São Paulo, a (D. Maria I), pedindo a patente de mestre 
de campo da capitania de São Paulo, e Minas Gerais, graça concedida a 
seus pais e avós, por D. João V, a fim de dominar os gentios e os escravos 
que andam fugidos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3173. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3173. 
 

3174-  1787, Maio, 2, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estados dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o (tesoureiro-mor 
do Real Erário), D. João (Henriques) de Sousa, pelo qual lhe diz que (D. 
Maria I) nomeou o capitão do Regimento de Infantaria da praça de Valença, 
Antônio Luís da Rocha (Pereira de) Magalhães para o posto de sargento-
mor do Regimento de Infantaria da capitania de São Paulo, e mande por a 
verba necessária para que possa vir à Corte e preparar-se para o embarque. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3174. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3174. 
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3175-  1787, Maio, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general interino da capitania de São 
Paulo), Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, em que dá conhecimento de ter mandado 
publicar a notícia da morte de D. Pedro Il. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3175. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3175. 
 

3176-  [ant. 1787, Maio, 31] 
REQUERIMENTO de Domingos José Vieira a (D. Maria I), no qual, em 
virtude de (D. Maria I) lhe mandar passar confirmação do emprego de 
guarda-mor substituto das terras minerais do lugar denominado Rio de 
Peixe, pede que esta confirmação lhe seja passada por segunda e terceira 
via, para providenciar no caso de haver descaminho da primeira. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3176. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3176. 
 

3177-  [ant. 1787, Julho, 21] 
REQUERIMENTO de Manuel Monteiro de Carvalho a (D. Maria I), no qual, 
em virtude de se ter mandado guardar a carta de sesmaria de que pedira 
confirmação, pede que, junto aos demais papéis, volte ao Conselho 
Ultramarino, a fim de lhe ser passada a referida confirmação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3177. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3177. 
 

3178-  [ant. 1787, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia do distrito de Jaraguá, termo 
da cidade de São Paulo, José Antônio de Lacerda a (D. Maria I), pedindo 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3178. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3178. 
 

3179-  1787, Agosto, 6, Lisboa 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues Costa, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do posto de capitão da 3ª Companhia de Auxiliares, da vila de 
Paranaguá (Pernaguá) para o qual foi nomeado pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Martim Lopes Lobo de Saldanha), como 
prova pela carta patente junta. Sobre este requerimento recaiu um despacho 
do Conselho Ultramarino, deferindo-o. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3179. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3179. 
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3180-  1787, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
sobre o requerimento do escrivão do Almoxarifado e recebedor do Novo 
Imposto da vila de Santos, Antônio Manuel Fernandes da Silva. Nele pede o 
requerente para lhe ser concedida a propriedade do ofício de escrivão de 
Alfândega da dita vila, que se encontrava ocupado por um serventuário, com 
prejuízo para a Fazenda Real. 
Anexo: 2 instrumentos de pública forma, certidão, 2 atestados, ofício (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3180. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3180. 
 

3181-  1787, Agosto, 20, Santos 
CARTA de José Antônio Apolinário da Silveira para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, dizendo que ocupou o lugar de juiz de fora da praça de 
Santos. Faz referência à ruína e decadência, da dita vila, e mostra a 
vantagem de intensificar o comércio, o que seria de grande utilidade à 
Fazenda Real, à capitania e às minas de Goiás e Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3181. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3181. 
 

3182-  1787, Setembro, 10 
REQUERIMENTO de Simão Gomes de Leão, (João Gomes de Godói, 
Sebastião Gil de Godói, Francisco de Godói Moreira, Inácio Leite de Godói, 
Maria Leite, Josefa Leite e Gertrudes de Godói, filhas de Josefa Leite de 
Godói e de Inácio Gomes de Leão) a (D. Maria I), pedindo que em virtude do 
prejuízo causado pela demora da informação do ouvidor, sobre os limites 
das terras que lhes foram concedidas por sesmaria, se junte a declaração 
do governador (e capitão-general) da capitania (de São Paulo, Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho), de 15 de Junho de 1711, aos seus 
requerimentos, e tornem ao Conselho para ser deferida a confirmação da 
sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3182. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3182. 
 

3183-  1787, Setembro, 20, Palácio de Sintra 
AVISO para o governador das armas do Minho, D. João de Sousa, 
informando que (D. Maria I) transferira o soldado da 5ª Companhia do 
Regimento de Infantaria da praça de Valença do Minho, Manuel José 
Ribeiro, para o Regimento de Infantaria da praça de Santos, na capitania de 
São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3183. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3183. 
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3184-  [ant. 1787, Setembro, 28, Roma] 
REQUERIMENTO do presbítero secular do hábito de São Pedro, Manuel 
Fernandes Cruz, natural da cidade de São Paulo, pedindo a (D. Maria I) que 
lhe mande passar o passaporte para vir de Roma, onde se encontra para 
Portugal. 
Anexo: passaporte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3184. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3184. 
 

3185-  [ant. 1787, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do padre, Antônio Xavier de Sales, e dos herdeiros do 
capitão Francisco Sales Ribeiro, da cidade de São Paulo, a (D. Maria I) 
pedindo que lhes passe uma certidão do seqüestro feito a suas casas, na 
mesma cidade, e da remessa de dinheiro feita pelo Erário Real de (São 
Paulo) para o de Lisboa, declarando a respectiva importância. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3185. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3185. 
 

3186-  1787, Outubro, 22, Paço 
AVISO para o (presidente do Conselho Ultramarino), conde de Resende, (D. 
Antônio José de Castro) informando que (D. Maria I) mandava remeter à 
Mesa da Consciência e Ordens o requerimento de Luís Rodrigues Vilares, a 
quem nomeou arcediago da Sé de São Paulo para que se emende o nome 
de Vilar para Vilares, na carta que se lhe passar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3186. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3186. 
 

3187-  [ant. 1787, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Xavier de Sales e dos outros herdeiros 
do capitão Francisco de Sales Ribeiro, a (D. Maria I), pedindo que se lhe 
passe por certidão a remessa que fez o Erário da capitania de São Paulo, 
dos bens dos Jesuítas, declarando a sua data e se procede de algum 
seqüestro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3187. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3187. 
 

3188-  [ant. 1787, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do bacharel Joaquim Pereira Cardoso dos Santos Ribeiro 
e Carneiro a (D. Maria I), pedindo para ser nomeado cirurgião do partido 
médico do presídio e guarnição da vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3188. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3188. 
. 
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3189-  [ant. 1788, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO de João Alvares de Oliveira, Joaquim da Silva Coelho 
(sic) e outros, a (D. Maria I), pedindo a confirmação da sesmaria dumas 
terras que lhes concedeu o governador interino da capitania de São Paulo, 
(Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3189. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3189. 
 

3190-  [ant. 1788, Março, 2] 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general interino da capitania de São 
Paulo), Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Martinho de Melo e Castro, remetendo as certidões das devassas 
"diamantinas", referentes a 1787. Anexo: 2 certidões.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3190. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3190. 
 

3191-  1788, Março, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão-general interino da capitania de São 
Paulo, Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, remetendo os mapas da Tropa Auxiliar daquela 
capitania. 
Anexo: 4 mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3191. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3191. 
 

3192-  1788, Março, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão-general interino da capitania de São 
Paulo), Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, remetendo a relação dos habitantes daquela 
capitania. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3192. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3192. 
 

3193-  1788, Março, 4, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general interino da capitania de São 
Paulo), Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, remetendo os mapas dos dois Regimentos 
daquela capitania. 
Anexo: 2 mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3193. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3193. 
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3194-  [ant. 1788, Março, 12] 
REQUERIMENTO de Simão Martins Silva, da vila de Taubaté a (D. Maria I), 
pedindo confirmação do posto de capitão de Ordenança, do bairro de 
Caçapava pelo governador e capitão-general (Francisco da Cunha e 
Meneses) da capitania de São Paulo, por inabilidade de Antônio de Almeida 
Fortes. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3194. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3194. 
 

3195-  [ant. 1788, Março, 12] 
REQUERIMENTO de Euzébio José de Araújo a (D. Maria I), pedindo que 
lhe confirme a carta patente que o nomeia capitão da Companhia da 
Ordenança da vila de Taubaté. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3195. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3195. 
 

3196-  1788, Março, 13, São Paulo 
OFÍCIO n.º 6 do (governador e capitão-general interino, da capitania de São 
Paulo), Frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo), para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, no qual informa que, não podendo o bacharel 
João de Sampaio Peixoto exercer os cargos de procurador da Coroa e Real 
Fazenda que ocupava naquela mesma capitania, nomeou, conforme a Carta 
Régia de 7 de Julho de 1774, o bacharel Miguel Carlos Aires de Carvalho. 
Anexo: portaria, termo de nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3196. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. . 
 

3197-  [post. 1788, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Xavier de Sales a (D. Maria I), dizendo 
que e legítimo procurador de seus irmãos e herdeiros de seu pai, o capitão 
Francisco de Sales Ribeiro da cidade de São Paulo e devia por isso receber 
a quantia de dois contos, duzentos mil e tantos réis, injustamente 
seqüestrados a ele e a seus irmãos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3197. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3197. 
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3198-  1788, Junho, 4, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, no qual informa que chegou ao Rio de Janeiro em 24 de 
Maio de 1788 e aí falou com o Vice-Rei do Estado do Brasil, (Luís de 
Vasconcelos e Sousa), sobre o coronel Roscio e o capitão engenheiro João 
da Costa Ferreira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 31198. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3198. 
 

3199-  [ant. 1788, Junho, 25] 
REQUERIMENTO do alferes, Gregório José da Cunha e de Francisco 
Gomes Sandim, a (D. Maria I), pedindo a confirmação da sesmaria, de meia 
légua de terras de testada e légua e meia de sertão, concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Francisco da 
Cunha e Meneses). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3199. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3199. 
 

3200-  [ant. 1788, Julho, 1] 
REQUERIMENTO de Gertrudes de Oliveira Buena a (D. Maria I), pedindo 
que lhe mande passar uma provisão, autorizando-a a ser a administradora 
dos bens deixados pelo seu marido a seus filhos.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 38, doc. 3200. 
AHU_CU_023-01, Cx. 38, D. 3200. 
 

3201-  [ant. 1788, Julho, 1] 
REQUERIMENTO de Gertrudes de Oliveira Buena a (D. Maria I), pedindo 
que lhe mande passar uma provisão, autorizando-a a ser a administradora 
dos bens deixados pelo seu marido a seus filhos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3201. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3201. 
 

3202-  [ant. 1788, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Antônio de Araújo a (D. Maria I), 
pedindo confirmação da sesmaria dumas terras na freguesia de Iapó, distrito 
da vila de Curitiba, as quais lhe foram concedidas pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3202. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3202. 
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3203-  [ant. 1788, Julho, 15] 
REQUERIMENTO de Vicente Ferreira d'Oliveira a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do cargo de guarda-mor das terras minerais das Lavras Velhas 
de Guaratuba, distrito de Paranaguá  para o qual foi nomeado pelo 
governador interino da capitania de São Paulo (frei José Raimundo 
Chichorro da Gama Lobo), como prova pela patente junta. 
Anexo: provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3203. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3203. 
 

3204-  1788, Julho, 16 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro no qual informa que apresentou ao Vice-Rei do Rio de 
Janeiro, (Luís de Vasconcelos e Sousa), o capitão engenheiro João da 
Costa Ferreira, comunicando-lhe, ao mesmo tempo, o que se havia passado 
a respeito do coronel Francisco João "Roscio" da descoberta do rio de Santo 
Antônio e das correntes deste para o Iguaçu ou Rio Grande de Curitiba. 
Lembra-lhe que os referidos, capitão e coronel, poderão proceder a essa 
descoberta, fazendo partir o capitão de Granadeiros do Regimento de 
Santos, Cândido Xavier (de Almeida), ao encontro da Divisão do dito 
coronel. 
Anexo: lista, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3204. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3204. 
 

3205-  1788, Julho, 16, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, ao qual informa que entrou naquela cidade, em 4 de Julho de 1788, 
tomando posse do cargo no dia seguinte. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3205. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3205. 
 

3206-  [post. 1788, Julho, 16, São Paulo] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Voluntários Reais 
de São Paulo, Antônio Luís da Rocha Pereira de Magalhães, por seu 
procurador, Joaquim Inácio da Rocha Pereira Magalhães, a (D. Maria I) 
pedindo a confirmação da (carta) patente que lhe fora concedida pelo 
governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, Bernardo José 
(Maria) de Lorena (e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3206. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3206. 
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3207-  1788, Agosto, 1, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, no qual informa que o abade Raynal do seu livro História Filosófica 
diz que se podem explorar, com muita utilidade, as minas de ferro e estanho 
que se encontram entre os rios Tietê e Mogi-Guaçu , na cordilheira de 
Paranapiacaba a quatro léguas de Sorocaba. 
Anexo: ofício, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3207. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3207. 
 

3208-  1788, Agosto, 2, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão general da Capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, sobre a petição e documentos de Antônio da Silveira Peixoto, 
nomeado, em 23 de Junho de 1781, capitão agregado da Cavalaria de 
Voluntários Reais. Examinados esses documentos, verificou que tudo era 
verdade, sendo a capitão merecedor do que pedia. 
Anexo: 7  requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3208. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3208. 
 

3209-  1788, Agosto, 2, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, remetendo uma representação dos oficiais da Câmara da 
cidade de São Paulo, na qual, entre outras coisas, se exaltam as qualidades 
do juiz de fora de Santos, bacharel José Antônio Apolinário da Silveira. 
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3209. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3209. 
 

3210-  [ant. 1788, Setembro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Ubatuba, Manuel José de Faria 
Lima, a (D. Maria I), pedindo a confirmação do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3210. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3210. 
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3211-  1788, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição, do ouvidor da 
comarca de Paranaguá , bacharel Francisco Leandro de Toledo Rendon, 
que solicitava licença para casar com D. Joaquina Josefa Pinto de Sá, da 
mesma comarca. 
Anexo: termo de assentada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3211. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3211. 
 

3212-  1788, Outubro, 18, São Paulo, Aquartelamento da Legião 
INSTRUMENTO CÍVEL (pública-forma) passado pelo Tabelião do Público 
Judicial e Notas, Vicente Ferreira e Almeida, transladando uma ordem do 
tenente-coronel (das Companhias de Infantaria e Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo), Antônio Luís da Rocha Pereira de 
Magalhães nela transmite a ordem vocal do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) que, 
verificando que as despesas da capitania eram superiores às receitas, lhe 
disse para não registrar o número de licenças, que lhe parecesse suficiente, 
não só à subsistência da Cavalaria, mas também à da Infantaria. Em 
observância desta ordem comunica aos comandantes das Companhias de 
Infantaria e Cavalaria que entreguem ao capitão da 6ª Companhia de 
Infantaria, Francisco Oliveira de Carvalho, a importância do vencimento das 
licenças que o governador determinar que se não registrem.  
Anexo: declaração, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3212. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3212. 
 

3213-  1788, Outubro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário do Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, dando conta do estado das tropas pagas, quando da sua chegada a 
São Paulo, e dos melhoramentos que nelas pretende introduzir. A Legião de 
Voluntários Reais, de que é coronel, encontrava-se num estado deplorável, 
mas com as medidas que adotou, melhorou bastante. O Regimento da 
Infantaria da praça de Santos de que é coronel, Manuel Mexia Leite, está 
muito bem organizado, mas tem falta de oficiais e soldados, conforme se 
verifica pela proposta e mapa que remete. 
Anexo: proposta, informação, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3213. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3213. 
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3214-  1788, Outubro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, dando conta do estado das tropas pagas, quando da sua 
chegada a São Paulo, e dos melhoramentos que nelas pretende introduzir. 
A Legião de Voluntários Reais, de que é coronel, encontrava-se num estado 
deplorável, mas com as medidas que adotou, melhorou bastante. O 
Regimento de Infantaria da praça de Santos de que é coronel, Manuel Mexia 
Leite, está muito bem organizado, mas tem falta de oficiais e soldados, 
conforme se verifica pela proposta e mapa que remete. 
Anexo: proposta, informação, mapa do regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3214. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3214. 
 

3215-  1788, Outubro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, no qual informa nada constar sobre contrabando e roubos naquela 
capitania. No entanto, tem tomado as providências necessárias, tanto no 
posto de Santos como nas estradas que se dirigem a outras capitanias, a 
fim de evitar tais abusos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3215. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3115. 
 

3216-  1788, Outubro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, no qual informa que, em obediência à carta régia sobre os 
Corpos Auxiliares e Ordenanças, verificou que existiam, naquela capitania, 
quatro Terços de Infantaria Auxiliar, um Regimento de Cavalaria Ligeira e 
um Regimento de Cavalaria de Dragões. Como os quatro Terços se 
encontravam sem mestre de campo nomeou, conforme o Decreto de (D. 
Maria I) de 27 de Setembro de 1787, para o 1º Terço de São Paulo, o 
tesoureiro geral Francisco Xavier dos Santos, para o 2º Terço o capitão-mor 
de São Paulo, Manuel de Oliveira Cardoso; para o Terço da praça de 
Santos, o escrivão da Junta da Fazenda, Silvestre Henriques Aires da 
Cunha e para o Terço da Comarca de Paranaguá, o capitão de Cavalaria 
Ligeira Auxiliar, Manuel Antônio de Araújo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3216. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3216. 
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3217-  1788, Dezembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira), para (D. Maria I), sobre o 
parecer que lhe foi pedido acerca do requerimento de Eusébio José de 
Araújo no qual pedia confirmação do posto de capitão da Companhia de 
Ordenança da vila de Taubaté em que fora provido, por incapacidade de 
Inácio Vieira, pelo (governador) e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de Mateus) por 
patente de 12 de Fevereiro de 1785. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3217. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3217. 
 

3218-  1788, Dezembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para (D. Maria I) sobre o 
parecer que lhe foi pedido acerca do requerimento de Simão Martins Silva 
no qual pedia confirmação do posto de capitão da Companhia de Ordenança 
do Bairro de Caçapava, distrito da vila de Taubaté, em que fora provido, por 
incapacidade de Antônio de Almeida Portes, pelo (governador) e capitão-
general da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha Meneses, por 
patente de 12 de Fevereiro de 1785. Tendo-se informado acerca das 
qualidades do referido capitão, é de opinião que se atenda o pedido do 
requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3218. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3218. 
 

3219-  [ca. 1788] 
CAPÍTULO (cópia de um) (tirado de uma dissertação a respeito da capitania 
de São Paulo, por Marcelino Pereira Cleto (Cortês da Silva e Vasconcelos), 
onde se fala dos prejuízos que suportava a vila de Santos, por causa do 
imposto que a junta do governo, do tempo do (governador e capitão 
general), Martim Lopes Lobo de Saldanha, instituíra pela paragem do 
"Canén" onerosíssima aos moradores de Serra Acima e nociva ao próprio 
Erário Real, por ser contrário ao direito das gentes e às leis do Reino do 
Portugal, onde nunca se pusera em contrato a navegação por água salgada 
nem a dos rios que subiam ou desciam sem serem atravessados, como era 
o caso das embarcações que navegavam pelo "lagamar" de Santos para os 
portos de Serra Acima, a que se dava o nome de cubatões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3219. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3219. 
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3220-  [ca. 1788] 
MEMORIAL de Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) nomeado 
governador e (capitão-general da capitania.) de São Paulo, ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro (?)) sobre as armas, munições, bandeiras e 
estandartes necessários à guarnição da sua capitania,.Ignorando se o 
parque de Artilharia se encontra em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é de 
opinião que seja enviado aviso ao vice-rei desse Estado (Luís de 
Vasconcelos e Sousa), para o fazer regressar, o mesmo sucedendo com os 
instrumentos para uso de demarcações, acrescendo ainda a necessidade da 
criação de nova Companhia de Artilharia. Os astrônomos e engenheiros, 
logo que sejam nomeados, deverão dirigir-se imediatamente à capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3220. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3220. 
 

3221-  [post. 1788] 
CAPÍTULOS (cópia dos) tirados de uma dissertação sobre a capitania de 
São Paulo, feita por Marcelino Pereira Cleto (Cortês e Silva). Nela se diz que 
o Contrato do Sal possuía um único armazém na vila de Santos e todo o sal 
que vendia pagava, em cada alqueire além do estabelecido, mais um 
cruzado que o povo da mesma vila oferecera para a sustentação de um 
Regimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3221. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3221. 
 

3222-  [ant. 1789, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Joaquim José dos Santos, pedindo a (D. Maria I), a 
confirmação da patente de sargento-mor das Ordenanças da cidade de São 
Paulo, que lhe foi conferida pelo (governador) e capitão-general da capitania 
(de São Paulo, Francisco da Cunha Meneses), por proposta dos oficiais da 
Câmara da dita cidade. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, indeferindo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3222. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3222. 
 

3223-  1789, Fevereiro, 6, Lisboa 
PORTARIA (cópia da) do presidente do Real Erário (D. Tomás Xavier de 
Lima Nogueira Vasconcelos Teles da Silva) Visconde de Vila Nova da 
Cerveira, participando à Junta da Administração da Real Fazenda da 
capitania de São Paulo que (D. Maria I) deferiu o requerimento do escrivão 
da referida Junta, Silvestre Henriques Aires da Cunha, no qual pedia licença 
para voltar à Corte, nomeando por Decreto de 6 de Novembro de 1788 para 
o substituir, João Vicente da Fonseca pelo que ordena que assim se 
execute. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3223. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3223. 
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3224-  1789, Fevereiro, 20, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do governo (de ofícios que o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José de Lorena (e 
Silveira), remeteu à Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos em 20 de Fevereiro de 1789. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3224. 
 

3225-  1789, Fevereiro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º2 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, remetendo o mapa da (Legião de Voluntários Reais de São Paulo), 
de que é comandante o tenente-coronel Antônio Luís da Rocha Pereira 
Magalhães, referente ao mês de Julho de 1788.  
Anexo: mapa, proposta, informação, portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3225. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3225. 
 

3226-  1789, Fevereiro, 20, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e 
Castro, no qual remete o plano das tropas pagas de São Paulo, e diz que o 
número de soldados é muito menor do que se determina, mas a 
necessidade não permite que seja aumentado. Assim mesmo reduzidos, só 
se lhes pode pagar sete meses do ano, Enaltece, também, as qualidades 
dos soldados paulistas que considera os melhores da América e informa que 
o Regimento de Infantaria de Santos e a Legião de Voluntários se 
encontram bem fardados e armados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3226. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3226. 
 

3227-  1789, Fevereiro, 26, Cidade de Lisboa 
CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE SESMARIA pela qual (D. Maria I) confirma 
a data de sesmaria de meia légua de terras de testada e légua e meia de 
sertão, na paragem chamada o "Ribeirão de Entupido" concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Francisco da 
Cunha e Meneses, em 26 de Janeiro de 1785, aos alferes Gregório José da 
Cunha e Francisco Gomes Sandim. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3227. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3227. 
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3228-  1789, Fevereiro, 26, Cidade de Lisboa 
CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE SESMARIA pela qual (D. Maria I) confirma 
a data de sesmaria de um campo com seus matos, situado na freguesia de 
Tapó, distrito de Vila de Curitiba, concedida pelo governador e capitão-
general interino da capitania de São Paulo, Frei José Raimundo Chichorro 
(da Gama Lobo), em 27 de Setembro de 1787 ao capitão Manuel Antônio de 
Araújo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3228. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3228. 
 

3229-  [ant. 1789, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Almeida Leme a (D. Maria I), pedindo 
a confirmação da sesmaria que lhe concedeu o governador interino da 
capitania de São Paulo, frei José Raimundo Chichorro (da Gama Lobo). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3229. 
 

3230-  [ant. 1789, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO do tenente Fernando de Almeida Leme, da vila de 
Sorocaba, a (D. Maria I), pedindo a confirmação de sesmaria dumas terras 
que possui no termo da vila de Itapetininga . 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3230. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3230. 
 

3231-  1789, Março, 6, São Paulo 
OFÍCIO n.º 4 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, comunicando que, em conformidade com uma carta recebida 
do referido ministro, tinha feito publicar, na sua capitania, a notícia da morte 
do Príncipe do Brasil, D. José. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3231. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3231. 
 

3232-  [ant. 1789, Março, 17] 
REQUERIMENTO de Modesto Antônio Coelho Neto, para (D. Maria I), 
pedindo patente de confirmação do posto de capitão de Granadeiros do 
Primeiro Terço de Infantaria Auxiliar de Serra Acima, para o qual foi 
nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), por falecimento de Antônio Dias 
Torres. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3232. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3232. 
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3233-  [ant. 1789, Março, 18] 
REQUERIMENTO do mestre de campo do Terço Auxiliar da Marinha de 
Santos, Silvestre Henriques Aires da Cunha, pedindo a (D. Maria I) que lhe 
confirme a patente concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), em 
virtude daquele posto se encontrar vago por falecimento de Fernando Leite 
Guimarães. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3233. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3233. 
 

3234-  1789, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens sobre a proposta do Bispo 
de São Paulo, (D. Frei Manuel de Ressurreição), para provimento da Igreja 
da vila de (São Francisco das Chagas de) Taubaté, que vagou por morte do 
vigário colado Pedro da Fonseca de Carvalho, no dia 18 de Maio de (1788). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3234. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3234. 
 

3235-  1789, Abril, 4, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens sobre a proposta do Bispo 
de São Paulo, (D. Frei Manuel da Ressurreição). Tendo vagado a Igreja 
matriz da vila de (Santa Ana de) Parnaíba, por ter sido promovido o cônego 
da Catedral, Manuel da Cruz Lima, concorreram os padres Alexandre Luís 
de Sampaio e João Gonçalves Lima que foram aprovados com louvor. 
Propõe, em primeiro lugar, Alexandre Luís de Sampaio,  por ter mais tempo 
de serviço. Foi vigário coadjutor da vila de Moji das Cruzes, e da freguesia 
de Cotia, opositor à Igreja de (Santa Ana de) Parnaíba, e às de Curitiba e de 
São Vicente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3235. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3235. 
 

3236-  1789, Abril, 15, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (astrônomo) Francisco José de Lacerda e Almeida 
para (o secretario de Estado, Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho 
de Melo e Castro, informando que tinha feito um estudo sobre as 
configurações dos rios: Taguari Cureiim, Camapuã , Pard", Paranã  e Tietê. 
Durante as explorações que fez, junto daqueles rios, colheu alguns produtos 
da Natureza, os quais colecionou. Essa coleção, envia-a com este ofício 
para que seja oferecida, em seu nome, à Rainha (D. Maria I).  
Anexo: carta, ofício, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3236. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3236. 
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3237-  [ant. 1789, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, Sebastião Luís Tinoco 
da Silva a (D. Maria I), no qual, em virtude de ter sido nomeado conservador 
do contrato de sal naquela vila pelo contratador do sal da América, pede a 
confirmação dessa nomeação. 
Anexo:  carta de nomeação, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3237. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3237. 
 

3238-  [ant. 1789, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do escriturário da Junta da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo, Antônio Manuel Fernandes da Silva, a (D. Maria I), dizendo que 
pedira, como remuneração dos seus serviços, o ofício de escrivão da 
Alfândega da vila de Santos e, tendo sido pedido o parecer do governador 
(interino da capitania de São Paulo, frei José Raimundo Chichorro da Gama 
Lobo), subiu uma consulta deste à real presença, em Agosto de 1787. 
Como, até agora, nada mais soube a tal respeito, presume o requerente que 
a mencionada consulta se perdeu, motivo por que pede se digne mandá-la 
reformar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3238. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3238. 
 

3239-  [ant. 1789, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos bacharel Sebastião Luís 
Tinoco da Silva a (D. Maria I), pedindo que lhe sejam mandadas passar as 
mesmas provisões que foram passadas aos seus antecessores no 
mencionado lugar e cuja cópia remete por certidão. 
Anexo: requerimentos, 3 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3239. 
 

3240-  [ant. 1789, Abril, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO do Bacharel Sebastião Luís Tinoco da Silva, a (D. Maria 
I), pedindo provisão para exercer o cargo de juiz de fora da vila de Santos e 
da Alfândega, que lhe está anexo. Sobre este requerimento recaiu do 
Conselho Ultramarino mandando que o conselheiro que serve de secretário, 
informe. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3239. 
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3241-  1789, Abril, 29, Casa de Lisboa 
OFÍCIO do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
morgado de Mateus), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão), para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, informando que, ao deixar o 
governo de São Paulo, não teve tempo de mandar fazer a conta dos saldos 
vencidos pelos soldados que faleceram durante esse tempo, embora tivesse 
bastante dinheiro no cofre para essas e outras despesas. Constando-lhe 
que ainda não tivessem sido pagos, pede ao referido ministro que mande o 
oficial da Contadoria de Guerra, Clemente José Gomes Camponeses, que 
utilize essa quantia como melhor lhe parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3240. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3240. 
 

3242-  [ant. 1789, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Xavier de Noronha Torresão a (D. Maria I), 
pedindo que, na Secretaria do Conselho (Ultramarino), lhe passem por 
certidão o real aviso pelo qual (D. Maria I) ordenou que se confirmassem 
todas as patentes mandadas passar pelo vice-rei do Estado do Brasil e 
governador da capitania de São Paulo, (Luís de Vasconcelos e Sousa) a 
portaria pela qual o mesmo vice-rei nomeou Francisco João Rocio sargento-
mor engenheiro e o requerimento e o despacho por que o mesmo foi 
confirmado no Conselho Ultramarino, e ainda, todos os requerimentos e 
despachos que sobre eles recaíram pelos quais pediu a confirmação do 
posto de capitão de Infantaria agregada à primeira plana do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3241. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3241. 
 

3243-  1789, Maio, 12, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá (Parnagua), Francisco 
Leandro de Toledo Rendon, para (D. Maria I), dando as informações do que 
lhe foi mandado na Ordem Real de 6 de Outubro de 1785, sobre a 
representação dos oficiais da câmara daquela vila, que pediam aprovação 
dos seus arbítrios quanto a pôr franca a venda das carnes, quanto à 
subsistência e conservação das lenhas e à obra da escada da cadeia.  
Anexo:  representação, termo de vereação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3243. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3243. 
 

3244-  [ant. 1789, Maio, 18] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel Sebastião Luís 
Tinoco da Silva a (D. Maria I), dizendo que, pela certidão junta, consta que a 
Rainha proveu o seu antecessor, simultaneamente, nos cargos de juiz de 
fora de Santos e juiz da Alfândega da mesma vila. Pede, pois, lhe seja 
concedida a mesma graça. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3244. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3244. 
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3245-  [ant. 1789, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes Lima, pedindo a (D. Maria I) a 
confirmação da patente de capitão agregado à Companhia de Jaraguá, 
pertencente ao Regimento de Dragões de Cavalaria Auxiliar de Serra Acima, 
que lhe foi conferido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). Sobre este requerimento 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, indeferindo-o. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3245. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3245. 
 

3246-  [ant. 1789, Junho, 25] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia da vila de Santos, uma das 
do Terço de Infantaria Auxiliar da Marinha dessa vila, Miguel Ferreira de 
Oliveira Bueno a (D. Maria I), pedindo confirmação do seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3246. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3246. 
 

3247-  [ant. 1789, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Aires, morador da vila de 
Itapetininga (Itapitininga) a (D. Maria I) pedindo confirmação da sesmaria 
dumas terras que lhe concedeu (o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3247. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3247. 
 

3248-  1789, Julho, 24, São Paulo 
CARTA PATENTE do governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, Bernardo José de Lorena (e Silveira), pela qual nomeia o capitão 
Miguel Pedroso Leite, sargento-mor das Ordenanças da vila de Castro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3248. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3248. 
 

3249-  [ant. 1789, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do capitão-mor das Ordenanças da vila de Cananéia, 
Alexandre de Sousa Guimarães a (D. Maria I), pedindo a confirmação do 
seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3249. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3249. 
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3250-  1789, Agosto, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro no qual informa que envia, para Londres, o telescópio maior 
em obediência a um ofício do vice-rei do Estado (do Brasil), Luís de 
Vasconcelos e Sousa. 
Anexo: bilhete, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3250. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3250. 
 

3251-  [ant. 1789, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO de Gregório Antunes da Silva a (D. Maria I) pedindo 
confirmação do posto de capitão de Infantaria Auxiliar da vila de Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3251. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3251. 
 

3252-  1789, Agosto, 20, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da Câmara de Paranaguá , Francisco Leandro de Toledo 
Rendon, para (D. Maria I), referindo-se à ordem real de 24 de Novembro de 
1789, que o mandava fazer a avaliação de todos os lugares de letras, e dos 
ofícios da Justiça ou Fazenda, e de quaisquer outros, não só pelo que 
respeitava aos ordenados, emolumentos e ordenados incertos, mas também 
aos ordenados que já foram regulados com distinção dos lugares e ofícios 
anexos, em uma só pessoa.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3252. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3252. 
 

3253-  1789, Agosto, 31, São Paulo 
CARTA do sargento-mor do Regimento de Infantaria da praça de Santos, 
Cândido Xavier de Almeida e Sousa, para o (ministro e secretário de Estado 
da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, 
agradecendo a sua nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3253. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3253. 
 

3254-  1789, Setembro, 1, São Paulo 
CARTA de Miguel Marcelino Veloso e Gama para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro dizendo completar dois anos e meio de serviço em 26 de 
Novembro de 1789. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3254. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3254. 
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3255-  1789, Setembro, 3, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do Governo (de São Paulo), José Romão 
Jeunot, dos ofícios datados de 31 de Julho e 3 de Setembro de 1789 que 
foram remetidos à Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Bernardo José de Lorena (e Silveira). 
Anexo: 9 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3255. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3255. 
 

3256-  1789, Setembro, 6, Santos 
CARTA do (juiz de fora da vila de Santos), José Antônio Apolinário da 
Silveira, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa da 
carga de navio Santos Mártires que de Santos partiu para o Reino com 
gêneros da capitania de São PauloAnexo: mapa 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3256. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3256. 
 

3257-  3257. [ant. 1789, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do guarda-mor das terras minerais (do lugar da Aparição, 
distrito da vila de Cunha), João Ferreira dos Santos a (D. Maria I) pedindo 
confirmação da patente do dito posto, que lhe foi dado pelo governador 
(interino e capitão-general) da capitania de São Paulo, frei José Raimundo 
Chichorro (da Gama Lobo). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3257. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3257. 
 

3258-  [ant. 1789, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do tenente Francisco Lescura Banhel a (D. Maria I) 
pedindo confirmação de sesmaria duma légua de terras de testada, e outra 
de sertão na paragem do Ribeirão, chamado de Poço Grande, no termo da 
vila de Jacareí. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3258. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3258. 
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3259-  1789, Outubro, 15, Contadoria Geral da Relação do Rio de Janeiro, 
África Oriental e Ásia Portuguesa 
OFÍCIO do contador-geral (da Contadoria-Geral da Relação do Rio de 
Janeiro, África Oriental e Ásia Portuguesa), Luís José de Brito para o 
(presidente da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo e governador e capitão-general da mesma capitania, 
Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), informando que a referida Junta 
não cumprira a Ordem de 17 de Novembro de 1779, que mandava remeter 
para o Reino,  o rendimento do quinto do ouro e outros, expondo, na 
representação de 12 de Maio de 1786 os motivos por que assim procedera. 
Refere-se também ao seu ofício de 19 de Julho de 1787, que junta, e, como 
não tivesse tido resposta vem novamente dar conhecimento de que na 
referida Junta deve haver, em depósito, o produto do rendimento dos 
quintos dos anos de 1780 a 1786, além do rendimento de 1787 e 1788 do 
qual também ainda não recebera os contos, para a Junta fazer logo remessa 
ao Real Erário. 
Anexo: 2 ofícios, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3259. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3259. 
 

3260-  1789, Outubro, 22, Contadoria Geral da capitania de São Paulo 
CARTA do (contador geral da Junta da Fazenda Real da capitania de São 
Paulo, Clemente José Gomes Camponeses, para (D. Maria I) mostrando a 
necessidade de se aumentarem os rendimentos reais a fim de se conservar 
um Corpo de tropa militar suficiente. 
Anexo: 2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3260. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3260. 
 

3261-  1789, Outubro, 26, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do Governo (de São Paulo), José Romão 
Jeunot, dos ofícios datados de 26 de Outubro de 1789, que foram remetidos 
à Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo 
José de Lorena (e Silveira). 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3261. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3261. 
 

3262-  1789, Outubro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do cabido de São Paulo a (D. Maria I), participando o 
falecimento do Bispo daquela cidade, D. Frei Manuel da Ressurreição, em 
21 de Outubro de 1789, e a sua substituição pelo cônego Antônio José de 
Abreu. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3262. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3262. 
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3263-  [ant. 1789, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel de Oliveira Cardoso, a (D. Maria I), dizendo 
que tendo requerido por meio do (Conselho Ultramarino) a confirmação da 
sua patente de mestre de campo, lhe ordenaram requeresse imediatamente 
a (D. Maria I) e, para o fazer, necessita da patente que enviou com o 1º 
requerimento. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3263. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3263. 
 

3264-  1789, Novembro, 25, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, para o (presidente do 
Conselho Ultramarino, D. Antônio Alvares) da Cunha informando que (D. 
Maria I) mandara remeter ao Conselho Ultramarino o requerimento do 
capitão-mor da cidade de São Paulo, Manuel de Oliveira Cardoso, e a 
(carta) patente passada pelo governador e capitão-general da capitania de 
(São Paulo), (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), em que o nomeou 
para mestre-de-campo do 2º Terço de Infantaria Auxiliar de Serra Acima, 
para lhe ser confirmada a dita patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3264. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3264. 
 

3265-  1789, Dezembro, 23 
REQUERIMENTO do capitão-mor da cidade de São Paulo, Manuel de 
Oliveira Cardoso a (D. Maria I), pedindo confirmação do posto de mestre de 
Campo do 2º Terço de Infantaria Auxiliar. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3265. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3265. 
 

3266-  [ant. 1789, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO de Antônio Alvares dos Reis, a (D. Maria I) pedindo a 
confirmação do posto de capitão da Companhia da vila de Guaratinguetá 
(Garatinguetá), do 2º Terço de Infantaria Auxiliar da Serra Acima para o qual 
foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, como prova pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3266. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3266. 
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3267-  1789, Dezembro, 17, São Paulo 
CARTA PATENTE pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) nomeia o capitão 
de granadeiros do Regimento de Infantaria da Praça de Santos, José Pedro 
Galvão de Moura e Lacerda para o posto de sargento-mor do mesmo 
Regimento de que é coronel Manuel Mexia Leite. Esta nomeação foi 
motivada por ter sido promovido a tenente coronel, Cândido Xavier de 
Almeida e Sousa. A dita carta patente foi mandada escrever pelo secretário 
do governo, José Romão Jeunot e foi escrita por Manuel Cardoso de Abreu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3267. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3267. 
 

3268-  1789, Dezembro, 22, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do desembargador dos agravos, Antônio Joaquim de Pina Manique 
para o (secretário do Estado, Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de 
Melo e Castro), dizendo que fez a visita do ouro ao navio Santos Mártires 
Triunfo do Mar, de que é capitão Antônio Luís da Piedade. Nesta visita teve 
ocasião de verificar que o dito navio transportava, "hua Cabouca brava 
chamada Maria menor de seis anos; uma onça e outros pássaros  e mais 
três cachotes". 
Anexo: 2 listas, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3268. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3268. 
 

3269-  [ant. 1790, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO de Antônio Manuel Fernandes da Silva a (D. Maria I), 
pedindo confirmação da patente de capitão da Companhia da vila de São 
Vicente, uma das do Terço de Infantaria Auxiliar da Marinha de Santos, em 
que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3269. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3269. 
 

3270-  1790, Janeiro, 9, Secretaria - Lisboa 
CARTA do conselheiro do (Conselho Ultramarino), Francisco da Silva Corte 
Real, para (D. Maria I), informando sobre a requerimento, incluso, de 
Francisco Cardoso Borba, no qual pede confirmação de provisão pela qual 
foi nomeado guarda-mor das terras minerais do rio Claro, situadas no 
caminho que vai de vila de Jacareí para a de São Sebastião. Sobre o 
assunto, alega que pedido semelhante fora feito no ano de 1780, por 
Domingos José Vieira, tendo sido deferido. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3270. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3270. 
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3271-  [ant. 1790, Janeiro, 15] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da nova vila de Castro, 
Miguel Pedroso Leite pedindo a (D. Maria I), a confirmação da carta patente 
pela qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo o 
nomeou para o dito posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3271. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3271. 
 

3272-  [post. 1790, Janeiro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo e Castro de Mendonça, pedindo a (D. Maria 
I) que lhe aumente o soldo, tal como por Decreto de 18 de Janeiro de 1790 o 
aumentara ao governador e capitão-general da capitania do Maranhão, 
(Fernando Pereira Leite de Fogos), e, a exemplo deste, ao governador das 
Ilhas e outros mais. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3272. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3272. 
 

3273-  [ant. 1790, Janeiro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão da 7ª Companhia do Regimento de Infantaria 
da Praça de Santos, Joaquim Nunes do Carmo a (D. Maria I), pedindo que 
lhe seja mandada entregar a patente, pela qual foi nomeado para aquele 
posto, e de que carece para que lhe seja passada carta de confirmação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3273. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3273. 
 

3274-  1790, Janeiro, 26, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO da Junta da Fazenda Real (da capitania de São Paulo) 
a (D. Maria I) na qual se afirma a ilegalidade cometida pelos procuradores 
da casa de (Tomé Joaquim da Costa Corte-Real), cobrando os meios-
direitos dos animais que, vindos de São Paulo, "senão tão bem os de cima 
da Serra, e Vacaria", passavam pelo Registro de Curitiba. 
Anexo: 2 representações, provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3274. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3274. 
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3275-  1790, Janeiro, 29, São Paulo 
CARTA (cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Bernardo José de Lorena (e Silveira) para (D. Maria I), dizendo que 
em cumprimento da provisão do Real Erário de 6 de Janeiro de 1789, se 
deu posse e juramento dos lugares de escrivão deputado da Junta da Real 
Fazenda daquela capitania, e de inspetor da Contadoria Geral a João 
Vicente da Fonseca por Decreto de 6 de Novembro de 1788. O referido 
escrivão, logo que ocupou o seu cargo, requereu à Junta o ordenado 
correspondente, de um conto e duzentos mil réis, que foi deferido, 
necessitando, porém, de confirmação régia. 
Anexo: Termo de posse e juramento (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3275. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3275. 
 

3276-  1790, Fevereiro, 4, São Paulo 
RELAÇÃO, feita pelo secretário do governo (da capitania de São Paulo), 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 6 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3276. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3276. 
 

3277-  [ant. 1790, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia, da freguesia de (Nossa 
Senhora) da Conceição (dos Guarulhos), do Regimento da Cavalaria 
Auxiliar da Serra Acima, de que é coronel Joaquim Manuel da Silva e 
Castro, Francisco Antônio de Sousa, a (D. Maria I), pedindo confirmação do 
dito posto que ocupa por falecimento de Francisco Lourenço Sintra. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3277. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3277. 
 

3278-  1790, Fevereiro, 24, São Paulo 
CARTA do desembargador e ouvidor da comarca de São Paulo Miguel 
Marcelino Veloso e Gama a (D. Maria I), que acompanhou o inventário do 
espólio do Bispo frei Manuel da Ressurreição, que foi confiado à guarda do 
cônego Manuel da Cruz Lima, para dele se fazer entrega ao sucessor do 
dito Bispo. 
Anexo:  auto de inventário (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3278. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3278. 
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3279-  [ant. 1790, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia das Ordenanças da vila de 
(Nossa Senhora da Conceição) Cunha, Antônio José de Macedo, pedindo 
confirmação daquele posto, que vagou por promoção de Vitoriano dos 
Santos Sousa a sargento-mor. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3279. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3279. 
 

3280-  [ant. 1790, Março, 3] 
REQUERIMENTO do capitão "dos forasteiros, que entrarem na Vila de São 
Sebastião", João José da Silva Casta a (D. Maria I), pedindo que lhe seja 
mandada entregar a patente pela qual foi nomeado, pelo governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo, para aquele posto, e de que 
carece para que lhe seja passada carta de confirmação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 39, doc. 3280. 
AHU_CU_023-01, Cx. 39, D. 3280. 
 

3281-  3281.  [ant. 1790, Março, 11] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria da praça de Santos, 
Cândido Xavier de Almeida e Sousa a (D. Maria I) pedindo que lhe seja 
mandada entregar a patente pela qual o governador e capitão-general (da 
capitania de São Paulo) o nomeou para aquele posto, e de que carece para 
que lhe seja passada carta de confirmação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3281. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3281. 
 

3282-  [ant. 1790, Março, 17] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Miguel 
Marcelino Veloso da Gama, a (D. Maria I), pedindo que lhe seja tirada a 
residência, visto estar já nomeado o seu sucessor, o bacharel Caetano Luís 
de Barros Monteiro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3282. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3282. 
 

3283-  [ant. 1790, Março, 26, Vila de Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO do padre Valentim de Quadros Aranha a (D. Maria I) 
pedindo que lhe seja confirmada a carta de sesmaria pela qual o governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Francisco da Cunha e 
Meneses), lhe concedeu as terras constantes da carta de sesmaria inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3283. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3283. 
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3284-  [ant. 1790, Abril, 13, Santos] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Santos bacharel José Antônio 
Apolinário, pedindo a (D. Maria I) que se digne mandar nomear para 
sindicantes o ouvidor de São Paulo, Miguel Marcelino Veloso da Gama e o 
sucessor do requerente a fim de que, um no impedimento do outro, tirem 
residência, dando-lhe faculdade para nomearem oficiais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3284. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3284. 
 

3285-  [ant. 1790, Abril, 15] 
REQUERIMENTO do capitão da (Companhia) da Vila de Ubatuba, (uma das 
do Terço) de Infantaria Auxiliar da Marinha de Santos, João Xavier da Costa 
Aguiar a (D. Maria I), pedindo que lhe seja passada patente de confirmação 
do dito posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3285. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3285. 
 

3286-  1790, Abril, 18, Lisboa, Secretaria do Conselho Ultramarino 
CARTA do conselheiro Francisco da Silva Corte Real para (D. Maria I), 
informando sobre o requerimento do bacharel Caetano Luís de Barros 
Monteiro, nomeado ouvidor da capitania de São Paulo, que pede se lhe 
mandem passar as provisões mencionadas na certidão que junta e expedida 
ao seu antecessor. Mandaram-se ao atual ouvidor, bacharel Miguel 
Marcelino Veloso da Gama, as provisões para vencimento do ordenado que 
lhe compete e das ajudas de custo, o que é contra o Decreto real de 12 de 
Março de 1787, que ordena que no Conselho Ultramarino se não passem 
provisões para ajudas de custo. Anexo: decreto,  2 requerimentos, 2 
bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3286. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3286. 
 

3287-  [ant. 1790, Maio, 14] 
REQUERIMENTO de Teresa Lima Micaela, viúva do capitão de Cavalaria 
dos Voluntários Reais, da cidade de São Paulo, José Rodrigues de Oliveira 
Montes, a (D. Maria I), pedindo provisão de tutela de seus filhos menores, 
cujos bens se encontram, por inventário, no cofre do Juízo dos Órfãos da 
mesma cidade. Achando-se em condições, de ser tutora e administradora de 
seus filhos, compromete-se a educá-los e sustentá-los à sua custa, se os 
rendimentos das suas legítimas forem insuficientes. Veio residir com eles 
para (Lisboa), para casa de seu pai, Leonardo Ferreira da Costa, mestre de 
campo de Santa Clara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3287. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3287. 
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3288-  1790, Maio, 20, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário de Governo (da capitania de São Paulo), 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pela governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 10 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3288. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3288. 
 

3289-  1790, Junho, 6, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
OFÍCIO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro para o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José 
(Maria de Lorena (e Silveira), no qual diz que o capitão do navio pertencente 
a Jacinto Fernandes Bandeira, Antônio Luís da Piedade, deve ser obrigado, 
por todos os modos a voltar ao Reino com o comando do navio e a não ficar 
em Santos, como parece ser sua intenção. Pede, também, que ao caixeiro 
do mesmo Jacinto Fernandes, Bento Tomás Vieira, sejam concedidas todas 
as facilidades para que ele se possa estabelecer no porto de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3289. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3289. 
 

3290-  1790, Junho, 7, São Paulo 
RESUMO feito pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo) José 
Romão Jeunot, do ofício enviado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3290. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3290. 
 

3291-  1790, Junho, 9, Lisboa, Secretaria 
CARTA do Conselheiro do (Conselho Ultramarino), Francisco da Silva Corte 
Real, para (D. Maria I) informando segundo lhe foi ordenado, que nos Livros 
dos despachos que se proferem no mesmo Conselho, consta ter ido o 
requerimento a que se refere Manuel José de Almeida Leme, para o 
desembargador da Coroa, em 2 de Março do ano anterior, e ainda não ter 
entrado na Secretaria. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3291. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3291. 
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3292-  [ant. 1790, Julho, 1] 
REQUERIMENTO de Francisco Ribeiro de Escobar, a (D. Maria I) pedindo 
que lhe seja confirmada a carta de sesmaria que juntamente apresenta. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3292. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3292. 
 

3293-  [ant. 1790, Julho, 1] 
REQUERIMENTO do Capitão da Companhia do bairro de São Bernardo, do 
Regimento de Cavalaria Ligeira Auxiliar de Serra Acima, de São Paulo, 
Francisco Pinto Ferraz a (D. Maria I), expondo que obteve a confirmação do 
seu posto, de uma carta patente passada pelo governador (e capitão-
general) da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e 
Silveira), e que subiu à presença da Rainha para ser assinada. Como até a 
data ainda a não recebeu o requerente, talvez por se ter desencaminhado, 
pede que lhe seja mandada passar outra via. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3293. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3293. 
 

3294-  [ant. 1790, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de Gabriel da Fonseca e Sousa a (D. Maria I) pedindo 
confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Jundiaí, 
no qual foi provido pelo governador interino da São Paulo, frei José 
Raimundo Chichorro (da Gama Lobo). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3294. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3294. 
 

3295-  [ant. 1790, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia da vila de Taubaté, José de 
Andrade e Vasconcelos a (D. Maria I), pedindo que lhe seja confirmada a 
carta patente, pela qual o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) o nomeou para o dito 
posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3295. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3295. 
 

3296-  [ant. 1790, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de Bento Pupo de Gouveia a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da patente de capitão da lª Companhia da vila de Iguape, uma 
das do serviço da Marinha de Santos, em que o proveu o (governador e) 
capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena 
e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3296. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3296. 
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3297-  [ant. 1790, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia da Ordenança da cidade de 
São Paulo, João Gomes Guimarães a (D. Maria I), pedindo que lhe seja 
confirmada a carta patente, pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) o 
nomeou para o dito posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3297. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3297. 
 

3298-  [ant. 1790, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco dos Santos, pedindo a (D. Maria I), 
a confirmação da sesmaria que lhe fora concedida pelo governador (interino) 
da capitania de São Paulo (Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo). 
Sobre este requerimento recaíram: Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3298. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3298. 
 

3299-  [ant. 1790, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Maria Bernarda da Silva, viúva do coronel Bonifácio 
José de Andrade, da vila de Santos, pedindo a (D. Maria I), provisão para 
poder ser tutora de seis filhos menores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3299. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3299. 
 

3300-  [ant. 1790, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da capitania de São Paulo, Teotônio 
José Zuzarte, pedindo a (D. Maria I), licença para ir à Corte tratar de 
negócios que necessitam a sua presença após o que regressará ao seu 
posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3300. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3300. 
 

3301-  [ant. 1790, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia de São Bernardo da capitania 
de São Paulo, Antônio Barbosa de Lima, a (D. Maria I) pedindo que lhe seja 
confirmada a patente inclusa. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3301. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3301. 
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3302-  1791, Janeiro, 29, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO passada por D. Maria (I), ratificando 
a nomeação de Antônio Barbosa de Lima, feita pelo governador e capitão 
general da capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e 
Silveira), no posto de capitão da Companhia de São Bernardo, do 
Regimento do Segundo Terço de Infantaria Auxiliar da serra acima, de que é 
mestre-de-campo, Manuel de Oliveira Cardoso. Aquele posto achava-se 
vago por ter sido promovido a sargento-mor das Ordenanças da vila de Mogi  
das Cruzes, Bento Ortis de Lima. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3302. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3302. 
 

3303-  1791, Janeiro, 29, Vila de Cunha, em Câmara 
REPRESENTAÇÕES dos oficiais da Câmara da vila de Cunha ao 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, Bernardo José de 
Lorena e Silveira , sobre o provimento do posto de capitão-mor, indicando 
nome.. 
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3303. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3303. 
 

3304-  [ant. 1791, Janeiro, 31, São Paulo] 
REQUERIMENTO do provedor e irmãos da Mesa da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Sé da cidade de São Paulo, pedindo a (D. Maria 
I) licença para poderem alienar umas casas na rua de São Bento da mesma 
cidade, legadas pelo Dr. Luís de Campos, na condição de continuarem uma 
questão com as suas enteadas, no juízo dos órfãos, sobre a posse de 
metade dessas casas. Mas, como acham injusta essa questão, desejam ser 
desobrigados de a manter. Por isso pedem licença para poderem, alienar as 
referidas casas, ou então para as possuir sem cumprir aquela condição, 
aplicando-se o seu rendimento no culto da capela da Irmandade. Parecer 
(do procurador da Fazenda) dizendo que o ouvidor da comarca (de São 
Paulo) deve informar, ouvindo as pessoas que tiverem o interesse nas casas 
e declarando o seu valor. Anexo:  3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3304. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. .3304 
 

3305-  1791, Fevereiro, 11, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO passada por D. Maria (I), ratificando 
a nomeação de Francisco Xavier da Costa Aguiar, feita pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena 
(e Silveira), no posto de capitão da Companhia de Infantaria Auxiliar da vila 
da Conceição do Regimento do Terço da Marinha da vila de Santos de que 
é mestre de campo José Romão Jeunot. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3305. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3305. 
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3306-  [ant. 1791, Março, 5] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Auxiliares do Terço da Marinha e 
comandante da vila e praça de Santos, capitania de São Paulo, Francisco 
Aranha Barreto, filho do alferes de Infantaria já falecido, Alexandre Aranha a 
(D. Maria I), pedindo-lhe que, tendo em conta todos os relevantes serviços 
que expõe, se digne conceder às suas filhas, Ana Luisa Aranha (Camargo), 
Gertrudes Maria Aranha, solteiras e Maria Francisca Aranha, casada, a 
tença de oitenta mil réis ou a que entender merecer, contemplando a cada 
uma das primeiras com pensão dobrada.  
Anexo: 2 autuações.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3306. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3306. 
 

3307-  1791, Março, 22, São Paulo 
RELAÇÃO do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), José 
Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 6 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3307. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3307. 
 

3308-  1791, Abril, 15, São Paulo 
RELAÇÃO, feita pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo), 
José Romão Jeunot dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 6 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3308. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3308. 
 

3309-  1791, Abril, 20, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Caetano Luís de Barros 
Monteiro a (D. Maria I) dizendo que tirou residência ao bacharel José 
Antônio Apolinário da Silveira do tempo que serviu como juiz de fora na vila 
de Santos, e concluiu que, pelo seu talento e vida exemplar, era digno de 
continuar ao serviço. 
Anexo:  4 certidões, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3309. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3309. 
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3310-  1791, Maio, 4, São Paulo. 
RELAÇÃO do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), José 
Romão Jeunot, do ofício enviado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para a 
Secretaria da Repartição de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo do mesmo. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3310. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3310. 
 

3311-  1791, Maio, 29, Vila de Santo Antônio de Apiaí, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santo Antônio, de 
Apiaí sobre o fato de, tanto os habitantes daquela vila como os de 
Paranapanema e Xiririca serem obrigados a pagar aos seus párocos, além 
dos dízimos das côngruas, quantias excessivas para as posses daquele 
povo. Diz que os ditos vigários não distinguem pobres de ricos, cobrando 
sempre preços exagerados e chegando a pôr em praça, para se pagarem 
dos seus serviços, as palhoças e pequenas searas dos pobres. Por tal 
motivo se vão despovoando aquelas minas, dado que aí se pagam dízimos, 
o quinto do ouro, contrato das entradas e ainda, o nova imposto, sobejando 
fundos para pagar tão grandes ordenados aos seus párocos. 
Anexo: requerimento, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3311. 
 

3312-  1791, Julho, 8, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José de Maria Lorena (e Silveira) a (D. Maria I) informando sobre o 
requerimento de João Gomes Guimarães, que pretendia ser confirmado no 
posto de capitão da 2ª Companhia de Ordenança da cidade de São Paulo, 
em que fora provido por Patente de 30 de Setembro de 1788. Diz o referido 
governador, que tendo sido o ex-capitão da dita Companhia José Manuel de 
Sá, promovido a tenente-coronel agregado do Regimento de Cavalaria 
Ligeira Auxiliar e, por último a tenente-coronel efetivo do Regimento de 
Dragões Auxiliares, que vagara por ter sido promovido a coronel do mesmo 
Regimento o oficial que ocupava, Policarpo Joaquim de Oliveira, fora 
proposto pela Câmara da cidade de São Paulo, para o posto vago o alferes 
João Gomes Guimarães, que por possuir todas as qualidades necessárias 
para o exercer fora provido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3312. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3312. 
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3313-  1791, Julho, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira, 5º conde de Sarzedas), para 
(D. Maria I), na qual expressa o seu parecer a respeito do requerimento do 
sargento-mor de Dragões Auxiliares, Teotônio José Zuzarte, que pretendia 
licença para ir ao Reino tratar de negócios. Diz ele que o dito requerimento 
deve ser deferido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3313. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3314. 
 

3314-  [ant. 1791, Julho, 20, São Paulo] 
REQUERIMENTO do tenente de Cavalaria da Legião de Voluntários (Reais) 
da capitania de São Paulo, Francisco José Teixeira de Negreiros a (D. Maria 
I) pedindo uma licença para ir a (Portugal). 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3314. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3314. 
 

3315-  1791, Agosto, 11, Contadoria Geral do Território da Relação do Rio de 
Janeiro, África Ocidental e Ásia Portuguesa 
OFÍCIO da Contadoria-Geral do território da Relação, do Rio de Janeiro, 
África Ocidental e Ásia Portuguesa para (o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), no qual 
comunica que se haviam passado provisão às Juntas da Fazenda de Minas 
Gerais e de São Paulo para remeterem ao Real Erário as relações das 
propinas recebidas pelos deputados e oficiais da Junta, pelos contratos que 
se arrematavam ou administravam. 
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3315. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3315. 
 

3316-  [ant. 1791, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do capitão-mor das vilas de Guaratinguetá e Lorena, 
Manuel da Silva Reis, a (D. Maria I), pedindo que seja conservado no 
comando das ditas vilas, para a qual já fora nomeado pelo (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardo José de Lorena (e 
Silveira), a fim de reprimir as desordens originadas pelo sargento-mor da vila 
de Lorena (Antônio Lopes de Lavre) que devia ficar sob as suas ordens. 
Anexo:  carta, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3316. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3316. 
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3317-  1791, Agosto, 26 
AVISO (cópia do) do (ministro e secretário de estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de Melo e Castro, ao 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardo José 
(Maria) de Lorena (e Silveira), mandando por ordem de (D. Maria I), que dê 
o seu parecer sobre o requerimento do sargento-mor de Ordenanças da vila 
de Cunha, Antônio José de Macedo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3317. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3317. 
 

3318-  [ant. 1791, Outubro, 6, Santos] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Santos, 
Caetano José da Silva, a (D. Maria I) pedindo confirmação da patente que 
juntamente apresenta. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, mandando passar a dita patente de confirmação. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3318. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3318. 
 

3319-  1791, Outubro, 31, São Paulo 
RELAÇÃO feita Pelo secretário do Governo da (capitania de São Pauto), 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 5 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3319. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3319. 
 

3320-  1791, Novembro, 18 
AVISO do marquês mordomo-mor de (D. Maria I) para o barão de 
Mossamedes (José d'Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
comunicando que, por ordem da Rainha, lhe vai enviar as contas da Junta 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo e todos os documentos 
respeitantes à cobrança que, indevidamente, se  estava fazendo dos meios 
direitos dos animais criados no Registro da Curitiba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3320. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3320. 
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3321-  [ant. 1791, Novembro, 19 
REQUERIMENTO de Domingos Fernandes Lima, natural de São Paulo, 
pedindo a (D. Maria I) confirmação do posto de 2º tenente de Cavalaria de 
Dragões Auxiliares da Companhia denominada do "Coronel" a que foi 
promovido em 13 de Maio de 1776, pelo governador da capitania de São 
Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. Esta promoção foi feita em 
recompensa dos serviços prestados, desde que assentara praça, como 
soldado, em 25 de Agosto de 1766, no citado Regimento, tendo sido 
encarregado de alguns serviços importantes, entre outros, ser portador de 
dinheiro para o Rio de Janeiro. Anexo:  carta de nomeação, atestado, 
portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3321. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3321. 
 

3322-  [ant. 1791, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de Paranaguá , bacharel Manuel 
Lopes Branco e Silva pedindo a (D. Maria I), que lhe seja mandado pagar o 
ordenado a que tem direito pelo exercício do cargo de intendente do ouro 
das minas da sobredita comarca, anexo à Ouvidoria de Paranaguá e pelo 
que os seus antecessores recebiam a quantia de cento e cinqüenta mil réis. 
Esta foi durante quase catorze anos indevidamente recebida pelos juizes 
ordinários que devem servir e julgar gratuitamente, Diz que o ordenado de 
ouvidor não é suficiente para as despesas, a que o lugar obriga e que 
nenhuma resolução oficial eliminou o dito ordenado de intendente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3322. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3322. 
 

3323-  [ant. 1791, Dezembro, 13] 
REQUERIMENTO do (tenente-coronel agregado ao Regimento de Cavalaria 
Ligeira Auxiliar de Serra Acima), José Manuel de Sá, a (D. Maria), pedindo a 
confirmação do posto de tenente-coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar 
de Dragões, no qual fora provido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3323. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3323. 
 

3324-  [ant. 1792, Janeiro, 10 
REQUERIMENTO de D. Rosa Maria Leite, viúva do cirurgião-mor, José 
Antônio da Fonseca Gouveia, pedindo a (D. Maria I), provisão de tutela para 
poder educar seus filhos menores, e administrar os seus bens. 
Anexo:  instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3324. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3325. 
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3325-  [ant. 1792, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO de Manuel Álvares da Fonseca Costa, a (D. Maria I), 
pedindo Provisão para poder citar o juiz de fora, da vila de Santos, 
Sebastião Luís Tinoco da Silva, como herdeiro de seu pai, Luís Antônio 
Tinoco da Silva, para ajuste de contas e indenização devida. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3325. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3325. 
 

3326-  1792, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do secretário do Governo de (São Paulo) José Romão Jeunot para 
(D. Maria I), comunicando-lhe que, em observância da Ordem de 26 de Maio 
de 1791, esta ficava registada nos livros daquela Secretaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3326. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3326. 
 

3327-  1792, Março, 10, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I) pela qual se confirma o tenente Manuel 
Fernandes de Andrade no posto de capitão da 4ª Companhia da vila de 
Jacareí, uma das do Regimento de Cavalaria de Ligeiros Auxiliares de Serra 
Acima, de que é coronel Joaquim Manuel da Silva e Castro. Este posto 
achava-se vago por impossibilidade de Miguel Martins de Sequeira, e foi 
nele provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3327. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3327. 
 

3328-  1792, Março, 10, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I) pela qual Joaquim Duarte do Rego é 
confirmado no posto de capitão de uma das Companhias de Infantaria 
Auxiliar na vila de Itu, de que é mestre-de-campo Francisco Xavier dos 
Santos e que se achava vago por reforma de Francisco Xavier de Azevedo. 
Foi provido nesse posto pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3328. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3328. 
 

3329-  [ant. 1792, Abril, 13] 
REQUERIMENTO de Margarida Gonçalves de Jesus, viúva de Inácio 
Gonçalves da Silva, pedindo a (D. Maria I) que lhe mande passar provisão 
concedendo-lhe a possibilidade de ser a tutora e administradora de todos os 
bens de sua filha menor, chamada Maria, o que será melhor para ela do que 
ser entregue à tutela de um estranho ou mesmo do Juízo de Órfãos do 
distrito (da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3329. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3329. 
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3330-  1792, Abril, 20, Sítio da Porcalhota 
AVISO do marquês mordomo-mor para o barão de Mossâmedes, (José 
d'Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo que (D. Maria I) 
mandou arrematar, ao negociante da praça de Lisboa, Manuel de Sousa 
Freire, procurador de Joaquim José dos Santos e Joaquim Manuel da Silva 
Castro da cidade de São Paulo, o contrato dos direitos dos animais do Novo 
Registro de São Paulo do distrito da Vila de LagesAnexo:  condições, ofício, 
recibo, certidão, conhecimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3330. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3330. 
 

3331-  1792, Maio, 2, Sítio da Porcalhota 
AVISO do marquês mordomo-mor de (D. Maria I), para o barão de 
Mossâmedes, (José d'Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo 
que a Rainha mandou arrematar, a José Nunes de Aguiar, o contrato do 
Cubatão Geral de Santos, da Capitania de São Paulo, em preço de 
8.100$000 réis, livres para a sua Real Fazenda por tempo de três anos. 
Anexo:  procuração, certidão, condições, conhecimento, recibo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3331. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3331. 
 

3332-  1792, Maio, 19, Palácio de Queluz 
AVISO do marquês mordomo-mor para o barão de Mossâmedes, (José 
d'Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), participando que (D. Maria I) 
mandou arrematar a Jacinto Fernandes Bandeira o Contrato dos Dizimos de 
São Paulo  pelo preço de setenta e quatro contos e setecentos mil reis, 
livres para a Real Fazenda, por tempo de tres anos. Anexo:  procuração, 
certidão, condições. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3332. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3332. 
 

3333-  1792, Junho, 9, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I), pela qual se confirma Custódio Martins 
de Araújo no posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Paranaguá , 
que se achava vago e de que é capitão-mor José Carneiro dos Santos. Foi 
provido nesse posto pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3333. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3333. 
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3334-  1792, Junho, 14, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo), 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo:  5 ofícios,  mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 40, doc. 3334. 
AHU_CU_023-01, Cx. 40, D. 3334. 
 

3335-  [ant. 1792, Junho, 19]. 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia das Ordenanças da vila de 
Mojimirim, José dos Santos Cruz, pedindo a (D. Maria I) confirmação 
naquele posto em que foi promovido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3335. 
 

3336-  1792, Julho, 1, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do desembargador dos agravos, Antônio Joaquim de Pina Manique 
para o (secretário de Estado, Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho 
de Melo e Castro, dizendo que fez a visita do ouro à galera Nossa Senhora 
da Piedade Flor da América de que era capitão, Antônio Luís Pereira, vindo 
de Santos, com passagem pela cidade da Bahia. No dito navio viajam, o 
negociante, Alexandre Inácio da Silveira que vem recomendado a Manuel de 
Sousa Freire e o mascate, Antônio Pinto de Almeida que se retira para a sua 
terra natal, São Gonçalo de Amarante. 
Anexo: lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3336. 
 

3337-  [ant. 1792, Julho, 3] 
REQUERIMENTO de João Pires de Almeida pedindo a (D. Maria I) que o 
confirme no posto de capitão da nova Companhia de Ordenanças formada 
no bairro de Iperó, partindo de Paranapanema  até o rio Sarapuí , perto do 
monte de aAraçoiaba , distrito da vila de Sorocaba da capitania de (São 
Paulo), em que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3337. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3337. 
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3338-  1792, Julho, 7, Lisboa 
CONHECIMENTO da quantia de vinte mil réis pagos pelo tesoureiro geral 
das Rendas da Santa Casa de Misericórdia e Hospitais Reais de Enfermos e 
Expostos da cidade de Lisboa, Jacinto Fernandes Bandeira, provenientes da 
arrematação que o mesmo fez do contrato dos dízimos da São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3338. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3338. 
 

3339-  1792, Julho, 9, Lisboa 
RECIBO passado pelo escrivão, Joaquim de Sousa no qual o tesoureiro-mor 
do Erário Régio, Sebastião Francisco Bettamio diz terem-lhe sido entregues, 
trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos réis, pelo contratador dos 
Dízimos da capitania de São Paulono triênio que principiou  em primeiro de 
Julho  do ano presente de 1792 e háa de findar no último de Junho de 
1795.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3339. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3339. 
 

3340-  [ant. 1792, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da capitania de São Paulo, Teotônio 
José Zuzarte a (D. Maria I), pedindo que se passe ordem ao Cabido da Sé 
Vacante para que este ordenasse que se admitiam de novo as suas filhas 
no recolhimento donde foram expulsas. 
Anexo requerimento, instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3340. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3340. 
 

3341-  1792, Julho, 31, São Paulo 
RELAÇÃO do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), José 
Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo. 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3341. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3341. 
 

3342-  1792, Agosto, 17, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I), pela qual se confirma Manuel Teixeira de 
Carvalho, no posto de capitão da 7ª Companhia do Terço de Infantaria 
Auxiliar da Marinha de Paranaguá  de que é mestre-de-campo Agostinho 
Delgado e Arouche e que vagou por impossibilidade de João Gonçalves dos 
Santos. Foi provido nesse posto pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3342. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3342. 
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3343-  [ant. 1792, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de José Nunes de Aguiar, como procurador do sargento-
mor Manuel Joaquim da Silva Castro, pedindo a (D. Maria I) que mande 
passar as ordens necessárias para se cumprirem as condições do contrato 
das passagens dos Cubatões de Santos e o de "Mogi chamado do Pillar", ao 
governador e capitão general da capitania de (São Paulo, Bernardo José 
Maria de Lorena e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3343. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3343. 
 

3344-  [ant. 1792, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de Jacinto Fernandes Bandeira, pedindo a (D. Maria I) 
que mande o governador (e capitão-general) da capitania de (São Paulo), 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) cumprir as condições do contrato 
dos dízimos, que ele arrematou. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 41, doc. 3344. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3344. 
 

3345-  [ant. 1792, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel de Sousa Freire, como procurador de Joaquim 
José dos Santos e Joaquim Manuel da Silva Castro, a (D. Maria I), pedindo 
que se digne mandar passar as ordens necessárias, ao governador da 
capitania de São Paulo, em virtude de ter arrematado no Tribunal Régio o 
contrato dos direitos dos animais do novo Registo de São Paulo do distrito 
da vila das Lajes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3345. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3345. 
 

3346-  [ant. 1792, Setembro, 13] 
CARTA PATFNTE de D. Maria (I), pela qual José dos Santos Cruz é 
confirmado no posto de capitão da 2ª Companhia das Ordenanças da vila de 
Mojimirim, de que era sargento-mor Manuel Rodrigues Araújo Belém. Foi 
provido nesse posto pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3346. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3346. 
 

3347-  [ant. 1792, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio Lopes de Lavre a (D. Maria I) pedindo 
confirmação do posto de sargento-mor em que fora provido pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de 
Lorena e (Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3347. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3347. 
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3348-  [ant. 1792, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de Inácio Preto de Morais e José de Morais Preto, 
moradores na freguesia do Rio Pardo, no termo da vila de Mojimirim 
capitania de São Paulo, pedindo a (D. Maria) confirmação da sesmaria 
inclusa, concedida pelo governador interino da mesma capitania José 
Raimundo Chichorro da Gama Lobo. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3348. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3348. 
 

3349-  [ant. 1792, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO de Gabriel Fernandes Cantinho a (D. Maria I) pedindo 
confirmação da patente pela qual foi nomeado capitão da 3ª Companhia dos 
Auxiliares de Serra Acima. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3349. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3349. 
 

3350-  1792, Novembro, 23, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá, Manuel Lopes Branco e Silva 
a (D. Maria I), na qual dá o seu parecer sobre os provimentos pelos quais o 
ouvidor Antônio Barbosa de Matos Coutinho concedeu aos vereadores e 
procurador dos rendimentos do Conselho e Câmara, dois mil réis, por cada 
uma das quatro procissões a que assistirem com os estandartes do Corpo 
de Deus, Santa Isabel, Anjo Custódio e São Sebastião, e o ouvidor seu 
antecessor Francisco Leandro de Toledo Rendon que deu ainda, mil e 
seiscentos réis à pessoa que levasse o estandarte. É de parecer que os 
referidos ouvidores fizeram esta concessão para compensar as despesas, 
que os oficiais da Câmara fazem, visto que normalmente não residem na 
própria vila.. 
Anexo:  provisão, representação, ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3350. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3350. 
 

3351-  1793, Novembro, 23 
OFÍCIO do (contador-geral da Contadoria-Geral do Rio de Janeiro, África 
Oriental e Ásia Portuguesa), Luís José de Brito, para o (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena 
e Silveira) informando que vistos os papéis, como lhe fora ordenado, será 
bom extinguir nas colônias o hábito de cobrar propinas pelos contratos. 
Pedindo-se às juntas da Fazenda do Ultramar que enviassem as relações 
da importância destas propinas, nenhuma enviou qualquer relatório. Acha 
que não é injustiça extinguir a cobrança destes emolumentos, antes é um 
abuso que morre. Ao Erário Régio deve pertencer essa cobrança, que aliás 
se fazia diferentemente em cada capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3351. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3351. 
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3352-  1792, Novembro, 30, São Paulo 
RELAÇÃO do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), José 
Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para a 
Secretaria do Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3352. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3352. 
 

3353-  1793, Janeiro, 16, São Paulo 
OFÍCIO do desembargador dos agravos, Antônio Joaquim de Pina Manique, 
dizendo que, em cumprimento das ordens de (D. Maria I), fez a visita do 
ouro à corveta Nossa Senhora do Monte do Carmo e Senhor do Bom Fim 
que é capitaneada por João dos Banhos Souto que chegou de Santos. Diz, 
também, que o capitão daquele navio lhe declarou que, à hora da partida da 
vila de Santos, lhe fugiu o capitão e padre Manuel José Gonçalves 
Valadares, pelo que se viu obrigado a aportar à Baía de Todos os Santos. e 
que fez passar  para o navio Santa Maria de Lourdes, cento e oitenta sacas 
de arroz. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3353. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3353. 
 

3354-  [ant. 1793, Janeiro, 29] 
REQUERIMENTO de José Pedroso Barbosa, descendente dos povoadores 
de Mogi-das-Cruzes, comarca de São Paulo, onde habita, pedindo a (D. 
José I) carta ou alvará de confirmação de meia légua de terras, já medidas e 
demarcadas, concedidas pelo (governador e capitão) general (da capitania 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais), Gomes Freire de Andrade. 
Anexo:  carta de sesmaria, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3354. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3354. 
 

3355-  1793, Fevereiro, 6, Lisboa 
CARTA PATENTE de D. Maria (I) pela qual Salvador de Oliveira Avis é 
confirmado no posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de 
Itapetininga, que se achava vago, e em que foi provido pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena 
(e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3355. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3355. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 957 / 1400 

3356-  1793, Fevereiro, 8, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral da capitania de São Paulo, Caetano Luís de Barros 
Monteiro para (D. Maria I), dizendo que o Dr. Luís de Campos fez o 
inventário dos seus bens, após a morte da mulher, por motivo de partilhas. 
O dito ouvidor pede à Rainha que conceda àquela Irmandade, os bens que 
lhe tinham sido legados pelo Dr. Luís de Campos, incluindo a casa, e que 
lhes dê o direito de a vender. 
Anexo:  termo de autuação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3356. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3356. 
 

3357-  1793, Março, 6, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo, a (D. 
Maria I) para que lhes seja concedida licença de colocar na Câmara o 
retrato do governador (e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), pois tem sido um governador 
excepcional, conseguindo melhorar o nível de vida dos paulistas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3357. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3357. 
 

3358-  1793, Março, 23, Lisboa 
OFÍCIO do desembargador dos agravos, Antônio Joaquim de Pina Manique, 
dizendo que fez a visita do ouro ao navio, Santos Mártires de que era 
capitão, Antônio Luís da Piedade, que veio da vila de Santos com escala por 
Pernambuco. Diz, também, que no mesmo navio, viajava o caixeiro Antônio 
José de Oliveira e Silva que se retirara para a vila de Amarante. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3358. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3358. 
 

3359-  1793, Junho, 14, São Paulo 
ORDEM (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação) da Fazenda 
Real na qual se diz que, em vista das representações feitas naquela Junta 
pelo escrivão João Vicente da Fonseca, pelo procurador da Coroa e 
Fazenda, Miguel (Carlos) Aires de Carvalho e pelo tesoureiro geral 
Francisco Xavier dos Santos, se determina continuar a pagar-se os soldos, 
na forma habitual, ao sargento-mor engenheiro e ao ouvidor Caetano Luís 
de Barros Monteiro, como auditor, incluindo-se nos pagamentos das tropas. 
Também continuarão a pagar-se os ordenados adiantados, a todos os 
ministros daquela capitania e se lavrará assento ao escrivão deputado, João 
Vicente da Fonseca com o ordenado de seiscentos mil réis, descontando-
se-lhe o que no Real Erário recebe por seu procurador, e aos dois 
escriturários, Antônio Bernardino de Sena e Antônio Manuel Fernandes da 
Silva com o ordenado de duzentos mil réis anuais para cada um. 
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3359. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3359. 
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3360-  1793, Junho, 16, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo), 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos mesmos ofícios inclusos, que tratam do envio da relação 
dos habitantes daquela capitania e do mapa da Legião dos Voluntários 
Reais da cidade de Sào Paulo e do Regimento de Infantaria da praça de 
Santos.  
Anexo: 2 ofícios, relação, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3360. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3360. 
 

3361-  1793, Julho, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino opinando que o requerente, como filho 
e único herdeiro do ex-capitão-mor da Conquista do gentio Caiapó, José de 
Godói Pinto da Silveira, e este sócio e concessionário de Manuel Pinto de 
Campos Bicudo, sucessor de seu irmão o coronel Antônio Pires de Campos, 
tinha todo o direito para pedir a verificação das mercês estipuladas para 
casos semelhantes. A justiça com que o requerente pede a dita mercê, é 
confessada pelo desembargador procurador da Coroa, e justificada não só 
pelos documentos por ele apresentados como pela carta do governador (e 
capitão-general da capitania de Goiás, D. Álvaro José Xavier Botelho), 
conde de São Miguel e Pelas atestações dos povos da mesma vila. Como 
estava plenamente comprovado que o pai do requerente satisfizera ao 
estipulado, parecia ao Conselho que ao requerente devia ser concedido o 
hábito de Santiago com a respectiva terça e a propriedade vitalícia de 
escrivão da Ouvidoria da comarca de Goiás, não tendo lugar as restantes 
mercês por não se haver verificado a pacificação dos índios acroás. 
Anexo: requerimento, certidão, 3 ofícios, 2 folhas de serviço, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3361. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3361. 
 

3362-  1793, Outubro, 17, Palácio de Queluz 
PORTARIA do (ministro dos Negócios do Reino), José de Seabra da Silva, 
pela qual, em nome de (D. Maria I), concede a Manuel Afonso Gaia a hábito 
da Ordem de Santiago de Espada, com cinqüenta mil réis de tença e o ofício 
de escrivão da Ouvidoria de Goiás, atendendo aos serviços prestados na 
Cavalaria, no Regimento de Voluntários Reais da cidade de São Paulo e aos 
de seu pai, o capitão-mor, João de Godói Pinto da Silveira, que descobriu as 
minas do Pilar, desembaraçou os Caiapós dos caminhos que vão da cidade 
de São Paulo, às minas de Goiás e atacou os índios Acroá. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3362. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3362. 
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3363-  [ant. 1794, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de José Dias Dinis a (D. Maria I) pedindo que lhe mande 
passar patente por ter sido nomeado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, capitão agregado à Companhia de Infantaria da vila 
de Pindamonhangaba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3363. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3363. 
 

3364-  [ant. 1794, Fevereiro, 8, Paranaguá] 
REQUERIMENTO do provedor e irmãos da mesa da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, da vila de Paranaguá,   herdeira e testamenteira do 
sargento-mor Cristóvão Pinheiro da França pedindo a (D. Maria I) provisão 
para o sargento-mor, José Rodrigues Betim, ser citada pelas dividas ao 
falecido sargento-mor. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3364. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3364. 
 

3365-  1794, Fevereiro, 16, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo) 
José Romão Jeunot dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. .3365 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3365. 
 

3366-  1794, Fevereiro, 20, Itu 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Itu ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
Martinho de Melo e Castro, pedindo que seja colocado na igreja daquela vila 
o padre José do Rego Castanho, digno da estima do povo. Este sacerdote, 
natural da mesma vila, descendente das melhores famílias de São Paulo, ao 
concluir os estudos, fez a Campanha do Sul. Acabada a guerra, continuou a 
estudar e ordenou-se, servindo, durante dois anos como coadjutor da 
paróquia desta vila, três anos como vigário da vara da comarca e depois 
como vigário encomendado da mesma igreja, sendo, pelas suas virtudes, 
digno de todas as mercês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3366. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3366. 
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3367-  1794, Fevereiro, 20, Lisboa 
OFÍCIO do desembargador dos Agravos Antônio Joaquim de Pina Manique, 
informando que foi fazer a visita do ouro ao navio Santo Antônio e Santa 
Ana e Cisne, do capitão Félix José de Sousa que chegam de Santos, depois 
de terem aportado à Baía, onde se demoraram 20 diasAnexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3367. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3367. 
 

3368-  [ant. 1794, Abril, 8, São Paulo] 
REQUERIMENTO do quartel-mestre da Legião de Voluntários Reais da 
cidade e capitania de São Paulo, Manuel Carvalho, a (D. Maria I), pedindo 
autorização para ir à província do Alentejo e aí se demorar um ano, para o 
que já tem autorização do governador. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3368. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3368. 
 

3369-  [ant. 1794, Abril, 8] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Infantaria da cidade de 
São Paulo, Antônio Luís da Rocha Pereira e Magalhães, a (D. Maria I), 
pedindo um ano de licença para ir ao Reino tratar de seus negócios. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3369. 
 

3370-  1794, Maio, 22, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário 
do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, no qual participa o envio do mapa da carga transportada da 
vila de Santos para (Lisboa), pela sumaca Nossa Senhora da Vitória, de que 
era mestre João Pedro Viegas. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3370. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3370. 
 

3371-  1794, Maio, 24, São Paulo 
RELAÇÃO do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), José 
Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos, que tratam de relação de habitantes, 
mapas de efetivos militares, de mapas de carga de navios  e das devassas 
em Paranaguá, pôr causa dos descaminhos de diamantes. 
Anexo: 8 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3371. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3371. 
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3372-  1794, Junho, 28, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá, Manuel Lopes Branco e 
Silva, para (D. Maria I), em resposta à Provisão de 22 de Agosto de 1793, 
informando, que, pelos depoimentos das testemunhas inquiridas na 
residência do bacharel Francisco Leandro de Toledo (Rendon), ex-ouvidor e 
provedor da mesma comarca, consta que o sindicado serviu os referidos 
cargos com honra e retidão, cumpriu sempre as leis e, pelos seus modos 
afáveis, tornou-se estimado de todos, procurando que a paz reinasse na sua 
comarca. Além das qualidades apontadas é culto, hábil e inteligente, 
tornando-se digno de continuar ao serviço da Rainha. Não remete a devassa 
tirada aos oficiais que com ele serviam por não lhes ser encontrada 
culpabilidade alguma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3372. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3372. 
 

3373-  1794, Junho, 28, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá, Manuel Lopes Branco e 
Silva, para (D. Maria I), informando que pelos depoimentos das testemunhas 
inquiridas na Residência do ex-provedor dos Defuntos e Ausentes da 
mesma comarca, bacharel Francisco Leandro de Toledo, a que procedera 
em virtude da Provisão de 22 de Agosto de 1793, apurara que o dito ministro 
sindicado servira o seu cargo com muita inteireza e retidão e limpeza de 
mãos. A idêntica conclusão chegara, pela informação particular que obtivera 
sobre o mesmo sindicado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3373. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3373. 
 

3374-  [ant. 1794, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria de Ligeiros Auxiliares de (São 
Paulo), Francisco Antônio de Sousa, ao (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José de Lorena e Silveira), no qual, em 
virtude de necessitar de vir a Lisboa, pede que o livre de qualquer 
impedimento nas fortalezas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3374. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3374. 
 

3375-  1794, Julho, 8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretario de 
Estado dos Negócios de Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho de 
Melo e Castro, participando o envio de um mapa da carga que, da praça de 
Santos para a cidade (de Lisboa) transportou o navio Invencível, do qual era 
mestre Antônio José Rodrigues. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3375. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3375. 
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3376-  [ant. 1794, Agosto, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Ana Vicência Rodrigues de Almeida, moradora na 
cidade de São Paulo, a (D, Maria I), dizendo que, por falecimento de seu 
marido, o capitão Antônio da Silva Prado, lhe ficaram dois filhos e uma filha 
menores, de quem desejava ser tutora, motivo por que pedia que lhe fosse 
passada provisão da tutela na forma da estilo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3376. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 376. 
 

3377-  [ant. 1794, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio da Costa a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da patente de nomeação do posto de capitão de uma das 
Companhias de Ordenança da vila de Paranaguá Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3377. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3377. 
 

3378-  1794, Outubro, 3, Lisboa 
CARTA PATENTE, de D. Maria (I) confirmando o guarda-mor Manuel 
Antônio da Costa no posto de capitão de uma das companhias da 
Ordenança da vila de Paranaguá , de que era capitão-mor José Carneiro 
dos Santos, vago por ausência de Manuel Lopes Guimarães, no qual posto 
fora provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José de Lorena e (Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3378. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3378. 
 

3379-  [ant. 1794, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do abade de Livónia frei Manuel de Santa Gertrudes 
Lustosa, morador na vila de Santos, a (D. Maria I) dizendo que soube ter a 
dita Rainha ordenado que saíssem de São Paulo, por serem mal 
comportados, todos aqueles que aí se encontrassem tendo pertencido 
anteriormente às diversas ordens religiosas. Pede, pois, que ordene que não 
se proceda contra ele, enquanto o cunhado não regressar do Cuiabá. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3379. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3379. 
 

3380-  [ant. 1794, Outubro, 14, Jundiaí] 
REQUERIMENTO de D. Ana Joaquina da Silva Prado, moradora na vila de 
Jundiaí a (D. Maria I) pedindo que lhe seja passada provisão da tutela, pela 
qual pudesse administrar os bens de seus filhos menores, um do seu 
primeiro matrimônio com o ajudante José de Morais Leme, e outro do seu 2º 
casamento com o capitão Antônio de Queirós Teles. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3380. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3380. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 963 / 1400 

3381-  1794, Outubro, 15, Lisboa 
OFÍCIO de Antônio Tomás da Silva Leitão, dizendo que, por ordem de (D. 
Maria I), fez a visita do ouro à sumaca (Nossa Senhora da) Vitória de que é 
capitão, João Pedro Leal. O dito navio vinha de Santos e nele viajava o 
estudante, João de Sousa Pereira Bueno que vinha recomendado a 
Joaquim Pedro Quintela. Diz, também, que o mesmo capitão lhe participou 
que, no mar das ilhas, suportaram uma tempestade em que morreu o 
contra-mestre Manuel José. 
Anexo: resumo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3381. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3381. 
 

3382-  1794, Outubro, 18, Rio de Lisboa 
OFÍCIO de Antônio Tomás da Silva Leitão dando notícia de que por ordem 
de (D. Maria I) fez a visita do ouro ao Navio Invencível de que é capitão, 
Antônio José Rodrigues. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3382. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3382. 
 

3383-  [ant. 1794, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel comandante da Legião de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo, Antônio Luís da Rocha Pereira e 
Magalhães a (D. Maria I), pedindo que lhe seja concedido um ano de licença 
para ir ao Reino tratar de seus negócios. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3383. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3383. 
 

3384-  [ant. 1794, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do capitão agregado à Legião de Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, Antônio da Silveira Peixoto, a (D. Maria I), pedindo 
que se lhe conceda licença de um ano, para ir à Corte. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3384. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3384. 
 

3385-  1794, Outubro, 31, Palácio de Queluz 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, ao 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardo José 
(Maria) de Lorena (e Silveira), informando-o que, tendo levado à presença 
do Príncipe (Regente D. João) as cartas que lhe enviara, datadas de 24 de 
Maio de 1794, o Príncipe aceitou a proposta dos oficiais para o Regimento 
de Infantaria da praça de Santos, expedindo decreto ao Conselho 
Ultramarino, para que os ditos oficiais tirem as suas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3385. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3385. 
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3386-  1794, Novembro, 4, Palácio de Queluz 
AVISO (cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, ao 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Bernardo José de 
Lorena (e Silveira), no qual lhe participa que o Príncipe (Regente D. João), 
atendendo ao requerimento do capitão de Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais da dita capitania, José Joaquim da Costa Galvão, lhe 
conceda licença para vir ao Reino, por um ano. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3386. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3386. 
 

3387-  1794, Novembro, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para (D. Maria I) pela qual diz 
enviar a resposta aos itens apresentados na Provisão Régia de 20 de Abril 
de 1792, esperando que à vista do exposto, a Rainha conheça se a Junta da 
Fazenda tinha autoridade para por tributos novos. 
Anexo: carta 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3387. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3387. 
 

3388-  1794, Novembro, 19, Secretaria 
AVISO do Conselheiro Francisco da Silva Corte Real, para o fiscal das 
mercês, desembargador Francisco Feliciano Velho da Costa Mesquita 
Castelo Branco, ordenando-lhe que desse o seu parecer sobre o 
requerimento de Joaquim Manuel da Silva e Castro e demais papéis que o 
acompanhou. 
Anexo: s 2 requerimentos, , auto civel de justificação, certidão, alvará de 
folha corrida, traslado de alvará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3388. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3388. 
 

3389-  [ant. 1794, Novembro, 21, São Paulo] 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios (da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, participando o envio do mapa da carga que transportou de 
Santos para (Lisboa) o navio Santos Mártires, Triunfo do Mar de que era 
mestre, Antônio Luís da Piedade. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3389. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3389. 
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3390-  [ant. 1794, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO de Eufrásio de Arruda Botelho, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da (carta) patente, passada pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira), que o 
provera no posto de capitão da Companhia de Ordenanças. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3390. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3390. 
 

3391-  [ant. 1795, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Aires a (D. Maria I) pedindo que 
lhe seja passada, 2ª via da confirmação do posto de sargento-mor das 
Ordenanças da vila de Itapetininga da capitania de São Paulo, em virtude de 
se ter extraviado a 1ª via. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3391. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3391. 
 

3392-  1795, Janeiro, 31, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da Capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Martinho de 
Melo e Castro, participando-lhe o envio de várias cópias de ofícios, sobre o 
caso acontecido na vila de Paranaguá . 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3392. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3392. 
 

3393-  1795, Fevereiro, 2, São Paulo 
RELAÇÃO, feita pelo secretário do Governo (da capitania de São Paulo) 
José Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) para 
a Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos. 
Dos ofícios, numerados de um a cinco, falta o número um, dando parte do 
caso acontecido na vila de Paranaguá (Pernaguá). 
Anexo: 3 ofícios, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3393. 
 

3394-  [post. 1795, Fevereiro, 2, São Paulo] 
RELAÇÃO dos oficiais promovidos pelo (governador e capitão) -general (da 
capitania de São Paulo), Bernardo José de Lorena (e Silveira) na Legião dos 
Voluntários Reais de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3393. 
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3395-  [ant. 1795, Março, 7] 
REQUERIMENTO de Agostinho Delgado e Arouche de Barros Leme, 
pedindo a (D. Maria I) uma 2ª via da patente de mestre-de-campo do Terço 
Auxiliar de Paranaguá , da capitania de São Paulo, a qual foi confirmada e 
que, indo à assinatura régia, em Outubro de 1793 se extraviou, talvez, na 
Secretaria de Estado do Ultramar. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3395. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3395. 
 

3396-  [ant. 1795, Março, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria Auxiliar de Dragões da freguesia 
de Santo Amaro (distrito de São Paulo), José Fernandes Ferreira a (D. Maria 
I) pedindo a confirmação da patente do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3396. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3396. 
 

3397-  [ant. 1795, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de 
Pindamonhangaba, José Carlos da Silva Côrtes a (D. Maria I), no qual diz 
que a patente de confirmação do seu posto subiu à real presença para ser 
assinada, há um ano, e até hoje ainda não baixou, pelo que pede que lhe 
seja passada uma segunda via dessa carta de confirmação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3397. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3397. 
 

3398-  [ant. 1795, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do capitão-mor das Ordenanças da vila de 
Pindamonhangaba, Inácio Marcondes do Amaral a (D. Maria I), pedindo que 
assine a 2ª via da patente de confirmação do seu posto, visto que a 1ª subiu 
à real presença no ano anterior para ser assinada e até hoje não baixou. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3398. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3398. 
 

3399-  1795, Maio, 2, Rio de Lisboa 
OFÍCIO de Antônio Tomás da Silva Leitão, informando que fez a "visita do 
ouro ao navio Santos Mártires", vindo de Santos, de que é capitão, Antônio 
Luís da Piedade e, remetendo-lhe uma relação da carga do mesmo navio. 
Dá conta de que vieram no mesmo navio Luís Antônio de Faria, soldado, 
com baixa do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais, Francisco Pinto de 
Carvalho Mascate e Germano Teodoro de Gouveia, criado do governador de 
São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3399. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3399. 
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3400-  1795, Maio, 26, São Paulo 
RELAÇÃO do número de peças existentes nas fortalezas seguintes: Santo 
Amaro da Barra Grande, Praia de Goiás, Estacada, Bertioga, Vila de Nossa 
Senhora do Monserrate e Itapema. 
Anexo: 2 relações, apontamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3400. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3400. 
 

3401-  [ant. 1795, Junho, 25, Lisboa] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia das Ordenanças da vila de 
Sorocaba, José Manuel Leite Castanho a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação da patente do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3401. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3401. 
 

3402-  1795, Julho, 1, Lisboa 
CARTA do Conselheiro (do Conselho Ultramarino), Francisco (da Silva) 
Corte Real, para (D. Maria I), informando que, nos Livros da Secretaria, 
consta que todas as ordens expedidas ao bacharel Francisco Leandro de 
Toledo Rendon, que servira de ouvidor de Paranaguá, foram cumpridas. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3402. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3402. 
 

3403-  [ant. 1795, Julho, 3] 
REQUERIMENTO de Caetano Alberto (Henriques) Aires da Cunha a (D. 
Maria I) pedindo confirmação da patente de capitão da Companhia do Bairro 
de São Bernardo, uma das do Regimento da Cavalaria Ligeira Auxiliar de 
Serra Acima, de que é coronel Joaquim Manuel da Silva e Castro em que foi 
provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 41, doc. 3403. 
AHU_CU_023-01, Cx. 41, D. 3403. 
 

3404-  1795, Julho, 4, Nossa Senhora da Ajuda. 
BILHETE de João Gomes de Araújo, dizendo que se deve passar carta do 
Conselho de Sua Magestade a Antônio (Manuel) de Melo Castro e 
(Mendonça), nomeado governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo e ordenar-lhe que pague os devidos direitos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3404. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3404. 
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3405-  1795, Julho, 7, Ventosa do Bairro 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, a Luís Pinto 
Balsamão, pedindo-lhe que autorize a nomeação do bacharel Manuel 
Joaquim Gonçalves de Andrade, natural da Ilha da Madeira, para um dos 
canonicatos vagos na Sé de São Paulo, alegando que para o desempenho 
de tal cargo ele é possuidor de excelsas virtudes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3405. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3405. 
 

3406-  [ant. 1795, Julho, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento da Armada Real, Francisco 
José da Silva, a (D. Maria I), rogando-lhe que atendendo aos seus quarenta 
e dois anos de serviço, o nomeie ajudante de Ordens do novo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro 
e Mendonça, com a patente de sargento-mor e recebendo o vencimento de 
oito mil réis por mês. 
Anexo:  traslado de carta patente,  traslado de certidão, 2 certidões de fés 
de ofício, 3 requerimentos, alvará de folha corrida, traslado de 2 atestados . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3406. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3406. 
 

3407-  [ant. 1795, Agosto, 7, São Paulo] 
REQUERIMENTO do padre Inácio de Azevedo, procurador da capela de 
Nossa Senhora da Penha de França, situada no termo da cidade de São 
Paulo, pedindo a (D. Maria I) que mande passar provisão autorizando a 
pedir esmolas com caixa pela capitania (de São Paulo) e fora desta, para se 
poder reconstruir a dita capela que está muito arruinada. pedida por três 
anos. 
Anexo:  2 atestados, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3407. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3407. 
 

3408-  [ant. 1795, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do capitão da nova Companhia das Ordenanças dos 
bairros do Bom Sucesso, "Tietêquêra" e Capela do distrito da vila de 
Pindamonhangaba, José de Godói Moreira e Costa, a (D. Maria I), no qual 
diz que a Rainha foi servida passar-lhe carta de confirmação do seu posto, 
mas o navio em que esta lhe era remetida foi aprisionado pelos franceses. 
Pede, pois, que lhe seja passada confirmação em 2ª via. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3408. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3408. 
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3409-  [ant. 1795, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO do capitão-mor das Ordenanças da vila de Taubaté, João 
Francisco de Abreu Guimarães a Maria I), pedindo a confirmação da patente 
do seu posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3409. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3409. 
 

3410-  1795, Agosto, 21, Lisboa 
CARTA de (D. Maria I) assinada pelo Príncipe (Regente D. João), dando 
conhecimento aos oficiais da Câmara de São Paulo da mercê do governo 
daquela capitania, que fizera a Antônio (Manuel) de Melo Castro e 
(Mendonça), ordenando-lhe que o informem de tudo o que ele necessitar 
quanto ao governo da capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3410. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3410. 
 

3411-  [ant. 1795, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da 6ª Companhia de Infantaria Auxiliar do 
Terço da vila de Paranaguá , João Crisóstomo Salgado, a (D. Maria I) 
pedindo a confirmação de seu posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3411. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3411. 
 

3412-  1795, Setembro, 10, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra) Luís Pinto de Sousa 
(Coutinho) propondo para o posto de mestre-de-campo do 2º Terço Auxiliar 
de Serra Acima, vago por morte de Manuel de Oliveira Cardoso José 
Arouche de Toledo (Rendon) pertencente às melhores famílias da cidade de 
São Paulo e com as qualidades necessárias para desempenhar tal cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3412. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3412. 
 

3413-  1795, Setembro, 17, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra), Luís Pinto de Sousa, ao (presidente do Conselho Ultramarino), D. 
Antônio José de Castro, conde de Resende, informando que (D. Maria I) 
nomeou o ajudante de ordem do governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva, para capitão de 
Infantaria agregado à Primeira Plana da Corte, vencendo o soldo de vinte 
mil réis por mês. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3413. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3413. 
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3414-  [ant. 1795, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão da vila de Ubatuba José Rodrigues Veloso, a 
(D. Maria I), pedindo a confirmação da carta de sesmaria que envia. Sobre 
este requerimento recaíram um parecer do procurador da Fazenda, outro do 
procurador da Coroa e três despachos do Conselho Ultramarino, o último 
dos quais o defereAnexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3414. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3414. 
 

3415-  1795, Outubro, 20, Palácio de Queluz 
AVISO (cópia do) a Teotônio Gomes de Carvalho, participando que (D. 
Maria I) manda entregar na Alfândega das Sete Casas, livres de quaisquer 
direitos, dois barris de azeite com sessenta almudes que o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro 
e Mendonça, mandou comprar a Torres Novas, para, seu abastecimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3415. 
 

3416-  [ant. 1795, Outubro, 22, Itu] 
REQUERIMENTO de Antônio José Pereira Barbosa, da vila de Itu, a (D. 
Maria I), em que pede licença para regressar a Portugal, com sua mulher e 
filhos. 
Anexo:  2 requerimentos, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3416. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. .3416 
 

3417-  1795, Outubro, 28, Palácio de Queluz 
AVISO (cópia do) do (ministro e secretário dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra), Luís Pinto de Sousa (Coutinho) a José Alberto Leitão, dizendo que 
(D. Maria I) manda passar, pela Chancelaria-mor do Reino, a patente do 
alferes da 2ª Companhia do Regimento de Infantaria de São Paulo, Aleixo 
do Amaral Moreira. 
Anexo: cópia de aviso . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3417. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3417. 
 

3418-  1795, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Antônio José 
Pereira Barbosa, assistente na vila de Itu, capitania de São Paulo, em que 
pede licença para regressar ao Reino, com sua mulher e filhos, tendo já 
obtido autorização do governador (e capitão-general da capitania de São 
Paulo Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). Pareceu ao dito Conselho 
que a pedida licença podia ser concedida, visto que o procurador da 
Fazenda não achava inconveniente nisso, atendendo ao alvará de 10 de 
Março de 1732. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3418. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3418. 
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3419-  [ant. 1795, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do Bispo da cidade de São Paulo, D. Mateus de Abreu 
Pereira a (D. Maria I), pedindo que conceda o canonicato da catedral 
daquela cidade, ao bacharel Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade. 
Anexo: 2 lembretes, decreto 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3419. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3419. 
. 

3420-  1795, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, em que satisfaz a ordem de (D. Maria 
I), por Aviso do ministro e secretário de Estado, Luís Pinto de Sousa, de 28 
de Outubro de (1795), dirigido ao presidente do Conselho Ultramarino, (D. 
Antônio José de Castro), conde de Resende, sobre o requerimento do 
sargento-mor do Terço Auxiliar de Infantaria de Serra Acima da cidade de 
São Paulo, Manuel José da Graça, em que pede para ser confirmado no 
posto em que se achava. erna Ao Conselho Ultramarino parece que a 
pretensão do requerente não devia ser deferida, porque a patente que lhe 
fora  passada pelo governador era ilegal, em virtude de não estar nas suas 
atribuições o passar patentes para os postos "maiores". Devia antes ser 
expedida ao requerente, ordem de baixa de posto, enquanto não fosse 
provido no dito cargo pela Rainha. 
Anexo: 2 pareceres, aviso, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3420. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3420. 
 

3421-  1795, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena, por aviso do ministro e secretário de Estado Luís Pinto de Sousa, de 
28 de Outubro de (1796), dirigido ao presidente do Conselho Ultramarino, 
conde de Resende (D. Antônio José de Castro) sobre o requerimento do 
alferes de Infantaria da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, Silvestre 
Ferreira da Silva, provido no  posto em 1790 (pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e 
Silveira), requerera a sua confirmação, mas, esta fora recusada pelo 
Conselho Ultramarino, sendo-lhe determinado que a requeresse à Rainha, o 
que fazia no presente requerimento. Ao Conselho pareceu não ser de deferir 
a sua  pretensão , por não estar dentro das atribuições do governador 
passar patente de alta graduação..  A resolução do (Príncipe D. João) 
indeferiu a pretensão do requerente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3421. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3421. 
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3422-  1796, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena, por aviso do ministro e secretário de Estado, Luís Pinto de Sousa, 
de 4 de (Abril de 1798), sobre o requerimento do ajudante do Regimento de 
Infantaria da praça de Santos, capitania de São Paulo, José Vitorino Rocha, 
provido interinamente e por comissão no posto de capitão da 5ª Companhia 
do mesmo Regimento, pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, 5º conde de Sarzedas (Bernardo José Maria de Lorena e 
Silveira), pedindo a confirmação do dito posto. Ouvido o procurador da 
Fazenda, ao Conselho pareceu que a patente concedida pelo governador 
fora ilegal, porque estava fora das suas atribuições. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3422. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3422. 
 

3423-  1796, Janeiro, 12. Lisboa Ocidental 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual senão devia confirmar 
a patente de capitão da Quinta Companhia do Regimento (de Infantaria) da 
praça de Santos, a José Vitorino Rocha, concedida sem jurisdição pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José de 
Lorena e Silveira). 
Anexo: aviso, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3423. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3423. 
 

3424-  1796, Janeiro, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual se não devia passar 
patente de coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar, a Policarpo Joaquim 
de Oliveira, por não merecer a confirmação pretendida. 
Anexo: aviso, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3424. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3424. 
 

3425-  1796, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, em que se satisfaz ao que (D. Maria 
I) ordena, por aviso do ministro e secretário de Estado Luís Pinto de Sousa, 
de 19 de Novembro de (1895), sobre o requerimento do tenente-coronel do 
Regimento de Cavalaria Auxiliar de Dragões da cidade de São Paulo, 
Policarpo Joaquim de Oliveira, provido no posto de coronel do mesmo 
regimento pela patente que junto remetia. Dizia o requerente, que tendo 
pedida ao Conselho a sua confirmação, lhe fora recusada, sendo-lhe 
determinado que a requeresse à Rainha o que fazia no presente 
requerimento. Ao Conselho pareceu que não devia ser concedida , por não 
estar dentro das atribuições do governador da capitania passar patentes 
para postos de tão alta graduação. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3425. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3425. 
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3426-  1796, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do sargento-
mor do Regimento de Infantaria da praça de Santos Antônio Lopes de 
Azevedo. Requerera a reforma, mas pedia para ser reabilitado, sendo-lhe 
pagos os soldos que deixara de cobrar desde o dia da sua expulsão até a 
presente data. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3426. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3426. 
 

3427-  1796, Fevereiro, 12, Lisboa 
REQUERIMENTO de Antônio Safino e Manuel José da Silva, fundidor e 
ensaiador da Real Casa de Fundição de São Paulo, a (D. Maria I) pedindo 
para lhe serem passados os seus provimentos com o respectivo vencimento 
dos ordenados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3427. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3427. 
 

3428-  1796, Abril, 4, Campo Grande 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça ao (ministro e secretário dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra) Luís Pinto de Sousa (Coutinho), acerca 
do problema da habitação dos governadores e Bispos de São Paulo, nesta 
cidade. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3428. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3428. 
 

3429-  [ant. 1796, Abril, 14] 
REQUERIMENTO do padre José Barbosa de Brito a (D. Maria I) pedindo 
que lhe passe por certidão o Aviso remetido pela Secretaria dos Negócios 
Estrangeiros, sobre o perdão dos novos direitos da igreja de Nossa Senhora 
das Luzes (dos Pinhais) da Vila de Curitiba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3429. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3429. 
 

3430-  1796, Abril, 25, Palácio de Queluz 
DECRETO de (D. Maria I) pelo qual nomeia para secretário do governo da 
capitania de São Paulo, Luís Antônio Neves de Carvalho por período de três 
anos. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3430. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3430. 
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3431-  1796, Maio, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual os serviços do moço 
da Câmara de (D. Maria I), Joaquim Plácido Franco Bravo, foram 
dignamente atendidoscom o recebimento de mercês e tenças. Pelos 
documentos juntos, verifica-se haver herdeiros que, por direito natural, 
sucedem nos serviços do pai do requerente. 
Anexo: aviso, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3431. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3431. 
 

3432-  1796, Maio, 10, Campo Grande 
OFÍCIO (cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, para José de Seabra 
da Silva, acerca dos requerimentos dos juizes de fora, de Palmela, José 
Alves Branco Monis Barreto, e de Ademira, José da Silva Magalhães; e de 
André Eloi, formado em leis, para os seguintes cargos, respectivamente: 
Ouvidores de São Paulo e Paranaguá  e juiz de fora da vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3432. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3432. 
 

3433-  1796, Maio, 11, Rio de Lisboa 
OFÍCIO de Antônio Tomás da Silva Leitão, dizendo que, em cumprimento 
das ordens (do Príncipe Regente D. João), fez a visita do ouro à galera 
Nossa Senhora da Esperança Carlota de que é capitão, Antônio Alvares 
Costa, vinda de Santos com escala pela Bahia. Diz, também, que a dita 
embarcação transporta o criado (do Príncipe Regente, D. João), Antônio 
Januário. Este por motivo de doença vem viver na companhia do seu 
cunhado, o comerciante João Gualberto Gomes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3433. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3433. 
 

3434-  1796, Maio, 19, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) (da Junta da Administração e Arrecadação) 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo, a (D. Maria I), em que 
apresentam a exposição das dívidas passivas da mesma capitania, que 
foram liquidadas no dia 31 de Dezembro de 1796, ficando esta repartição 
ainda em dívida, além das que estão por liquidar. 
Anexo: cálculo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3434. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3434. 
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3435-  1796, Maio, 21, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra) Luís Pinto de Sousa 
(Coutinho), participando o envio do mapa da carga transportada, de Santos 
para (Lisboa), pelo bergantim Nossa Senhora do Pilar, e Bom Fim, de que 
era mestre Antônio Caetano Firme. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3435. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3435. 
 

3436-  1796, Maio, 23, Palácio de Queluz 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João) pelo qual nomeia, para os postos 
de sargentos-mores e de ajudantes auxiliares da capitania de São Paulo, e 
para os de oficiais da Legião de Voluntários Reais da mesma capitania, as 
pessoas declaradas numa relação anexa. 
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3436. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3436. 
 

3437-  [post. 1796, Junho, 23] 
RELAÇÃO do estado da Legião de Voluntários Reais de São Paulo e da 
despesa anual que com ela se faz, segundo o plano dado ao (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Martim Lopes (Lobo de 
Saldanha) e segundo o novo plano apresentado a 23 de Junho de 1796. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3437. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3437. 
 

3438-  [ant. 1795, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de Filipe Antônio Barbosa pedindo a (D. Maria I) lhe 
mande passar 2ª via da patente de confirmação do posto de capitão da 5ª 
Companhia do Regimento de Cavalaria Auxiliar da vila de Taubaté, visto 
esta não lhe ter sido ainda assinada, apesar de a ter enviado em 12 de 
Setembro de 1792. 
Anexo:  carta patente, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3438. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3438. 
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3439-  [ant. 1796, Julho, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO do capitão agregado do 2º Terço de Infantaria Auxiliar da 
cidade de São Paulo, Bernardo Jacinto Gomes, nomeado para este posto, 
pelo governador (e capitão-general) da capitania, Francisco da Cunha e 
Meneses, a (D. Maria I), em que pede lhe confirme a Patente de capitão 
agregado do Regimento de Dragões da Cavalaria Auxiliar, da mesma 
cidade, para que foi nomeado pelo governador (e capitão-general da mesma 
capitania), Bernardo José de Lorena (e Silveira). 
Anexo:  2 cartas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3439. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3439. 
 

3440-  [ant. 1796, Julho, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO do cadete do Regimento de Infantaria Moura, José 
Joaquim da Costa Gavião Peixoto, a (D. Maria I), em que expõe ter servido 
no dito posto no tempo do coronel Antônio Carlos, tendo passado, com o 
mesmo Regimento à cidade do Rio de Janeiro, onde foi promovido a 
ajudante e o requerente pediu confirmação. 
Anexo:  informação, aviso, requerimento, carta de nomeação, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3440. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3440. 
 

3441-  1796, Julho, 6, Palácio de Queluz 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento do capitão 
agregado ao 2º Terço de Infantaria Auxiliar da cidade de São Paulo, 
Bernardo Jacinto Gomes. 
Anexo: cópia de carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3441. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3441. 
 

3442-  1796, Julho, 12. Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena, sobre o requerimento do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu 
Pereira, no qual pede que lhe seja passada provisão, para que se lhe pague 
a sua côngrua, de um conto de réis, desde o dia da sua confirmação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3442. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3442. 
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3443-  1796, Julho, 12. Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria I) 
ordena, sobre o requerimento do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu 
Pereira, para (D. Maria I), no qual pede que lhe seja concedida a terça parte 
das côngruas vencidas durante o tempo em que esteve vaga a sua igreja, 
para ajudas de custo e pagamento de bulas, e que as outras duas partes lhe 
sejam também entregues, uma para as obras da Sé e a outra para compor a 
sua casa. 
Anexo: 3 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3443. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3443. 
 

3444-  1796, Julho, 12. Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual o Bispo de São Paulo, 
D. Mateus de Abreu Pereira, não tem direito a que se lhe pague parte da 
côngrua da "Tripartita", atribuída aos Bispos do Ultramar, em virtude de ser 
D. Frei Miguel da Madre de Deus, o nomeado para suceder ao falecido D. 
Frei Manuel da Ressurreição Anexo: aviso, requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3444. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3444. 
 

3445-  1796, Julho, 27, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens, sobre o requerimento do 
padre Antônio de Oliveira Costa, sub-chantre da Sé de São Paulo, que 
pretende ser nomeado arcediago da mesma Sé, ou na primeira conezia, que 
nela viesse a vagar. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3445. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3445. 
 

3446-  1796, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, em que se satisfaz ao que (D. Maria 
I), ordena  sobre o requerimento de José Joaquim da Costa pede o 
requerente a confirmação dos dois postos de ajudante das ordens do 
governo da capitania de São Paulo e de capitão da quarta Companhia de 
Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da mesma cidade, em que fora 
provido pelo (governador e capitão-general, Bernardo José Maria de Lorena 
e Silveira).  
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3446. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3446. 
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3447-  1796, Agosto, 1, Paranaguá 
CARTA do ouvidor da comarca de Paranaguá, Manuel Lopes Branco e 
Silva, para (D. Maria I), dizendo que, conforme consta da certidão junta, 
mandou pôr editais e registar as Ordens de 10 de Março de 1690, 19 de 
Janeiro de 1713 e 15 de Outubro de 1795, as quais determinam a forma 
como os residentes no Estado do Brasil, devem legalizar os seus serviços. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3447. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3447. 
 

3448-  1796, Agosto, 1,  Palácio de Queluz 
DECRETO impresso, pelo qual o (Príncipe Regente D. João), ordena que 
todos os Regimentos de Artilharia e Marinha se aumentem, de modo a 
ficarem com mil e duzentas praças cada um; que os Regimentos da Real 
Armada se constituam, como os de Artilharia, e que o Regimento de 
Infantaria de Lippe se complete na mesma proporção. Determina, também, 
que todos os outros Regimentos de Infantaria se aumente, até nova ordem 
para novecentas e trinta e oito praças e que os Regimentos de Cavalaria do 
mesmo exército se constituam no pé de seiscentos e treze homens, e de 
quinhentos e sessenta e cinco cavalos. 
Anexo: relação, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3448. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3448. 
 

3449-  1796, Agosto, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, que informa (D. Maria I) estar 
estabelecido, desde a criação dos Bispos do Brasil, e ainda antes de criadas 
as muitas catedrais, conceder-se as ajudas de custo que (D. Mateus) de 
Abreu Pereira pede no requerimento anterior, e foi ratificado por Alvará, de 2 
de Janeiro de 1633. Este Alvará, de início referente a um só Bispo foi-se 
ampliando aos outros que se criavam. Mas o requerente, no seu distrito, não 
tem necessidade de embarcar, para fazer as suas visitas às igrejas, pelo 
que não precisa dessas ajudas de custo. No entanto este abuso de receber 
as quantias arbitradas verificava-se em todo o Estado do Brasil. Ora este 
fato precisa que se tomem as necessárias providências a fim de que seja 
evitado ou moderado. No que respeita a este Bispo, ainda que o dito Alvará 
se estendesse ao respectivo Bispado, que na altura não foi tomado em 
conta não terá ele direito de receber essa quantia, destinada ao embarque, 
quando das visitas. Parece, também, que se deve ordenar aos vice-reis e 
governadores do Brasil, que informem sobre este assunto, e especifiquem a 
quantia que se deve arbitrar, o gênero de embarcação e os dias que gastam 
nas viagens Anexo: requerimento, certidão, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3449. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3449. 
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3450-  1796, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que (D. Maria 
I), sobre o requerimento do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu 
Pereira, em que pedia para lhe ser concedida ajuda de custo e 
embarcações, quando das suas visitas ao Bispado, tal como D. José I, tinha 
concedido a seu antecessor, D. Frei Manuel da Ressurreição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3450. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3450. 
 

3451-  1796, Setembro, 3, Carnide 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo) 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra) Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, no qual informa que remete uma proposta de oficiais para a 
Legião de Voluntários Reais de São Paulo e Regimento de Santos e uma 
relação dos que devem ser reformados. 
Anexo: 3 ofícios, mapa, plano, relação, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3451. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3451. 
 

3451- A 1796, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do ouvidor da 
Comarca de Paranaguá (Parnaguá) da capitania de São Paulo, o bacharel 
Manuel Lopes Branco e Silva, em que ele pedia  licença para se consorciar 
com D. Gertrudes Solidônia de Melo, viúva do bacharel Antônio José de 
Sousa, moradora na vila de Itu. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3451A. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3451A. 
 

3452-  1796, Setembro, 21, São Paulo 
RELAÇÃO feita pelo secretário do governo da capitania de São Paulo, José 
Romão Jeunot, dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena da Silveira) para a 
Secretaria de Estado da Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
com o resumo dos ofícios inclusos. 
Anexo:  3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3452. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3452. 
 

3453-  [ant. 1796, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO do capitão da companhia da vila de Guaratinguetá 
(Guratinguetá) Bartolomeu de Moura, pedindo a (D. Maria I), que lhe seja 
confirmada a carta patente pela qual o requerente foi provido naquele posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3453. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3453. 
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3454-  1796, Setembro, 27, Palácio de Queluz 
OFÍCIO  do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho), para o governador 
(e capitão general da capitania) de São Paulo Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça), informando-o de que foram apresentadas a (D. Maria I) 
as cartas em que se referia ao estado da população, aos mapas militares, à 
informação sobre Agostinho Delgado Arouche e José Romão Jeunot, às 
pautas da Alfândega; por tudo isso lhe louva a Rainha o zelo e elogia o povo 
da dita capitania pela sua leal vassalagem. Dá-se-lhe conhecimento da 
aprovação da Rainha quanto à nomeação de José Romão Jeunot para 
Ajudante de Ordens na capitania de Minas Gerais e sobre o o que há a 
respeito do mestre de campo do Terço Auxiliar Agostinho Delgado,  bem 
como a prorrogação do prazo previsto para a contribuição  para a 
reedificação, da cidade de Lisboa.Também declara estar informado  sobre  o 
uso do papel selado para todos os atos judiciais e sobre a  a livre circulação 
do sal. Pretende a Rainha que se fixe o preço da água ardente e outras 
bebidas fortes e seja informada sobre a moeda que circula nessa capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3454. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3454. 
 

3455-  [ant. 1796, Setembro, 28, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Miguel Martins de Siqueira, pedindo a (D . Maria I), 
confirmação da patente, concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), o qual 
foi nomeado no posto de capitão da 4ª Companhia de Cavalaria, da vila de 
Jacarei , uma das do Regimento de Ligeiros Auxiliares de Serra Acima, de 
que é coronel, Joaquim Manuel da Silva e Castro, vago por reforma de 
Manuel Fernandes de Andrade. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3455. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3455. 
 

3456-  [ant. 1796, Setembro, 30] 
REQUERIMENTO de José Pedro Galvão de Moura Larcerda, por seu 
procurador Joaquim Pereira Rego, pedindo a (D. Maria I) que lhe passe a 
carta patente de confirmação no posto de sargento-mor do Regimento de 
Infantaria paga da praça de Santos, de que é coronel, Manuel Mexia Leite, 
em que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3456. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3456. 
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3457-  [ant. 1796, Setembro, 30] 
REQUERIMENTO de Joaquim Mariano Galvão de Moura e Lacerda, por seu 
procurador Joaquim Pereira Rego, pedindo a (D. Maria I) confirmação do 
posto de alferes da Companhia de Maior do Regimento de Infantaria pago 
da praça e freguesia de Santos, de que é coronel Manuel Mexia Leite, posto 
em que foi provido pelo governador e capitão general da capitania de São 
Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3457. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3457. 
 

3458-  1796, Outubro, 5, Palácio de Queluz 
DECRETO de (D. Maria I), pelo qual confirma no posto de sargento-mor do 
Regimento de Infantaria da praça de Santos o capitão de Granadeiros do 
dito regimento, José Pedro Galvão de Moura e Lacerda e, no posto de 
alferes, o cadete do mesmo Regimento Joaquim Mariano Galvão de Moura 
e Lacerda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3458. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3458. 
 

3459-  [ant. 1796, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do coronel, Luís Antônio de Sousa, ao (Príncipe Regente 
D. João), pedindo confirmação da sesmaria de três léguas de comprido e 
uma de largo, das terras situadas na barra do rio Sorocaba  com o Tiete, 
como mostra pela carta inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3459. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3459. 
 

3460-  1796, Outubro, 10, Palácio de Queluz 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra (?), Luís Pinto de Sousa (Coutinho para (o ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, dizendo que não acha admissível a cláusula de 6 anos de 
serviço acerca da promoção dos oficiais para a capitania de São Paulo, e 
que parece que essa cláusula nunca se praticou a respeito das tropas do 
Brasil, mas só quanto aos oficiais que servem na Índia ou em África. 
Anexo: decreto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3460. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3460. 
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3461-  1796, Outubro, 22, Secretaria 
OFÍCIO do Conselheiro (do Conselho Ultramarino) Francisco da Silva Corte 
Real, para o fiscal das mercês, desembargador Francisco Feliciano Velho da 
Costa Mesquita Castelo Branco, informando que o Conselho lhe ordena que 
remeta ao dito desembargador o requerimento e documentos inclusos, 
referentes a José Manuel de Sá, em que este pede remuneração dos seus 
serviços, para que o referido fiscal, visto o novo requerimento, dê as 
necessárias informações. 
Anexo: ofício, 2 requerimentos, 6 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3461. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3461. 
 

3462-  1796, Outubro, 26, Carnide 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao (ministro e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, no qual diz que o cadete da Artilharia da Marinha, João Ernesto 
Cabral de Vasconcelos e o cadete do Regimento de Lencastre, Manuel 
Nicolau de Ataíde, pretendem transferência para São Paulo, na mesma 
praça de cadetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3462. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3462. 
 

3463-  1796, Outubro, 10, Porto 
CERTIDÃO do escrivão da Marinha Real da Ribeira do Douro, Joaquim 
Antônio Leite e Morais, declarando que Gualter Guimarães justificou, 
perante o inspetor da mesma, Rodrigo Antônio de Abreu e Lima, ser 
proprietário e caixa do bergantim - Ásia - de que era mestre, Joaquim 
Alvarez Ribeiro. Atesta também que a mesma embarcação tinha passaporte 
e pretendia seguir viagem da cidade do Porto para Santos e Rio de Janeiro, 
com escala pela Figueira (da Foz). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3463. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3463. 
 

3464-  1796, Outubro, 31, Palácio de Queluz 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios de 
Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o 
(ministro) José de Seabra da Silva, pelo qual lhe participa que, tendo 
determinado (D. Maria I) receber o juramento de homenagem que lhe vão 
prestar os governadores e capitães-generais nomeados para o reino de 
Angola e capitania de São Paulo dê as  providências necessárias para tais 
cerimônias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3464. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3464. 
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3465-  1796, Novembro, 2, Palácio de Queluz 
DECRETO do (príncipe Regente D. João), pelo qual nomeia José Arouche 
de Toledo (Rendon), mestre de campo do segundo Terço Auxiliar de Serra 
Acima, na capitania de São Paulo, posto que ficou vago por falecimento de 
Manuel de Oliveira Castro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3465. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3465. 
 

3466-  1796, Novembro, 3, Lisboa 
OFÍCIO do intendente-geral da Polícia da Corte, Diogo Inácio da Pina 
Manique, ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, informando sobre 
dois requerimentos feitos por uma preta, chamada Teresa, nos quais esta 
dizia pertencer à Irmandade do Senhor Jesus Maria José dos Homens 
Pretos e ter obtido sentença de liberdade, pela que se queixava de o capitão 
de Dragões Bernardo Jacinto Gomes, a querer conservar como escravaPelo 
referido capitão, lhe fora requerida licença para, ao regressar à capitania de 
São Paulo, levar consigo sua mulher, filhas e aquela escrava, queixando-se 
de o carregador da Rua Nova lhe ter tirado de casa e de a ter obrigado a 
assinar um termo em que se comprometia a não levar consigo, pondo-a em 
casa de um terceiro. 
Anexo: auto de declaração, 2 avisos, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 42, doc. 3466. 
AHU_CU_023-01, Cx. 42, D. 3466. 
 

3467-  1796, Novembro, 10, Palácio de Queluz 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para que o governador 
e (capitão general da capitania de) São Paulo, Antônio Manuel de Melo 
Castro e (Mendonça) dê conta ao vice rei do Brasil (D. Antônio José de 
Castro), de que (D. Maria I) lhe ordena que mande a ele governador, e a 
João Manso Pereira, professor régio no Rio de Janeiro, dispensando-o, 
durante dois anos do exercício da sua profissão, para que se ocupe do 
descobrimento dos nitreiros naturais, nas Barreiras de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3467. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3467. 
 

3468-  [ant. 1796, Dezembro, 5, São Paulo]  
REQUERIMENTO do tenente-coronel da Cavalaria e comandante da Legião 
de Voluntários Reais da capitania de São Paulo Antônio Luís da Rocha 
Pereira e Magalhães, a (D. Maria I), pedindo a confirmação da patente do 
referido posto que exerce há mais de oito anos, e para o qual fora nomeado 
pelo governador e capitão-general da dita capitania Bernardo José Maria de 
Lorena e Silveira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3468. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3468. 
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3469-  1796, Dezembro, 10, Lisboa 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus (de Abreu Pereira), ao (ministro e 
secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, na qual diz que deseja saber se a nomeação dos 
professores de gramática Latina, Filosofia e Retórica, naquele bispado, 
pertence aos bispos ou aos governadores, ou a ambos. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3469. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3469. 
 

3470-  [ca. 1796] 
MAPA dos habitantes da capitania de São Paulo desde 1789 até 1796. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3470. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3470. 
 

3471-  [ant. 1797, Fevereiro, 13] 
REQUERIMENTO do Capitão Francisco Xavier da Costa Aguiar, pedindo a 
(D. Maria I) que ordene à Secretaria do Conselho Ultramarino que lhe passe 
a patente por duas vias, em virtude de suspeitar que a mesma se tivesse 
desencaminhado, quando em 15 de Março de 1791, foi enviada à dita 
Senhora, a fim de ser por ela assinada. 
Anexo requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3471. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3471. 
 

3472-  1797, Fevereiro, 16, Palácio de Queluz 
AVISO de José Seabra da Silva, ao (presidente do Conselho Ultramarino, D. 
Antônio José de Castro) Conde de Resende dando conta dum requerimento 
de Garcia Rodrigues Pais Leme, capitão de cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, que o (Príncipe Regente D. 
João) mandou remeter ao Conselho, para que dê a seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3472. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3472. 
 

3473-  [ant. 1797, Março, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Lopes da Ressurreição, pedindo a (D. Maria 
I), que lhe confirme a sesmaria concedida pelo governador interino da 
capitania de São Paulo, (Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo). 
Anexo: carta de sesmaria, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3473. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3473. 
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3474-  1797, Março, 10, Vila de São Luís de Guaratuba 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila de São Luís de Guaratuba, 
fundada no ano de 1770, a (D. Maria I), acerca do estado de decadência da 
referida vila. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3474. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3474. 
 

3475-  1797, Março, 16, Lisboa 
RELAÇÃO das munições e apetrechos de guerra e mais gêneros que são 
necessários na capitania de São Paulo, passada pelo tenente-coronel e 
comandante, Antônio Luís da Rocha Pereira e Magalhães. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3475. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3475. 
 

3476-  1797, Abril, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena e (Silveira), informando que o tenente da Terceira 
Companhia de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais (da capitania de 
São Paulo), Manuel Pacheco Gato, que requereu a reforma desse posto, 
sempre desempenhou bem as suas obrigações.  
Anexo:  2 requerimentos, autos de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3476. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3476. 
 

3477-  1797, Maio, 04, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da junta (da Administração e Arrecadação da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo), a (D. Maria I), dizendo que a 
Rainha decretou, em 14 de Agosto de 1795, que se aumentassem ao 
mestre-de-campo José Vaz de Carvalho e seus sócios, os contratos dos 
novos impostos de São Paulo e de todas as vilas da capitania, e o dos 
meios direitos, dos animais que passam pelo Registo de Curitiba, criados 
nas fazendas do Rio Grande de São Pedro do Sul até Serra Acima, e os 
direitos completos dos animais criados nas fazendas de Serro Acima, até o 
Registo de Curitiba. 
Anexo:  cópia de autos de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3477. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3477. 
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3478-  1797, Maio, 4, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação) 
da Fazenda Real (da capitania de São Paulo), a (D. Maria I), em que 
expõem que, requerendo o prioste de Cabido da Sé (de São Paulo), 
execução da provisão do Real Erário, de 25 de Novembro de 1795, 
apresenta à Rainha o cálculo, no qual está mencionada a dívida feita em 16 
anos, o qual foi deferido por despacho de 6 de Maio de 1796. 
Anexo: cálculo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3478. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3478. 
 

3479-  1797, Maio, 4, São Paulo 
CARTA (cópia da) da Junta da (Fazenda Real) da capitania de São Paulo, a 
(D. Maria I), remetendo uma relação das dívidas ativas da referida Fazenda, 
liquidadas até 31 de Dezembro de 1794, cuja importância é de setenta e 
dois contos setecentos cinqüenta e um mil oitocentos cinqüenta e dois réis e 
dizendo que apenas poderão cobrar-se naquele ano, quatorze contos 
setecentos e cinqüenta e dois mil oitocentos e quatorze réis. Autenticada 
com a assinatura do (escrivão da Junta da Fazenda Real), João Vicente da 
Fonseca. 
Anexo: cópia de  relação, cópia de  extrato. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3479. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3479. 
 

3480-  1797, Maio, 4, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo) a (D. Maria I), expondo que a 
Provisão Régia de 19 de Fevereiro de 1795 fez saber a esta Junta que a 
Rainha mandou arrematar a Jacinto Fernandes Bandeira e José Pinheiro 
Salgado, o contrato dos dízimos desta capitania, pelo triênio que teve 
principio no primeiro de Julho do mencionado ano, pela quantia de setenta e 
seis contos de réis livres para a Fazenda Real e nas mesmas condições em 
que foi arrematado o triênio antecedente. 
Anexo: cópia de auto de arrecadação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3480. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3480. 
 

3481-  1797, Maio, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) para (D. Maria I), em que, 
conforme ordem recebida da mesma Rainha, informa que o tenente 
Bartolomeu de Moura, que pede confirmação do posto de capitão da 
Companhia da Vila de Guaratinguetá, do Regimento de Cavalaria Ligeira de 
Serra Acima, em que ele, governador, o proveu, não tem desmerecido do 
conceito que dele formou. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3481. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3481. 
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3482-  1797, Março, 6, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo), a (D. Maria I), em que 
cumprindo a Real Ordem de 5 de Março de 1795, informa remeter para a 
cidade do Rio de Janeiro, em 26 de Janeiro de 1797, a relação e respectivas 
certidões, do rendimento do quinto do ouro da Casa Real da Fundição (de 
São Paulo  
Anexo: relação, cópia de 7 certidões  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3482. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3482. 
 

3483-  1797, Maio, 8, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da Fazenda Real da cidade de São 
Paulo a (D. Maria I) dando-lhe conta do último balanço da receita e despesa 
dos bens confiscados aos extintos Jesuítas, relativo ao ano de 1796, assim 
como do que entrou e despendeu a sua Caixa no mesmo ano, e das 
aplicações dos seus rendimentos. 
Anexo: balanço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3483. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D.3483 . 
 

3484-  1797, Maio, 8, São Paulo 
CARTA (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação) da Fazenda 
Real da capitania de São Paulo à (D. Maria I), enviando as relações dos 
ofícios judiciais arrematados, bem como os documentos referentes a Manuel 
Lobo Albertim Lanoia para que à vista de tudo, ordene à Junta o que deve 
praticar com o ofício que depois da arrematação se acha por serventia, 
como se vê da relação n.º 2. 
Anexo: 2 relações, cópia de provisão ,  cópia de regulamento , cópia de 
sentença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3484. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3484. 
 

3485-  1797, Maio, 9, São Paulo 
CARTA (cópia da) da Junta da (Fazenda Real da capitania de São Paulo) 
para (D. Maria I), dizendo que remete a relação das dívidas passivas da 
Fazenda Real, pela qual se pode verificar que aquela repartição fica a dever 
às pessoas que indica, até 31 de Dezembro de 1795, a quantia de cento e 
sessenta e cinco contos trezentos e sessenta e três mil seiscentos e 
noventa e oito réis apesar de terem pago, por conta dela, nove contos 
oitocentos e treze mil quinhentos e cinqüenta e nove réis. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3485. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3485. 
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3486-  1797, Maio, 9, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (Cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real), a (D. Maria I) em que apresentam o auto de arrematação 
e condições com que a dita Junta fez a arrematação do contrato do 
rendimento de subsídio literário da cidade (de São Paulo) e de todas as vilas 
da capitania, ao capitão José Novais Dias e seu sócio Francisco José de 
Carvalho, por três anos a findar em 31 de Dezembro de 1798. 
Anexo: auto de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3486. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3486. 
 

3487-  1797, Maio, 9, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da Fazenda Real de São Paulo, a 
(D. Maria I) enviando a relação das dívidas ativas da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo, liquidadas até 31 de Dezembro de 1795. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3487. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3487. 
 

3488-  1797, Maio, 10, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real) de São Paulo, dirigida a (D. Maria I), dizendo que a 
relação inclusa contém os autos de arrematações das passagens dos rios 
desta capitania e, por ela, poderá a Rainha verificar que, tendo a Junta 
desanexado algumas em observância das ordens reais, não houve quem as 
arrematasse por serem de rendimento diminuto tiveram, algumas, de ser 
novamente, anexadas para se evitarem mais prejuízos à Fazenda Real que 
as administrará por algum tempo. 
Anexo: relação, 5 autos de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3488. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3488. 
 

3489-  1797, Maio, 15, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo a (D. Maria I), enviando a auto de arrematação do contrato das 
passagens dos Cubatões gerais de Santos e Moji do Pilar, pelo triênio 
começado em 1 de Janeiro de 1796, e pedindo à Rainha que aprove a 
referida arrematação. 
Anexo: auto de arrematação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3489. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3489. 
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3490-  1797, Maio, 13, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo) a (D. Maria I), em que é 
apresentado o balanço da receita e despesa da Caixa do rendimento, no 
ano de 1795, dos bens confiscados aos Jesuítas extintos daquela capitania. 
Nessa caixa ficou no dia 31 de Dezembro do ano citado, a quantia de 
959.280 réis, além do empréstimo que esta fez à Caixa dos Rendimentos 
Reais para suprir as despesas da capitania. Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3490. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3490. 
 

3491-  1797, Maio, 15, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta (da Administração e Arrecadação 
da Fazenda Real) a (D. Maria I) apresentando as contas correntes e os 
extratos dos rendimentos do subsídio literário da capitania (de São Paulo), 
referente aos anos de 1791 e 1794, ficando a mesma Junta incumbida da 
execução da Provisão Régia de 17 de Outubro de 1795. Em virtude do 
Decreto de 10 de Janeiro de 1795 as contas correntes de 1795 e 1796 
foram remetidas ao Real Erário. 
Anexo: 6 contas correntes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3491. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3491. 
 

3492-  1797, Maio, 15, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) da Junta da (Administração e Arrecadação) 
da Fazenda Real (da capitania de São Paulo), a (D. Maria I), informando que 
o tesoureiro geral Francisco Xavier dos Santos pedia o que consta no 
requerimento incluso e respectivos documentos, cujo despacho procedeu à 
nomeação, também junta, de Joaquim José dos Santos. Por isso, rogam à 
Rainha que aprove a dita nomeação e o mande para o lugar de fiel do já 
mencionado tesoureiro, com o ordenado que a Soberana entender, pois a 
citada Junta não o pode fazer, em conseqüência da Provisão do Real Erário, 
de 12 de Agosto de 1790. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3492. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3492. 
 

3493-  1797, Maio, 15, São Paulo 
CARTA (cópia da) da Junta da Fazenda Real da capitania de São Paulo, 
para (D. Maria I)  informando das dívidas passivas da mesma Junta, até ao 
fim de Dezembro de 1794, e acrescentando que as despesas normais da 
capitania não permitiam a sua completa satisfação, a não ser que a Junta da 
Fazenda Real do Rio de Janeiro, pagasse, por sua vez, o que devia. 
Anexo: exposição, cópia de relação.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3493. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3493. 
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3494-  1797, Maio, 19, Vila de Santos 
CARTAS do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, para D. Maria 
I, e para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a primeira  
informando ser o Padre Antônio Gonçalves Ribas, natural de Santos, pároco 
há muitos anos, sempre com comportamento exemplar. Por esse motivo 
indica-o para se lhe mandar passar carta de apresentação, para que seja 
colado; a segunda,  expondo que o bacharel Francisco Leandro de Toledo 
Rendon (Rondom), que foi ouvidor de Paranaguá , é de exemplar costume, 
muito amante do bem publico e do serviço de Sua Magestade, pelo que 
pede que interceda, a fim de ele ser despachado ouvidor da cidade de São 
Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3494. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3494. 
 

3495-  [ant. 1797, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do tenente da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, 
Antônio Coutinho da Silva Xavier, a (D. Maria I), pedindo que lhe mande 
passar a confirmação da sua patente, que se encontra no Conselho 
(Ultramarino). Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, deferindo-o 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3495. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3495. 
 

3496-  1797, Maio, 30, São Paulo 
CARTA (cópia da) (Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real 
da capitania de São Paulo) a (D. Maria I) dizendo que enviou o resultado do 
último balanço da receita e despesa da Tesouraria Geral da mesma 
capitania, correspondente ao ano de 1796 e por ele se vê que ficou um 
saldo de três contos duzentos e vinte e dois mil seiscentos e noventa e seis 
réis.  A este saldo se havia de juntar na caixa dos rendimentos reais, para 
com ele se satisfazer a quantia de quatro contos que tomara por empréstimo 
dos rendimentos dos bens confiscados aos Jesuítas daquela capitania, em 
Dezembro de 1793, e que a junta concordava em remeter todos os anos os 
balanços e mais contas, para não ficarem em atraso. 
Anexo: balanço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3496. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3496. 
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3497-  [post. 1797, Maio, 31, Vila de Jundiaí] 
REQUERIMENTO de (tenente da Companhia de Cavalaria Auxiliar da Vila 
de Jundiaí) Antônio de Cerqueira César, ao (o Príncipe Regente D. João) 
pedindo para lhe ser confirmada a patente que o provera no posto de 
capitão da Companhia da vila de Jundiaí, uma das do Regimento da 
Cavalaria de Dragões Auxiliares de Serra Acima concedida pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo conde de Sarzedas (Bernardo 
José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3497. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3497. 
 

3498-  1797, Junho, 14, São Paulo 
CARTA (cópia da) (do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) e presidente da Junta da Fazenda Real da mesma capitania, 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), para (D. Maria I), expondo 
que, em 29 de Janeiro de 1790, por intermédio do Tribunal do Real Erário, 
dá conta do requerimento feito pelo escrivão deputado da dita Junta e 
inspetor da Contadoria, João Vicente da Fonseca, que ainda não teve 
deferimento. Pede, por isso, que seja deferido em virtude do mesmo 
escrivão deputado ter sido sempre cumpridor dos seus deveres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3498. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3498. 
 

3499-  1797, Junho, 14, São Paulo 
CARTA (cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), para (D. Maria I), em 
que expõe ter-se comprometido, em 29 de Janeiro de 1790, como 
presidente da Junta da Fazenda Real, a dar conta pelo Tribunal do Real 
Erário, do despacho relativo ao requerimento do atual escrivão deputado e 
inspetor da Contadoria, João Vicente da Fonseca. Em vista do seu 
merecimento, e do bem que tem servido os seus lugares, o requerente é 
digno da clemência real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3499. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3499. 
 

3500-  1797, Junho, 15, São Paulo 
RELAÇÃO(cópia da) de ofícios remetidos pela Junta (da Administração e 
Arrecadação) da Real Fazenda da capitania de São Paulo, a (D. Maria I) 
pelo Tribunal do Real Erário, dos quais constam as arrematações dos 
contratos dos dízimos, das passagens dos rios da capitania e dos cubatões, 
assim como as contas referentes aos vários rendimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3500. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3500. 
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3501-  [ant. 1797, Junho, 27] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças das Praças (sic) da vila de 
São Sebastião, José Marques Pereira, a (D. Maria I) pedindo que lhe mande 
entregar a carta patente, que acompanhou o seu requerimento em que 
pediu confirmação do referido posto, e que lhe foi recusada. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3501. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3501. 
 

3502-  1797, Junho, 28, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José de Lorena (e Silveira), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, expondo que, com a chegada do seu sucessor, recebeu seis 
cartas do dito ministro que tratavam das várias ordens relativas ao 
cumprimento de ordens, entre elas   que a soberana ordena que informe 
sobre se estabelecer o correio das cartas desta capitania, com o Reino e 
outros domínios ultramarinos. Também fora ordenado ao governador que 
convoque, de novo, as Câmaras da capitania e diga aos vassalos, em seu 
nome, que procurará manter a liberdade do comércio do sal, apenas sujeito 
a pequenos direitos; e que nomeie seis cavaleiros, dois de cada uma das 
Ordens Militares. Igualmente ordena que faça saber aos povos, quanto lhe 
foi agradável ver como eles contribuíram para a construção do Palácio Real; 
que informe a qualidade dos licores consumidos, e a moeda que circula na 
capitania. Alude que se deve evitar queixas dos espanhóis, ou ser 
surpreendidos por eles.  
Anexo:  ofício, 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3502. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3502. 
 

3503-  [1797, Julho, 27] 
REQUERIMENTO DO CAPITÃO da 5ª Companhia do 2º Regimento Auxiliar 
da Guarnição da Ribeira Grande, distrito de São Paulo, Francisco Gomes 
Silveira, pedindo a (D. Maria I), a prorrogação do prazo da licença que lhe 
concedera por um ano, para três, a fim de, na cidade de Maranhão organizar 
pessoalmente a sua defesa, em várias demandas. 
Anexo:  traslado de provisão , bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3503. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3503. 
 

3504-  1797, Julho, 29 São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Paulo a (D. Maria I) 
pedindo a confirmação real do cargo de ajudante de ordens para José 
Joaquim da Costa Gavião escolhido acertadamente para esse posto pelo 
general Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) durante o seu governo, 
tendo demonstrado grande previdência e louvável conduta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3504. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3504. 
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3505-  1797, Agosto, 11, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (presidente 
do Conselho Ultramarino), conde de Resende (D. Antônio José de Castro), 
informando que (D. Maria I), confirma a nomeação do mestre de ler e 
escrever da Vila de Santos, José Inocêncio Pinto de Morais, que se participe 
ao Conselho Ultramarino, a fim de que seja passada provisão do dito cargo.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3505. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3505. 
 

3506-  1797, Agosto, 12, São Paulo 
CARTA do (professor) João Manso (Pereira), para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, agradecendo a primeira memória da "obra das Viagens 
Metallurgicas de M. Iars", e tudo o mais que o mesmo ministro lhe tem feito. 
Vai remeter ao Reverendo Frei José (Mariano da Conceição Veloso), 
informação sobre o transporte das aguardentes, e dispõe-se a partir para 
Sorocaba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 43, doc. 3506. 
AHU_CU_023-01, Cx. 43, D. 3506. 
 

3507-  3507.  1797, Agosto, 14, São Paulo. 
RELAÇÃO de ofícios  remetidos pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), para 
o ministro e secretário de Estado dos Negócios (da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, feita pelo secretário do 
Governo (da mesma capitania), Luís Antônio Neves de Carvalho tratando, 
no primeiro deles, da sua viagem de vinda para o Rio de Janeiro, com 
escala na Bahia e chegada à São Pauloe nos demais de vários aspectos de 
sua governação, relaivamente a aspectos econômicos, políticos, sociais, 
militares e religiosos, todos .acompanhados de seus respectivos 
documentos comprobatóriosAnexo: 57 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 44, doc. 3507. 
AHU_CU_023-01, Cx. 44, D. 3507. 
 

3508-  1797, Agosto, 26, São Vicente 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Vicente da capitania de 
São Paulo, a (D. Maria I), pedindo confirmação da provisão, passada pelo 
governador e capitão-general da capitania (Antônio Manoel de Melo Castro 
e Mendonça) a Leandro Bento de Barros, para mestre régio, cadeira que fica 
já exercendo interinamente, em conseqüência de ser muito necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3508. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3508. 
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3509-  1797, Setembro, 6, São Paulo 
CERTIDÃO, passada pelo tabelião de notas da cidade de Lisboa e seu 
termo, Manoel Joaquim Simpliciano Xavier de Brito, atestando que lhe foram 
apresentados para trasladar, em pública forma, a  ordem  do (governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo, Antônio Mendonça), 
transmitida pelo ajudante de ordens Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva 
ao coronel Antônio José de Macedo, para que vigiasse todos os movimentos 
do capitão-mor José Gomes de Sequeira Mota, evitando que ele infringisse 
as leis, e soltasse o ajudante que ainda estava preso.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3509. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3509. 
 

3510-  [ant. 1797, Setembro, 13, São Paulo] 
REQUERIMENTO (cópia do) de Vicente Machado Silva ao (governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro 
e Mendonça) pede ao dito governador que, atendendo aos bons serviços 
prestados por ele, ordene ao comandante da praça de Santos faça pagar-
lhe o soldo por inteiro, tal como recebe o capitão comandante da Fortaleza 
da Barra Grande, embora sem ter confirmação e sem estar de momento em 
exercício das suas funções. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3510. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3510. 
 

3511-  [ca. 1797, Setembro, 23, Vila de São José do Rio das Mortes] 
MEMÓRIA do padre Bento Cortês de Toledo, natural da capitania de São 
Paulo, e morador na vila de São José do Rio das Mortes, bispado de 
Mariana, para (o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho?) em que, depois de 
expor as dificuldades em que vivem ele e a família, e a exemplo do Padre 
José da Costa, que exerce um ofício da Câmara Episcopal de Marinha, pede 
um ofício de escrivão da vara eclesiástica da vila de São João de El-Rei, 
pagando ao Bispo o mesmo que o escrivão já falecido pagava ao Bispo 
também já falecido. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3511. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3511. 
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3512-  1797, Setembro, 26, São Paulo 
REQUERIMENTO de José Leocádio Pinto de Morais, que foi provido no 
magistério de ler, escrever e contar da vila de Santos comarca de São Paulo 
por tempo de ano e meio em que diz ser obrigado a pedir confirmação, no 
mesmo espaço de tempo, à Real Mesa da Comissão Geral, mas como 
nessa altura ela já estava extinta, teve que recorrer ao Conselho 
Ultramarino. Porém como os oficiais do dito Conselho tinham dúvida sobre 
por quanto tempo lhe haviam de passar confirmação, pede a (D. Maria I) 
que se sirva mandar tudo para o tribunal, para se declarar. Sobre este 
requerimento recaíram: um da Fazenda, segundo o qual o tempo que vai 
desde que o requerente tomou posse, 6 de Dezembro de 1795, até a data 
do requerimento, já ultrapassa o tempo  
Anexo:  declaração, pedido de informação, bilhete, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3512. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3512. 
 

3513-  [ant. 1797, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel Vidal Gonçalves Neves, pedindo a (D. Maria 
I), que lhe confirme a patente de capitão de Cavalaria Auxiliar do bairro de 
Jaraguá, da cidade de São Paulo, pertencente ao Regimento de Dragões 
Auxiliares de Serra Acima, para o qual foi nomeado pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena 
e Silveira). 
Anexo:  carta patente, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3513. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3513. 
 

3514-  [ant. 1797, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila (Nova) de 
Castro, Luciano Carneiro Lobo pedindo a (D. Maria I), que lhe confirme a 
patente conferida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3514. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3514. 
 

3515-  1797, Novembro, 3, Lisboa 
CARTA PATENTE DE CONFIRMAÇÃO de (D. Maria I), pela qual confirma 
Manuel Vidal Gonçalves Neves no posto de capitão da Companhia de 
Cavalaria do Bairro de Jaraguá, termo da capitania de São Paulo, no qual 
fora provido pelo governador e capitão-general da sobredita capitania, 
Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3515. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3515. 
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3516-  1797, Novembro, 17, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios da Legião de Voluntários Reais, que não tem carta 
patente propostos pelo (governador e capitão general da capitania de São 
Paulo) Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3516. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3516. 
 

3517-  1797, Novembro, 19, São Paulo 
RELAÇÃO, feita pelo coronel Manuel Mexia Leite, dos oficiais do Regimento 
de Infantaria da praça de Santos, de que e comandante o referido coronel, 
que não foram confirmados os postos que exercem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3517. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3517. 
 

3518-  1797, Novembro, 22, São Paulo 
OFÍCIOS do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça para o ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho) ordem que promovesse um maior intercâmbio comercial 
entre a capitania de São Paulo e Reino E sobre outras questões de seu 
governo relativamente aos militares, aos produtos da eonomia, as vilas, etc.  
Anexo: 25 ofícios, 5 relações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3518. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3518. 
 

3519-  [post. 1797, Dezembro, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Filipe Néri Teixeira para (D. Maria I), em que expõe 
que vivia numa das freguesias de São Paulo, chamada Campinas, onde 
exercia o cargo de capitão das Ordenanças e comandante da dita freguesia, 
tendo concorrido para o seu engrandecimento e povoamento, tanto que o 
(governador e capitão) general da capitania de (São Paulo), Antônio Manuel 
de Melo Castro e Mendonça, mandou criar vila com o nome de São Carlos, 
em Dezembro de 1797. Por todos estes motivos Filipe Néri Teixeira achava 
conveniente que a Rainha tomasse providências sobre o caso e que 
intercedesse a favor dele, pois foi sempre zelador e cumpridor dos seus 
deveres. Este requerimento baixou ao Conselho Ultramarino para que se 
proceda ao conselho necessário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3519. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3519. 
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3520-  [post. 1797, São Vicente] 
REQUERIMENTO de Leandro Bento de Barros, por seu procurador, Manuel 
Rodrigues Sete, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe sejam 
pagos os seus honorários de professor de primeiras letras da vila de São 
Vicente, da capitania de São Paulo, lugar que exerce há quatro anos, como 
prova pelos documentos juntos. 
Anexo: carta de exame, requerimento, 3 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3520. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3520. 
 

3521-  [post. 1798, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO de Francisco Pinto Ferraz por seu procurador, Francisco 
José de Paula Gomes da Silva, em que pede ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente do posto de coronel efetivo do 2º Regimento de 
Milícias de Cavalaria da cidade de São Paulo. 
Anexo: portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3521. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3521. 
 

3522-  [ant. 1798, Janeiro, 13, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues Betim a (D. Maria I), pedindo a mercê 
de lhes mandar passar carta patente de confirmação do posto de capitão-
mor da Vila Nova de Nossa Senhora, Santa Ana de Castro, em que foi 
provido pelo governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3522. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3522. 
 

3523-  1798, Janeiro, 14, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira para (a ministro 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, na qual pede para o mesmo ministro em seu 
nome apresentar a (D. Maria I), os parabéns pelo nascimento da Infante, o 
qual foi festejado (na cidade de São Paulo) com um Te Deum. O 
mencionado Bispo envia ao dito ministro uma narração resumida dos fatos 
praticados pelo governador e (capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) na qual é acusado de déspota 
e herege. 
Anexo lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3523. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3523. 
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3524-  1798, Janeiro, 22, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do juiz presidente, vereadores e procurador do Senado, 
da Câmara da Vila de São Sebastião capitania de São Paulo, a (D. Maria I) 
pedindo a criação duma cadeira de Gramática Latina. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3524. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3524. 
 

3525-  1798, Janeiro, 25, São Paulo 
REQUERIMENTO de Domingos Álvares do Rio, em que pede a (D. Maria I), 
lhe confirme a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José de Lorena e Silveira), o nomeou 
capitão agregado à Companhia da freguesia da Conceição dos Guarulhos 
(Garulhos), uma das do Regimento da Cavalaria de Ligeiros Auxiliares de 
Serra Acima, de que é coronel, Joaquim Manuel da Silva e Castro. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3525. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3525. 
 

3526-  1798, Fevereiro, 3, São Vicente 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Sebastião da 
capitania de São Paulo, expondo a (D. Maria I) a injustiça de que tem sido 
vítimas os habitantes desta vila desde que, em 1791 o governador e capitão-
general desta capitania, Bernardo José Maria de Lorena (e Silveira), proíbira 
aos comerciantes a venda livre dos seus produtos, obrigando-os a vendê-los 
unicamente na vila de Santos, sob pena de prisão em caso de procedimento 
em contrário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3526. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3526. 
 

3527-  1798, Fevereiro,3, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, em que "apresenta o seu respeito" e diz que se 
confessará desvanecido, se o referido ministro o "quizer honrar com os seus 
preceitos". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3527. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3527. 
 

3528-  1798, Fevereiro, 20, Taubaté 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Taubaté, a (D. Maria I) 
pedindo que confirme as provisões passadas pelo Bispo e pelo (governador 
e capitão) general da capitania de (São Paulo) ao tenente de Auxiliares, 
Francisco de Paula Simões que, há mais de 11 anos, ensina gramática 
latina, com grande competência e bons resultados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3528. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3528. 
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3529-  [ant. 1798, Abril, 4] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia do Regimento de Dragões 
de Cavalaria Auxiliar da capitania de São Paulo, Francisco Pereira de 
Araújo, pedindo a (D. Maria I) que lhe confirme patente conferida pelo 
governador e capitão-general da referida capitania (Bernardo José Maria de 
Lorena e Silveira). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3529. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3529. 
 

3530-  1798, Maio, 7, Vila de Cunha 
CARTA do alferes da vila de Cunha, da capitania de São Paulo, Antônio 
Pires Querido Portugal, para (D. Maria I), na qual expõe que, tendo uma 
demanda com Manuel da Silva Granito da mesma vila, acerca dos limites da 
terra, o reverendo da dita vila, que só deseja o sossego do seu povo 
escreveu ao capitão-mor José Gomes de Sequeira e Mota, para este 
informar (o governador e capitão) -general da capitania de São Paulo 
(Antônio Manuel Melo Castro e Mendonça) a fim de intervir, resolvendo o 
assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3530. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3530. 
 

3531-  1798, Maio, 8, Vila de Cunha 
OFÍCIO do capitão-mor da vila de Cunha, capitania de São Paulo, José 
Gomes de Sequeira e Mota, informando o (secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, dos vexames e abusos praticados pelo sargento-mor de 
Ordenanças da mesma vila, Antônio José de Macedo. 
Anexo:  cópias de  3 ofícios , lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3531. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3531. 
 

3532-  1798, Maio, 12, São Paulo 
CARTA do (Bispo de São Paulo) D. Mateus de Abreu Pereira para, (D. Maria 
I), comunicando não poder informar sobre as determinações referentes às 
côngruas dos párocos, por ter de se ausentar e não ter tempo para fazer tal 
investigação. 
Anexo: parecer, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3532. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3532. 
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3533-  1798, Maio, 16, São Paulo 
CARTA do Bispo (de São Paulo), D. Mateus de Abreu Pereira para (o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, na qual informa que várias 
pessoas (de São Paulo) lhe foram pedir que informasse o ministro - a quem 
se dirige - de que as atestações dadas pelas, Câmaras da cidade e vilas (de 
São Paulo) a favor (do governador e capitão-general) da mesma capitania, 
Antônio Manuel Castro (e Mendonça), foram extorquidas "por todo o modo  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3533. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3533. 
 

3534-  [ant. 1798, Junho, 21, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Caetano Luís de Barros Monteiro, em que pede a (D. 
Maria I) que, visto ter terminado o prazo em que serviu o lugar de ouvidor da 
capitania de São Paulo, lhe nomeie um sindicante, por lhe ser preciso para 
se tirar a sua residência. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3534. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3534. 
 

3535-  [ant. 1798, Junho, 23, São Paulo] 
REQUERIMENTO do (bacharel) Joaquim José de Almeida, novamente 
nomeado ouvidor da capitania de São Paulo, em que pede a (D. Maria I) 
seja servida mandar passar-lhe as Provisões idênticas às que foram 
passadas ao seu antecessor. 
Anexo:  2 bilhetes, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3535. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3535. 
 

3536-  1798, Julho, 8, Itu 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da Vila de Itu, da capitania de São 
Paulo, a (D. Maria I), em que expõem os vexames que têm sofrido por causa 
do procedimento do (governador e capitão) general desta capitania, Antônio 
Manuel de Melo (Castro e Mendonça), que é movido pela ambição. 
Queixam-se de que esse governador não parecia querer mais do que 
destruir a capitania, especialmente a referida vila, não permitindo o comércio 
do açúcar, para a Corte e para o Rio de Janeiro, e tanto ele como o ajudante 
de ordens, Tomás da Costa Correia (Rebelo e Silva), apenas franquearam o 
porto de Santos, aos barcos que vinham por sua conta. Monopolizava os 
viveres necessários para o sustento dos ditos moradores e, no que respeita 
ao sal, apenas distribuía pelo povo uma quantidade tão pequena, que nem 
chegava para um décimo da população. O que sucede com o sal, sucedia 
com os outros gêneros, que eram apanhados, para se obrigar as pessoas a 
pagarem por eles, preços exorbitantes 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3536. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3536. 
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3537-  [ant. 1798, Julho, 30] 
REQUERIMENTO de Francisco de Paula Martins, a (D. Maria I), pedindo a 
mercê de lhe mandar confirmar a carta patente, que lhe foi concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), provendo-o no posto de capitão de granadeiros 
do Regimento de Infantaria de Milícias, da vila de Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3537. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3537. 
 

3538-  1798, Agosto, 3, São Paulo 
CARTA do (ouvidor e corregedor da comarca de São Paulo) Caetano Luís 
de Barros Monteiro para (D. Maria I), em cumprimento da provisão de 14 de 
Outubro de 1797, recebida em Junho de 1798, na qual diz remeter junto as 
cópias do regimento de 14 de Março de 1669, que julga ser o que lhe é 
pedido na provisão, porque embora as datas não coincidam, concordava a 
matéria contida no 4º capítulo. 
Anexo: certidão  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3538. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3538. 
 

3539-  1798, Agosto, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (oficial maior da 
Secretaria de Estado da Repartição dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), João Felipe da Fonseca, informando que envia uma ordem do 
seu procurador, Pedro Antônio da Silva Pedroso, para entregar, na 
Secretaria, a importância referente aos 60 volumes do "Modo de Fazer 
Assucar". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3539. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3539. 
 

3540-  1798, Agosto, 14, São Paulo 
CARTA do (capitão de Milícias), Belchior Alvares Pereira a (D. Maria I), 
expondo ter servido como escrivão da Real Casa da Fundição de Mato 
Grosso, e com oficial da Secretaria do Governo, sob as ordens dos generais 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, e Luís Albuquerque de Melo. Como tal acha-
se merecedor de confiança, como pode mostrar pelas atestações desses 
generais. Porém, desde a chegada do novo (governador, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), sofre os mesmos vexames que os miseráveis 
habitantes da capitania, e, em seu nome suplica a real providência. Pela 
conta junta poder-se-á avaliar a falta de caráter desse governador. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3540. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3540. 
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3541-  [ant. 1798, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Antônio Lopes de Azevedo, a (D. Maria 
I), em que fala da injusta perseguição de que foi alvo, por parte do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo 
de Saldanha, dando-lhe baixa do posto de sargento-mor do Regimento de 
Infantaria da praça de Santos e não querendo cumprir a respectiva 
cartapatente. Tendo requerido o pagamento dos seus soldos, consultou-se a 
Rainha, que resolveu deverem esses ser pagos pelos herdeiros do dito 
governador. No entanto, ainda espera que a mesma Senhora mande pagar-
lhos. O ministro (e secretário) de Estado (dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Martinho de Melo e Castro, concorda 
absolutamente com os pedidos do requerente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 45, doc. 3541. 
AHU_CU_023-01, Cx. 45, D. 3541. 
 

3542-  [ant. 1798, Agosto, 25, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Manuel Cubas do Prado a (D. Maria I), pedindo lhe faça 
mercê de mandar passar confirmação da carta patente que lhe foi passada pelo 
governador e capitão general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), nomeando-o tenente da Sexta Companhia do 
Segundo Regimento de Milícias de Cavalaria, da mesma cidade. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3542. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3542. 
 

3543-  [ant. 1798, Agosto, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO de João Sequeira da Silva Jardim, a (D. Maria I) pedindo-lhe a 
graça de confirmar a patente do posto de tenente da Quarta Companhia do 
Primeiro Regimento de Milícias de Cavalaria da cidade de São Paulo, de que é 
coronel Policarpo Joaquim de Oliveira, patente que lhe foi dada pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3543. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3543. 
 

3544-  1798, Agosto, 27, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino) ao conde de Resende (D. Antônio José de Castro), dizendo que por 
ordem do (Príncipe Regente D. João), mandou remeter ao Conselho a 
representação da Câmara da vila de São Sebastião da capitania de São Paulo, 
para que, ouvido o parecer do vice-rei do Brasil (Luís de Vasconcelos e Sousa) e 
o do governador e capitão general da dita capitania (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça), diga o que lhe oferece. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3544. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3544. 
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3545-  [ant. 1798, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO de Manuel Domingues Salgueiro a (D. Maria I), pedindo 
confirmação da nomeação no posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de 
(Nossa Senhora da Piedade de Lorena), para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general) da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3545. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3545. 
 

3546-  [ant. 1798, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO de Jerônimo Pereira de Abreu, a (D. Maria I) pedindo 
confirmação da sesmaria junta, concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3546. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3546. 
 

3547-  [ant. 1798, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão José Joaquim Ferreira Barbosa a (D. Maria I), 
pedindo carta de confirmação da sesmaria inclusa, cedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e 
Silveira). 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3547. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3547. 
 

3548-  s.d. 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) dos habitantes da capitania de São Paulo a (D. 
Maria I), informando que se sentem bastante desolados com o feitio (do 
governador e capitão) general (da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), pois que desde que veio para esta capitania só tem 
praticado os piores disparates, assim como o seu (ajudante de ordens, Tomás da 
Costa Correia Rebelo e Silva).  O ajudante de ordens é sócio do governador nos 
vários negócios, de açúcar, sal, animais, algodão e mantimentos, por isso os 
artigos dos comerciantes não tem saída. Apesar da tropa de milícias já existente 
na capitania, o governador criou cinco regimentos, os quais acarretam despesas 
desnecessárias. Os seus amigos são todos criaturas de má espécie. Em 
conseqüência das cretinices do dito governador e do ajudante de ordens, o 
capitão-mor Manuel da Silva Reis morreu de desgosto; o capitão-mor de  Jacareí, 
dizem que também morreu pelo mesmo motivo; o capitão-mor de Taubaté 
encontra-se doente e os de Atibaia e Jundiaí pediram demissão. O povo da 
capitania (de São Paulo) diz que já são umas poucas representações que 
apresentam à Rainha sobre o mesmo assunto e, rogam que se compadeça do 
povo, que já não pode suportar mais tal viver. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3548. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3548. 
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3549-  [ant. 1798, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO de Domingos Ferreira da Silva, a (D. Maria I) pedindo 
confirmação do posto de capitão da Companhia de Ordenança do Bairro de 
"Pera Cangagua", para o que foi nomeado pelo governador da capitania de São 
Paulo, como consta da patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3549. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3549. 
 

3550-  [ant. 1798, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do padre João Amaro da Silva, a (D. Maria I) dizendo que 
depois de aprovado, pelos professores régios de Gramática Latina e Retórica, da 
cidade de São Paulo, fora provido pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), e pelo Bispo da 
mesma (D. Mateus Abreu Pereira), na cadeira de Gramática Latina, criada na vila 
de São Sebastião, para cujo cargo pedia a régia confirmação, e a consignação 
do respectivo ordenado pago pelo Subsídio Literário. 
Anexo: provisão, carta de exame, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3550. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3550. 
 

3551-  [ant. 1798, Setembro, 7, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Ventura José de Abreu, em que pede a (D. Maria I) a graça 
de lhe confirmar o posto de capitão da nova Companhia da Ordenança dos 
moradores do bairro da Cachoeira do Senhor Bom Jesus, do distrito da Vila de 
(Nossa Senhora da Piedade) de Lorena, de que é sargento-mor Antônio Lopes 
de Lavre lugar em que o requerente foi provido pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Pede também, que se lhe passe certidão de ter apresentado, na Secretaria do 
Conselho Ultramarino, juntamente com este requerimento, a sua carta patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3551. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3551. 
 

3552-  [ant. 1798, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Pereira de Castro, pedindo a (D. Maria I), 
se digne ordenar que lhe seja entregue a carta patente enviada juntamente com 
o requerimento em que pedia confirmação do posto a que foi promovido pelo (ex-
governador) e capitão-general (da capitania de São Paulo Bernardo José Maria 
de Lorena e Silveira). 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3552. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3552. 
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3553-  [ant. 1798, Setembro, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Vale, a (D Maria I), pedindo que se digne 
confirmar a sua carta patente, dada pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Manuel Antônio de Melo Castro e Mendonça), provendo-
o no posto de alferes da segunda Companhia do Primeiro Regimento de Milícias 
de Infantaria da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3553. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3553. 
 

3554-  [ant. 1798, Setembro, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Francisco Sales, em que pede a (D. Maria I), a mercê 
de o confirmar no posto de capitão mor das Ordenanças da cidade de São Paulo, 
em que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3554. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3554. 
 

3555-  [ant. 1798, Setembro, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Manuel de Oliveira, em que pede a (D. Maria I), lhe 
faça mercê de mandar passar a carta patente de confirmação, do posto de 
tenente da Companhia de Milícias do segundo Regimento de Cavalaria Ligeira da 
cidade de São Paulo, para que foi nomeado pelo governador e capitão-general 
da capitania, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3555. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3555. 
 

3556-  [ant. 1798, Setembro, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Gabriel Pereira do Couto Nogueira a (D. Maria I), pedindo a 
mercê de se confirmar a patente que lhe foi concedida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), 
do posto de alferes da Sétima Companhia do Regimento de Cavalaria das 
Milícias do continente de Curitiba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3556. 
 

3557-  1798, Setembro, 17, São Paulo 
REQUERIMENTO de Francisco Correia Pupo, a (D. Maria I) pedindo se digne 
confirmá-lo no posto de capitão da Companhia da vila de Jundiaí , uma do 
primeiro Terço da Infantaria Auxiliar de Serra Acima, de que é mestre de campo, 
Francisco Xavier dos Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3557. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3557. 
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3558-  [ant. 1798, Setembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do presbítero secular do Hábito de São Pedro, José Joaquim 
Monteiro de Matos e Morais, natural e morador na cidade de São Paulo, em que, 
tendo um filho ilegítimo, de nome Francisco Pinto de Morais Leme, pede, a (D. 
Maria I) lhe faça a mercê de mandar passar carta de legitimação para que seu 
filho possa suceder-lhe nos seus bens, que, por testamento, lhe são deixados. 
Anexo: despacho, bilhete, autos de justificação, escritura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3558. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3558. 
 

3559-  [ant. 1798, Setembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio Gomes de Castro, pedindo a (D. Maria I) que seja 
servida confirmar-lhe a patente do posto de alferes da Companhia de Caçadores 
do 1º Regimento de Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo, em que o 
proveu o governador e capitão-general da capitania (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3559. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3559. 
 

3560-  [ant. 1798, Setembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio Manuel de Camargo Pires, a (D. Maria I), pedindo 
que o confirme no posto de capitão da Companhia de Ordenança do bairro de 
Santa Ana, em que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, (Bernardo José de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3560. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3560. 
 

3561-  [ant. 1798, Setembro, 18, São Vicente] 
REQUERIMENTO de Manuel Pereira Sodré, a (D. Maria I), em que pede a graça 
de lhe confirmar a Patente concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José de Lorena e Silveira), provendo-o no 
posto de sargento-mor das Ordenanças da Vila de São Vicente. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3561. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3561. 
 

3562-  [ant.1798, Setembro, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Vicente Machado da Silva a (D. Maria I) em que pede lhe 
confirmem o posto de Tenente da 6ª Companhia de Infantaria da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo, em que foi provido pelo governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, (Bernardo José (Maria) de Lorena e 
Silveira) também tem servido de comandante da Fortaleza da Barra da Bertioga 
de Santos. 
Anexo:  carta patente, portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3562. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3562. 
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3563-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Francisco Alvares Ferreira, em que pede a (D. Maria I) a 
mercê de confirmar a patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), o nomeou 
capitão da Terceira Companhia de Ordenança. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3563. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3563. 
 

3564-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO do mestre de campo Francisco Xavier dos Santos, do 
Sargento-mor Antônio da Cunha Lobo, do capitão Antônio Vaz, e do capitão 
Elesbão Francisco Vaz, em que pedem a (D. Maria I) se digne confirmar a carta 
de sesmaria passada pelo governador e capitão-general (da capitania) de São 
Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira), concedendo-lhes meia légua  de 
terras de testada, com quatro de , sertão,  na Paragem chamada Pirápetinguim. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3564. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3564. 
 

3565-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José de Andrade de Vasconcelos, a (D. Maria I) em que 
pede a mercê de lhe confirmar a patente do posto de capitão da Companhia de 
Caçadores do Bairro deSão Bernardo, em que foi provido pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3565. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3565. 
 

3566-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO do coronel da Cavalaria Ligeira de Milícia da cidade de São 
Paulo, Joaquim Manuel da Silva e Castro, em que pede a (D. Maria I) se digne 
conceder-lhe licença para, com sua mulher, D. Maria Fausta Miguelina de Araújo, 
e Azambuja, suas filhas, Maria e Ana e quatro escravos, passar à Corte. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3566. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3566. 
 

3567-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Francisco Antônio de Andrade, a (D. Maria I), em que pede 
a mercê de lhe confirmar a patente por que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José de Lorena e Silveira) o nomeou 
sargento-mor das Ordenanças da vila de Parnaíba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3567. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3567. 
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3568-  [ant. 1798, Setembro, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Luciano Carneiro Lobo, a (D. Maria I) pedindo a mercê de 
lhe confirmar a patente, dada pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira), provendo-o no posto de 
sargento-mor das ordenanças da Vila (Nova da Senhora Santa Ana), de Castro. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3568. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3568. 
 

3569-  [ant. 1798, Setembro, 26, São Paulo] 
REPRESENTAÇÃO dos capitães-mores da cidade de São Paulo, e vilas da 
capitania, a (D. Maria I) expondo que os monarcas antecedentes concederam às 
Ordenanças e Auxiliares da dita capitania, os mesmos foros, franquezas e 
privilégios da tropa paga, conforme se poderá ver pelas cartas Régias de D. 
Pedro II, dirigidas ao governador (e capitão-general da capitania do Rio de 
Janeiro), Artur de Sá e Meneses; por alvará  por carta de (D. José I) , para o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo) D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho Mourão (morgado de Mateus). Mas como os requerentes se 
acham privados dessas regalias, em plano inferior aos Auxiliares da capitania, 
pedem a (D. Maria I) lhes torne a conceder os ditos privilégios do mesmo modo 
que concede aos mestres de campo e coronéis dos terços auxiliares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3569. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3569. 
 

3570-  [ant. 1798, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO de João Francisco de Vasconcelos, natural da vila de Itu da 
capitania de São Paulo, mais filhos e herdeiros de Antônio Rodrigues de Freitas e 
de Maria Pereira de Oliveira, a (D. Maria I), em que expõem que a Câmara da 
mesma vila se apoderou, violenta e despoticamente de um terreno pertencente 
aos pais dos requerentes, de que tinham um títulos de compra, que o cercaram 
com um muro sem que, para tal, a dita Câmara tivesse direito. Por esse motivo, 
pedem à Rainha que seja servida ordenar ao ouvidor geral e ao provedor da 
Câmara, que vista a violência e injustiça do procedimento desta, façam que aos 
requerentes seja restituído o que lhes foi tirado, ou que sejam indenizados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3570. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3570. 
 

3571-  1798, Setembro, 28, Vila Rica 
CARTA (cópia da) de José Gomes de Sequeira e Mota, para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios) da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, dizendo que pela segunda vez apresenta ao dito 
ministro, a representação das violências de que é alvo por parte do (governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo (Castro e 
Mendonça). Ainda hão de chegar à presença do mesmo ministro e de (D. Maria I) 
as violências, os monopólios, o despotismo e a violação das leis reais, com que o 
mencionado governador tem flagelado o povo (de São Paulo). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3571. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3571. 
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3572-  [ca. 1798, Setembro, 28, Vila de Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO do vigário perpétuo da igreja matriz de Santo Antônio, da vila 
de Guaratinguetá, Francisco da Costa Moreira, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo que lhe conceda côngrua, expedindo-lhe para isso o competente alvará, 
tal como os outros párocos do Reino, ilhas, Brasil, África e Ásia, que além do 
chamado "pé de altar ou frutos de estola", têm a sua respectiva côngrua. 
Anexo: requerimento, representação, 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3572. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3572. 
 

3573-  1798, Outubro, 2, Lisboa 
OFÍCIO (minuta do) para o (4º) Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu 
Pereira), informando de que, tendo-se recebido a carta que acusava o 
governador e capitão-general dessa capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça) da sua má conduta, se escrevera ao dito governador advertindo-o 
severamente. Em carta que partira, o referido governador também se queixa dos 
devassados costumes do clero desse bispado. Recomenda-se que vigie e 
reforme a instrução do clero, para que daí possa provir maior respeito à Religião 
e à Monarquia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3573. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3573. 
 

3574-  1798, Outubro, 5, São Paulo 
CARTA do coronel agregado ao Regimento da Marinha da vila de Santos, 
Jerônimo Martins Fernandes pela qual expõe, a (D. Maria I), os vexames e 
inquietações que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, lhe tem feito passar, pela violência, 
uma filha ainda de pouca idade para casar com um criado. Espera que o 
opressor seja retirado daquela capitania e que, suspenso do Governo, seja retido 
como o ajudante de Ordens, José Joaquim da Costa Gavião, até que paguem o 
dinheiro que pediram emprestado a muitos daquela cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3574. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3574. 
 

3575-  1798, Outubro, 5, São Paulo 
CARTA (cópia da) do coronel agregado ao Regimento da Marinha da vila de 
Santos, Jerônimo Martins Fernandes, para (D. Maria I), em que diz que há 23 
anos vive na cidade de São Paulo, com a família, tendo já vivido muitos anos na 
capitania de Mato Grosso, da qual saiu por motivo dos prejuízos provocados pelo 
respectivo (governador e capitão) -general, Luís de Albuquerque (de Melo Pereira 
e Cáceres), mudando-se para São Paulo; mas, agora, vê-se novamente vexado 
pelo governador (e capitão-general) desta capitania, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3575. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3575. 
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3576-  [ant. 1798, Outubro, 16, Santos] 
REQUERIMENTO de Cândido Xavier de Almeida e Sousa, a (D. Maria I), em 
que, visto se lhe mandar requerer imediatamente à Rainha, a confirmação do 
posto de tenente-coronel do Regimento de Infantaria da Praça de Santos, pede 
seja servida mandar entregar-lhe a sua carta patente de que precisa para fazer o 
dito requerimento. 
Anexo:  requerimento, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3576. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3576. 
 

3577-  [ant. 1798, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de José Castanho de Morais, a (D. Maria I), em que, por ter 
sido indeferido o seu pedido de confirmação do posto de capitão da 1ª 
Companhia da Ordenança da Vila de Jundiaí , pede seja servida mandar se lhe 
entregue a carta patente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3577. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3577. 
 

3578-  1798, Outubro, 19, Palácio de Queluz 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João) promovendo para os postos dos 
Regimentos da capitania de (São Paulo) os oficiais incluídos na relação assinada 
pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3578. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3578. 
 

3579-  [ant. 1798, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de Bento Tomás Viana, por seu procurador Joaquim Pereira 
Rego a (D. Maria I), pedindo carta patente de confirmação do posto de capitão-
mor da vila de São Vicente, para o qual foi nomeado pelo (ex-) governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e 
Silveira), como mostra pela (carta) patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3579. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3579. 
 

3580-  [ant. 1798, Outubro, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Francisco Paula Ribeiro em que pede a (D. Maria I) a 
mercê de lhe confirmar a patente por que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), o proveu 
no posto de tenente da 7ª Companhia do Primeiro Regimento de Milícias. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3580. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3580. 
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3581-  [ant. 1798, Outubro,  22] 
REQUERIMENTO de Lucas José Cardoso, a (D. Maria I), pedindo que seja 
servida confirmar-lhe a Provisão passada pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira), em que o nomeia 
guarda-mor das terras minerais do distrito da vila de Cananéia. 
Anexo:  bilhete, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3581. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3581. 
 

3582-  [ant. 1798, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de Januário José da Silva, por seu procurador Joaquim 
Pereira Rego, a (D. Maria I), pedindo patente de confirmação do posto de capitão 
da Companhia da vila de São Vicente, uma das do Terço de Infantaria Auxiliar da 
Marinha, de Santos, de que é mestre-de-campo José Romão Jeunot, que lhe foi 
conferido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo 
José Maria de Lorena e Silveira), como mostra pela carta junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3582. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3582. 
 

3583-  [ant. 1798, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de José Carvalho da Silva Lopes Lobo, por seu procurador, 
Joaquim Pereira Rego, a (D. Maria I), pedindo carta patente de confirmação, do 
posto de capitão da Companhia de Milícias de Infantaria da vila da Conceição, de 
que é coronel, Luís Antônio Neves de Carvalho, para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), como mostra pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3583. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3583. 
 

3584-  [1798, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de Luís Antônio da Fonseca Guimarães, por seu procurador, 
Joaquim Pereira Rego, a (D. Maria I), pedindo confirmação no posto de tenente 
quartel-mestre, do Regimento de Milícias de Infantaria da vila de Santos, para o 
qual foi nomeado pelo governador da capitania de São Paulo, como prova pela 
patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3584. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3584. 
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3585-  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de Fabiano de Madureira, pedindo a (D. Maria I), carta de 
confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Sorocaba para 
o qual foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) com a obrigação de apresentar 
confirmação no prazo de dois anos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3585. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3585. 
 

3586-  [ant. 1798, Outubro, 26, São Paulo] 
REQUERIMENTO do (capitão) Salvador Gomes de Gouveia Silva, a (D. Maria I), 
pedindo-lhe a mercê de confirmar a patente do posto de sargento-mor das 
Ordenanças da Vila de São Luís do Paraitinga, que lhe foi concedida pelo 
governador e capitão- general da capitania de São Paulo (Bernardo José de 
Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3586. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3586. 
 

3587-  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão André de Sampaio Botelho pedindo a (D. Maria I), 
carta de confirmação de três léguas de campos que lhe foram concedidas. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3587. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3587. 
 

3588-  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de José Nunes de Freitas Sobral, pedindo a (D. Maria I) carta 
de confirmação da sesmaria de légua e meia de terra de testada que lhe foi 
concedida. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3588. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3588. 
 

3589-  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão André de Sampaio Botelho pedindo a (D. Maria I) 
carta de confirmação da sesmaria de duas léguas de terra que lhe foi concedida. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3589. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3589. 
 

3590-  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de João Mariano Franco, pedindo a (D. Maria I), confirmação 
da patente do posto de capitão-mor da vila de Moji das Cruzes. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3590. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3590. 
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3591-  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de José Alexandre Gomes Gouveia, a (D. Maria I), pedindo 
patente da confirmação do posto de capitão da 2ª companhia de Ordenança da 
vila de São Luís de Paraitinga, em que foi provido pelo (governador e capitão 
general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3591. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3591. 
 

3592-  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de João Pires de Almeida a (D. Maria I), pedindo confirmação 
do posto de capitão de Ordenanças da nova Companhia do bairro de "Iporó" para 
o qual foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3592. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3592. 
 

3593-  [ant. 1798, Outubro, 29, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Gomes Vieira de Almeida, pedindo a (D. Maria I), que 
lhe seja confirmada a patente que lhe concedera o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), para o 
posto de capitão da 8ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de Milícias de 
Infantaria da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3593. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3593. 
 

3594-  1798, Outubro, 29, Lisboa 
OFÍCIO (minuta do) para a governador e (capitão-general da capitania) de São 
Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), informando-o de que, à 
Corte, chegaram noticias queixando-se da sua conduta. Por isso, adverte-o de 
que, se não mudar de procedimento, dará conhecimento do fato a (D. Maria I). 
Anexo: resumo de notícias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3594. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3594. 
 

3595-  [ant. 1798, Outubro, 30, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Fernando Dias Pais Leme Sintra, em que pede a (D. Maria 
I) se digne confirmá-lo no posto de capitão da Companhia da Ordenança dos 
moradores do bairro do Rio do Peixe, da freguesia da Nazaré, distrito da Vila de 
São João de Atibaia, de que é capitão-mor, Francisco da Silveira Franco, em que 
o proveu o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo 
José (Maria) de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3595. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3595. 
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3596-  [ant. 1798, Outubro, 31, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Novais Dias, a (D. Maria I), em que, visto lhe ser 
indeferido o requerimento em que pedia confirmação da sua carta patente, pede 
à Rainha que ordene à Secretaria do Conselho Ultramarino lhe entregue a dita 
carta patente. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3596. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3595. 
 

3597-  [ant. 1798, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO de Carlos Cannan, pedindo a (D. Maria I) para continuar a 
servir do Brasil, é para ser promovido ao posto de capitão. 
Anexo: certificado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3597. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3597. 
 

3598-  [post. 1798, Novembro, 2] 
REQUERIMENTO de frei João do Coração de Jesus, religioso da Ordem de São 
Paulo, a (D. Maria I), pedindo a aprovação da licença que lhe fora concedida pelo 
seu prelado, para que pudesse ir, como capelão, para o Estado do Brasil, a fim 
de tratar de assuntos particulares. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3598. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3598. 
 

3599-  [ant. 1798, Novembro, 5, Santos] 
REQUERIMENTO de Ana Luísa de Jesus, viúva de Miguel dos Santos Luz, 
moradora na vila e praça de Santos, em que pede a (D. Maria I) seja servida 
mandar passar-lhe provisão, para ela poder ser tutora dos seus seis filhos 
menores, e administradora dos seus bens. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3599. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3599. 
 

3600-  [ant. 1798, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de São Luís de Guaratuba, Antônio dos 
Santos Amaral, a (D. Maria I) pedindo patente de confirmação naquele posto, em 
que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) por estar vago pelo falecimento de 
Antônio de Sousa Pereira. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3600. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3600. 
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3601-  1798, Novembro, 9, Palácio de Queluz 
RELAÇÃO (minuta da) das respostas a dar ao governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), pelo 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho), por ordem de (D. Maria I) 
referindo-se ao conteúdo de 37 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3601. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3601. 
 

3602-  1798, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do tenente da 3ª 
Companhia de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da cidade de São 
Paulo, Manuel Pacheco Gato, a (D. Maria I) pedindo a sua reforma com meio 
soldo, ou sem ele, para poder tratar das suas fazendas que necessitavam de sua 
assistência. Pareceu ao Conselho, depois de ouvida a opinião do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), que fosse deferida a dita petição, sendo o requerente reformado sem 
soldo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3602. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3602. 
 

3603-  1798, Novembro, 12, Palácio de Queluz 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo) Bernardo José (Maria) de Lorena (e 
Silveira), pelo qual (D. Maria I) manda informá-lo de que, à Corte, chegaram 
notícias queixando-se do (secretário do governo de São Paulo), José Romão 
Jeunot e de José Joaquim de Oliveira e de que não é intenção da Rainha prover 
o primeiro no posto de coronel. Em nome da Rainha declara-lhe ainda que 
continue o sistema administrativo da Fazenda Real introduzido pelo seu 
antecessor (Luís Antônio Furtado de Mendonça) e que apesar de (D. Maria I) ter 
aprovado a última proposta militar, no caso de aumentar as despesas, não torne 
a fazer provimento de postos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3603. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3603. 
 

3604-  1798, Novembro, 13, Lisboa 
PROVISÃO de D. Maria (I) conferindo a Ana Luísa de Jesus, viúva de Miguel dos 
Santos Luz, tutoria de seus filhos e administração dos bens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3604. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3604. 
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3605-  1798, Novembro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para (D. Maria I) expondo as alterações que 
julgava convenientes, parágrafo por parágrafo, dos 28 que constavam  da lei de 5 
de outubro de 1795, concernente à concessão de terras de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3605. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3605. 
 

3606-  [ant. 1798, Novembro, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio Cerqueira César, a (D. Maria I), em que, visto lhe 
ser indeferido o requerimento em que pedia-lhe confirmasse a patente, pela qual 
o governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), o nomeava capitão de uma Companhia do Regimento 
de Cavalaria de Dragões Auxiliares de serra acima, da vila de Jundiaí , pede que 
mande entregar-lhe a nomeação que juntara ao dito requerimento. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3606. 
 

3607-  [ant. 1798, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de José Morato do Canto, por seu procurador, Francisco de 
Sales Varela (da Fonseca) a (D. Maria I), pedindo patente de confirmação do 
posto de capitão das Ordenanças do Bairro dos Almeidas, da vila de Paranaguá . 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3607. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3607. 
 

3608-  1798, Novembro, 23, Lisboa 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO lavrado pelo ouvidor da comarca de (São Paulo), 
Joaquim José de Almeida, a pedido do Tenente-coronel do Regimento de 
Infantaria da praça de Santos, Cândido Xavier de Almeida e Sousa, naquela 
praça, dos 78 documentos que o compõe. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3608. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3608. 
 

3609-  [ant. 1798, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinheiro Ribas, a (D. Maria I), pedindo confirmação 
no posto de capitão da Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria 
de Milícias da vila de Santos, de que é coronel Luís Antônio Neves de Carvalho e 
para o qual foi nomeado pelo (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3609. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3609. 
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3610-  [ant. 1798, Novembro, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO do (alferes) Antônio Pedro Fernandes Pinheiro, pedindo a (D. 
Maria I) confirmação da patente pela qual o (governador) e capitão general da 
capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça o promoveu 
a tenente da Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria de Milícias 
da vila de Santos, de que é coronel Luís Antônio Neves de Carvalho. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3610. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3610. 
 

3611-  [ant. 1798, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel Coelho Neto, a (D. Maria I), pedindo confirmação 
do posto de tenente-quartel-mestre do 1º Regimento de Milícias de Infantaria da 
cidade de São Paulo, de que é coronel, Francisco Xavier dos Santos, e para o 
qual foi nomeado pelo governador da mesma capitania, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3611. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3611. 
 

3612-  1798, Dezembro, 1, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para a (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
fazendo saber o odioso procedimento do Bispo (D. Mateus de Abreu Pereira), 
que quis macular o seu nome e fez acreditar coisas inauditas a seu respeito, 
continuando ele, apesar de tudo, a prestar-lhe todas as honras, empregando 
todos os meios para estar em boas relações.. Censura o desordenado 
procedimento do Bispo, que dá Ordens a quem não deve, e mostra a calamitosa 
situação do novo clero de São Paulo, pedindo ao ministro que se informe de todo 
o deduzido. Aguarda que se digne tomar medidas necessárias para obstar a 
semelhantes desordens. 
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3612. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3612. 
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3613-  1798, Dezembro, 1, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, em que expõe as tentativas do Bispo da Diocese (de São Paulo, D. 
Mateus de Abreu Pereira), para levantar barreiras entre o governador e o povo, 
não perdendo ocasião de lhe tornar odioso o nome. Apesar do ódio do Bispo, 
pelo governador, este não deixou de o servir sempre que tal foi preciso; foram 
inúteis, porém, todas as diligências para melhor convivência. Por carta-lei de 17 
de Dezembro de 1794, os generais e os Bispos eram encarregados da direção, 
dos Estudos do Ultramar; afinal, o governador verificou que muitas pessoas 
ensinavam com a única licença do Bispo, pelo que escreveu aos capitães-mores, 
para que suspendessem todos os que ensinassem sem legítima autorização, e 
dessem licença às pessoas que a pedissem, depois de tirarem informações, nas 
respectivas Câmaras, sobre se os interessados teriam competência e qualidades 
morais. Quanto às listas dos habitantes, suas ocupações, casamentos, 
nascimentos e mortes, por Ofício de 21 de Outubro de 1797 diz, o dito ministro, 
que se poderão obter dos párocos; no entanto, para evitar desarmonia, o referido 
general participou esta ordem ao mesmo Bispo; soube, porém mais tarde, que 
este prelado não tomou as devidas providências para prontamente cumprir esta 
ordem real, pelo que mandou uma carta aos párocos, sendo por isso censurado 
pelo Bispo. Mais fatos poderia apontar, mas para não fazer realçar mais as 
culpas do prelado, e para não se julgar que agia por vingança, acha melhor calar-
se. Anexo: 2 cartas, representação, certidão, 6 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3613. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3613. 
 

3614-  1798, Dezembro, 5, Lisboa 
PROVISÃO de D. Maria I, ordenando ao presidente e deputado da Junta da 
Administração e Arrecadação da Fazenda Real da capitania de São Paulo, que 
se cobrem os novos direitos, segundo a sua resolução a esse respeito, de todos 
as oficiais cujas serventias são arrematadas por donativos para a Fazenda Real 
e que a ela pagam terças partes pelas novas avaliações da comarca, daquela 
capitania, de que envia a cópia, deduzindo-se os ditos direitos da quantia que 
ficar líquida depois de abatidas as terças partes e donativos. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3614. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3614. 
 

3615-  [ant. 1798, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do ajudante das Ordenanças da vila de Santos, Cipriano da 
Silva Prestes a (D. Maria I), pedindo a confirmação da (carta) patente pela qual 
foi nomeado para o posto de capitão do Fortes de Castro, na barra da mesma 
vila, posto que se encontra vago por ausência de José de Sousa Meneses. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3615. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3615. 
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3616-  1798, Dezembro, 14, Junta 
AVISO de José Joaquim Monis Ferreira de Abreu, no Conselheiro Francisco da 
Silva Corte-Real, remetendo, por mandado da Junta dos Três Estados; as ordens 
para os Presidentes e deputados da Junta da Administração e Arrecadação da 
Fazenda Real, das capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Ceará Grande. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3616. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3616. 
 

3617-  1798, Dezembro, 19, Lisboa 
OFÍCIO do intendente-geral da Polícia, Diogo (Inácio) de Pina Monique, para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre o valor do cânhamo de 
Paranaguá . 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3617. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3617. 
 

3618-  1798, Dezembro, 22, Lisboa 
REQUERIMENTO de Paulo Joaquim Gomes a (D. Maria I) pedindo Patente de 
confirmação do posto de Alferes da Companhia de Caçadores do 2º Regimento 
de Milícias de Infantaria da cidade de São Paulo, para o qual foi nomeado pelo 
governador da mesma capitania como mostra pela carta patente junta. Sobre 
este, requerimento recaiu um despacho favorável do Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3618. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3618. 
 

3619-  [ant. 1799, Janeiro, 8, São Paulo ] 
REQUERIMENTO de Ana Leoniza de Avelho Fortes, viúva do ouvidor de 
Paranaguá  Francisco Leandro de Toledo Rendon, por seu procurador, Diogo de 
Toledo Lara Ordonhes, a (D. Maria I), pedindo provisão para poder tutelar suas 
filhas menores, e ser sua administradora, vista possuir as qualidades requeridas, 
para tal efeito. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3619. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3619. 
 

3620-  [ant. 1799, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da Vila de Santos, bacharel Sebastião Luís 
Tinoco da Silva a (D. Maria I), pedindo um sindicante para lhe tirar residência, 
visto já ter sucessor nomeado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3620. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3620. 
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3621-  [ant. 1799, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Luís Alvares de Siqueira, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação do posto de tenente da 3ª Companhia do Regimento de Milícias, 
para o qual, foi nomeado pelo governador da capitania de São Paulo, como 
mostra pela carta patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3621. 
 

3622-  [ant. 1799, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Domingos Soares da Silva, a (D. Maria I) pedindo 
confirmação da nomeação no posto de tenente da 2ª companhia do Regimento 
de Milícias, para o qual foi provido pelo governador da capitania de São Paulo, 
como consta pela carta patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3622. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3622. 
 

3623-  [ant. 1799, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de José Joaquim da Silveira a (D. Maria I) pedindo 
confirmação ao posto de capitão da 6ª Companhia de Fuzileiros, novamente 
criada no Regimento de Infantaria de Milícias, da vila de Sorocaba, para o qual 
foi nomeado pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) como consta pela carta patente 
junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3623. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3623. 
 

3624-  [ant. 1799, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Inácio Leite Penteado a (D. Maria I) pedindo confirmação 
do posto de capitão da (Companhia) de Granadeiros do Regimento de Milícias 
(de Sertanejos da vila de Itu) para o qual foi nomeado, pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), como consta da patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3624. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3624. 
 

3625-  1799, Janeiro, 12, Lisboa 
REQUERIMENTO de José da Silva e Carvalho pedindo (D. Maria I) confirmação 
da patente, pela qual foi nomeado alferes da 3ª Companhia de (Fuzileiros, do 
Regimento de Infantaria de) Milícias (de Sertanejos da vila de Itu) pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3625. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3625. 
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3626-  [ant. 1799, Janeiro, 13, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Francisco José Correia, a (D. Maria I) pedindo confirmação 
da patente do posto de capitão da 2ª Companhia de Fuzileiros, do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba, para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça) como mostra pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3626. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3626. 
 

3627-  [ant. 1799, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de Antônio de Cerqueira Lima, pedindo a (D. Maria I) que lhe 
confira a comissão de dois por cento que recebia pelo emprego, de fiel recebedor 
dos cruzados do sal, na praça de Santos, como prêmio dos serviços prestados. 
Tendo sido deferido, não necessita confirmação e não sendo isto que pretende, 
pede que este se junte aos outros papéis para que o Conselho à vista do exposto 
dê um despacho favorável. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 36627. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3627. 
 

3628-  [ant. 1799, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO de Antônio Barbosa Fagundes, da cidade de São Paulo, 
pedindo a (D. Maria I), confirmação do posto de tenente quartel, mestre do 2º 
Regimento de Milícias da mesma cidade, em que foi nomeado pelo governador e 
capitão-general desta capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3628. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3628. 
 

3629-  1799, Janeiro, 25, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende (D. Antônio José de Castro), mandando remeter 
àquele Conselho, por ordem de (D. Maria I) as cartas escritas da capitania de 
São Paulo, que contém acusações contra o governador e capitão-general (da 
capitania de São Paulo, Antônio Manuel Castro e Mendonça); manda, ainda que 
a Conselho faça expedir ordens secretas aos magistrados ou outras pessoas que 
lhe constar mereçam maior confiança para que examinem os fatos de que o dito 
governador é argüido e remetam as mais exatas informações, sobre as quais o 
Conselho consultara o que parecer. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 46, doc. 3629. 
AHU_CU_023-01, Cx. 46, D. 3629. 
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3630-  1799, Janeiro, 25, São Paulo 
CARTA do coronel Jerônimo Martins Fernandes a (D. Maria I) em que dá conta 
do mau cumprimento das leis com prejuízo para a Coroa Real e dos vexames 
sofridos pelo novo, desde que Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça 
tomara posse do cargo de governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3630. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3630. 
 

3631-  [post. 1799, Janeiro, 25] 
RESPOSTAS das Contas de Jerônimo Martins Fernandes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3631. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3631. 
 

3632-  [ant. 1799, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento de Cavalaria de Milícias de Curitiba, 
Francisco de Paula Teixeira, a (D. Maria I), pedindo carta patente de confirmação 
da sua nomeação no referido posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3632. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3632. 
 

3633-  [ant. 1799, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de José de Campos Pais, em que pede a D. Maria (I), que lhe 
seja confirmada a patente que lhe concedera o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), para o 
posto de tenente-quartel-mestre do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de 
Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3633. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3633. 
 

3634-  [ant. 1799, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Alexandre de Sousa Guimarães, pedindo a (D. Maria I) 
confirmação da patente, pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), o nomeou capitão mor 
da vila de Cananéia , como prova, pela carta junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3634. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3634. 
 

3635-  [ant. 1799, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Inácio Ferraz Leite, pedindo a (D. Maria I) carta de 
confirmação da concessão da sesmaria de uma légua de terra de testada e duas 
de sertão, na paragem chamada Jacaré. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3635. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3635. 
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3636-  1799, Janeiro, 28, Lisboa 
REQUERIMENTO de D. Ana Leoniza de Avelho Fortes, viúva do bacharel 
transcrito Leandro de Toledo Rendon e, de sua irmã D. Mariana Angélica Fortes 
de Bustamante e Sá, pelo procurador, Diogo de Toledo Lara Ordonhes, pedindo 
a (D. Maria I) carta de confirmação de sesmaria, concedida pelo governador da 
capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), cujas terras 
herdaram de seus pais. Sobre este requerimento recaíram dois pareceres 
respectivamente, do procurador da Fazenda e da Coroa, e três despachos do 
Conselho Ultramarino, um dos quais deferindo. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3636. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3636. 
 

3637-  1799, Janeiro, 28, São Paulo 
RECIBO passado por Antônio José de Macedo ao (governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
declarando ter recebido determinada quantia em pagamento de uns cavalos e 
umas carnes, que, por sua ordem, remetera para a cidade da Bahia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3637. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3637. 
 

3638-  1799, Janeiro, 29, São Paulo 
CARTA do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) a D. Rodrigo de Sousa Coutinho (?), para o (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) 
informando que (D. Maria I) estranhou que o dito governador propusesse para 
oficiais dos Regimentos de Milícias, pessoas não dignas nem capazes para o real 
serviço, e ordenou que justificasse tal ato. 
Anexo: nota, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3638. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3638. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1024 / 1400 

3639-  1799, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do capitão de Milícias da capitania de Mato Grosso, Belchior Alvares 
Pereira, para (D. Maria I), em que expõe a maneira desastrosa e miserável em 
que vivem os habitantes de São Paulo, em virtude do procedimento do 
governador (e capitão-general) da mesma capitania, Antônio Manuel de Melo 
(Castro e Mendonça), do ajudante de Ordens Tomás da Costa Correia (Rebelo e 
Silva) e da mulher deste, Ana Rita. O dito ajudante de Ordens veio da Corte, em 
companhia do mesmo governador, como ajudante de Ordens; mais tarde, foi 
nomeado sargento-mor de Artilharia a cavalo, sendo-lhe entregue três 
Companhias que se criaram incorporadas na Legião de Voluntários Reais.  Ele  
mandou várias índias  tecerem algodão que foi vendido por bom preço, sendo 
estas muito mal tratadas; mandou, também, empregar sete artífices, nas mesmas 
Companhias, mas estes só faziam o serviço particular do já mencionado 
ajudante. Era bom que a Rainha se informasse a respeito de estado dos dois 
Regimentos pagos de São Paulo no Regimento de Infantaria queixam-se de que 
já não tem a disciplina que tinha antes do governador em Junho de 1797, pois 
apesar de coronel de Infantaria paga, Manuel Mexia Leite ter sido sempre 
respeitado pelos generais que têm servido nesta capitania e de trazer sempre o 
seu Regimento em disciplina, é tratado com o maior desprezo pelo governador; a 
idéia do dito governador é de reformar o mesmo coronel e eleger Tomás da 
Costa Correia (Rebelo e Silva), que tem sido com a esposa o causador da ruína 
desta Capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3639. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3639. 
 

3640-  1799, Janeiro, 31, São Paulo 
CARTA de Belchior Alvares Pereira para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
em que participa o estado miserável em que se encontram os habitantes da 
capitania de São Paulo, durante o tempo de governo do governador e capitão-
general da mesma capitania, Antônio Manuel de Melo Castro (e Mendonça) e o 
seu ajudante de Ordens, Tomás da Costa Correia (Rebelo e Silva). O povo está 
bastante desanimado, pois não pode corresponder-se com outras capitanias e 
não há disciplina militar, porque o mesmo ajudante de Ordens faz o que lhe 
apetece. Belchior Alvares Pereira diz que o referido ministro e a Rainha devem já 
ter tido alguns dissabores, em conseqüência das desordens feitas pelos citados 
governador, ajudante de Ordens, e pela mulher deste, Ana Rita. Roga, por isso, 
que tome providências necessárias sobre um caso tão melindroso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3640. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3640. 
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3641-  1799, Janeiro, 31 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre o estado em que encontrou a Legião de Voluntários Reais, especialmente 
a Brigada de Cavalaria. Faltam armamentos, cavalos e arreios. Esta Legião,  
criada por ordem de (D. José I), de 14 de Janeiro de 1775, compreendia 4 
Companhias de Cavalaria.Estas companhias chegaram em mau estado e 
regressaram em pior, chegando-se a ponto de não haver um único cavalo capaz 
de montar, estando toda a cavalaria a pé. Este estado de coisas é remediável, 
havendo possibilidade de adquirir bons cavalos e milho a preço acessível.O 
capitão Bento Gonçalves ofereceu oito mulas para a serviço dos Correios. A 
notícia de que o capitão Joaquim José Pinto de Morais Leme estava encarregado 
da compra de cavalos para a remonta de cavalaria, e mulas para o serviço dos 
Correios, estimulou o povo que desinteressadamente se tem distinguido nos seus 
serviços.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3641. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3641. 
 

3642-  [1799, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça a (D. Maria I), pedindo provisão da nomeação de juiz de fora da vila 
de Santos, que os seus antecessores têm servido, juntamente com o cargo de 
juiz da Alfândega. 
Anexo: 3 requerimentos, 4 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3642. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3642. 
 

3643-  1799, Fevereiro, 10, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios emanados da Secretaria de Estado do Ultramar, por 
"Parada" do Rio de Janeiro, a qual chegou à cidade de (São Paulo) a 31 de 
Dezembro de 1798. Dentre  outros assuntos, constam os seguintes: a cautela 
que se deve observar em relação aos movimentos dos espanhóis; a chegada dos 
navios estrangeiros; informação sobre a representação dos oficiais da Câmara da 
cidade (de São Paulo); informação sobre o requerimento de João Feliciano de 
Aguiar; informação sobre o requerimento do capitão Joaquim José Pinto de 
Morais (Lenha); informação sobre o requerimento de André da Silva Gomes e 
para impedir a invasão de franceses e espanhóis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3643. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3643. 
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3644-  [ant. 1799, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Milícias, da vila de Paranaguá, 
José Pinto da Fonseca (por seu procurador), Manuel Pereira Vale, a (D. Maria I) 
pedindo patente de confirmação do posto a que foi promovido pelo governador 
da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3644. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3644. 
 

3645-  [ant. 1799, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO do tenente Francisco Belarmino da Assunção em que pede a 
(D. Maria I) carta de confirmação da sesmaria que lhe foi concedida. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3645. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3645. 
 

3646-  [ant. 1799, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio José da Cruz, de Joaquim Francisco da 
Cruz, de Bernardo José Álvares e Joaquim da Costa Garcia, da vila de Itu, a (D. 
Maria I), pedindo confirmação da carta de sesmaria, não obstante, ter já 
terminado o prazo da consignação. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3646. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3646. 
 

3647-  1799, Março, 1, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia o tenente coronel da 
Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Antônio Luís da Rocha 
Pereira de Magalhães, coronel do Regimento de Infantaria daquela cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3647. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3647. 
 

3648-  [ant. 1799, Março, 2] 
REQUERIMENTO do alferes, Luís Teixeira de Toledo, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação de sesmaria de duas léguas de terra de testada e duas de sertão, no 
termo da vila de It, que lhe concedeu o governador da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3648. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3648. 
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3649-  [ant. 1799, Março, 12] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel, Modesto Antônio Coelho Neto, pedindo a 
(D. Maria I), confirmação da sesmaria de duas léguas de terra de testada e duas 
de sertão, no termo da vila de Itu  confrontando com a povoação de Pirassicaba 
(Piracicaba). Estas terras foram-lhe concedidas pelo governador e capitão-
general da capitânia de São Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), 
como consta da carta inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3649. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3649. 
 

3650-  [ant. 1799, Março, 2] 
REQUERIMENTO de José Joaquim do Amaral, em que pede a (D. Maria I) que 
lhe seja confirmada a patente que lhe concedera o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), para o 
posto de alferes da 6ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de 
Milícias da vila de Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3650. 
 

3651-  [ant. 1799, Março, 4] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Moji-mirim da 
capitania de São Paulo, José dos Santos Cruz a (D. Maria I), pedindo 
confirmação daquele posto para que foi nomeado pelo governador e capitão-
general da mesma capitania, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), vago 
pelo falecimento de Manuel Rodrigues Araújo, como mostra pela carta patente 
junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3651. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3651. 
 

3652-  [ant. 1799, Março, 4] 
REQUERIMENTO de Manuel de Melo Taques Góis Aranha, pedindo a (D. Maria 
I), que o confirme no posto de capitão de Ordenanças da vila de Itu, em que foi 
nomeado pelo governador da capitania e capitão-general de São Paulo, 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) como consta na carta patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3652. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3652. 
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3653-  [ant. 1799, Março, 4] 
REQUERIMENTO de Martim de Melo Taques, morador na vila de Itu a (D. Maria 
I), pedindo confirmação da sesmaria concedida pelo governador interino da 
capitania de São Paulo, Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo. Esta 
sesmaria consta de uma campina onde apascente gado; está demarcada, em 
obediência ao alvará de 3 de Março de 1770, e dela tem pago dízimos e direitos. 
Anexo:  carta patente, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3653. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3653. 
 

3654-  [ant. 1799, Março, 7] 
REQUERIMENTO do tenente Domingos Marcondes do Amaral, pedindo a (D. 
Maria I), confirmação da sesmaria, de setecentos e cinqüenta braças de terras de 
testada, e légua e meia de sertão na capitania de São Paulo, concedidos pelo 
governador (interino) da mesma. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3654. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3654. 
 

3655-  [ant. 1799, Março, 9] 
REQUERIMENTO de Vicente da Costa Taques Góis Aranha, morador no Estado 
de São Paulo, a (D. Maria I), pedindo confirmação da sesmaria concedida pelo 
governador (interino) da mesma capitania, Frei José Raimundo Chichorro da 
Gama Lobo. Esta sesmaria consta de uma campina, na qual cria gado, pagando 
os dízimos e os devidos direitos, satisfazendo as cláusulas do alvará de 3 de 
Março de 1770. 
Anexo: 2 pareceres, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3655. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3655. 
 

3656-  1799, Março, 14, Palácio de Queluz 
OFÍCIO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra), Luís Pinto de Sousa (Coutinho) ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
restituindo-lhe uma carta do governador da capitania de São Paulo (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça) e dizendo-lhe que os regulamentos de 
Cavalaria, as direções militares e os "Livros Mestres" se devem solicitar à 
Secretaria do Exército. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3656. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3656. 
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3657-  [ant. 1799, Março, 16] 
REQUERIMENTO de Miguel Joaquim de Cerqueira a (D. Maria I), pedindo carta 
de confirmação do posto de capitão da 4ª Companhia de Cavalaria, da vila de 
Jacareí , uma das do Regimento Ligeiro Auxiliar de Serra Acima, vago pela 
reforma de Manuel Fernandes de Andrade, e para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria 
de Lorena e Silveira), como mostra pela carta patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3657. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3657. 
 

3658-  [ant. 1799, Março, 29] 
REQUERIMENTO de José Maria da Cruz Almada, a (D. Maria I), pedindo 
confirmação do posto indicado na carta patente junta, para o qual foi nomeado 
pelo governador da capitania de São Paulo.  
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3658. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3658. 
 

3659-  1799, Abril, 2, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos "fiéis vassalos paulistas" a (D. Maria I), em que se 
expõe que o Alvará de 14 de Abril de 1785, não tinha sido observado pelo 
(governador e capitão)-general da capitania (de São Paulo), (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), e pelo seu ajudante de Ordens, sargento-mor da 
Brigada, Tomás da Costa Correia (Rebelo e Silva), os quais continuam com as 
negociações do costume, e naquela altura estavam fazendo a expedição de sal 
para a capitania de Goiás, vendido por bom preço. . Os paulistas expõem 
também que o  dito ajudante de Ordens sacou dinheiro do cofre de órfãos da vila 
de Itu, em nome de José Florêncio.; e que   o rendimento das passagens do 
Cubatão foi em favor do novo caminho para a vila de Santos. Os negociantes de 
São Sebastião, Ubatuba, São Paulo, Itu praça de Santos, quase nunca tinham 
licença para mandarem os seus produtos para o Rio de Janeiro, mas , como 
Tomás da Costa queria enviar os seus produtos para a Rio de Janeiro e Rio 
Grande, obteve do general,  licença para  aqueles negociantes e lavradores. A 
representação contém ainda comentários sobre questões havidas entre o 
governador e diversas autoridades. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3659. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3659. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1030 / 1400 

3660-  [ant. 1799, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do professor de Gramática Latina na vila e praça de Santos, 
da capitania de São Paulo, José Luís de Morais e Castro, em que, pede a (D. 
Maria I) a confirmação das provisões para continuar no magistério, considerando 
que o prazo de validade da carta régia que a Rainha lhe mandara pelo já extinto 
Tribunal da Real Mesa da Comissão Geral, sobre o exame e censura dos livros, 
tinha já caducado, e que o, suplicante tinha servido com todo o zelo o dito lugar. 
O requerente diz dever requerer pelo Tribunal do Real Conselho Ultramarino, 
consoante o que se manifestava nas provisões que enviava. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3660. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3660. 
 

3661-  1799, Abril, 7, São Paulo 
CARTA de Teobaldo da Fonseca e Sousa para o (ministro e secretário) de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarino), Rodrigo de Sousa 
Coutinho pela qual se queixa injustiças do governador e, capitão-general daquela 
capitania, Antônio Manuel de Melo (Castro e Mendonça), e o informa do 
estratagema que o dito, governador usou em 23 de Março daquele ano, 1779, 
fazendo assinar um papel que devia usar em seu abono para justificar todos os 
abusos de que o acusam. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3661. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3661. 
 

3662-  1799, Abril, 8, Vila Rica 
CARTA (cópia da) do ex-capitão-mor da vila de Cunha, da capitania de São 
Paulo, José Gomes de Sequeira e Mota, para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, pedindo que o dito, ministro interceda a seu favor, junto de (D. Maria I) 
a fim de regressar à dita vila, a qual deixou devido às violências do (governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo) Antônio Manuel e Melo (Castro e 
Mendonça), em virtude duma queixa forjada por Francisco Xavier (Leite). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3662. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3662. 
 

3663-  [ant. 1799, Abril, 9, São Paulo] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros do Regimento de São Paulo, Carlos 
Cannan, pedindo ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho), que ordene ao comandante Pablo 
José da Gama que, o transporte ao Rio de Janeiro no seu barco para que possa 
recolher ao Regimento, com tudo o que necessita, por conta da Rainha (D. Maria 
I). Pede também ao ministro que envie um aviso ao (governador) e capitão-
general (da capitania) de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), para que mande a Real Junta pagar-lhe. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3663. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3663. 
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3664-  [ant. 1799, Abril, 10] 
REQUERIMENTO do (professor de Gramática Latina na vila de Santos), José 
Luís de Morais e Castro, por seu procurador Baltasar de São Mamede, (a D. 
Maria I), pedindo que lhe sejam devolvidos os documentos que acompanhavam 
um seu requerimento anterior, o qual lhe fora indeferido, acrescentando que o 
Supremo Tribunal e Conselho (Ultramarino) não lhe poderiam entregar os ditos 
documentos sem despacho. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3664. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3664. 
 

3665-  [ant. 1799, Abril, 11] 
REQUERIMENTO de Manuel Carvalho Leme, a (D. Maria I), pedindo que lhe 
seja entregue a patente, enviada com o requerimento em que pedia confirmação 
do posto de capitão das Ordenanças da Companhia do Caminho Novo, do distrito 
de Lorena, capitania de São Paulo. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3665. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3665. 
 

3666-  [ant. 1799, Abril, 16] 
REQUERIMENTO do soldado do Regimento de Freire de Andrade, Paulo 
Rodrigues de Sousa, natural de Ubatuba, pedindo a (D. Maria I), que mande 
alvará para que o Tribunal da Mesa de Inspeção do Comércio do Rio de Janeiro, 
se abstenha de violências contra órfãos e viúvas em virtude de seu pai, o alferes 
José Rodrigues, ter morrido, e os seus bens terem sido usurpados ficando sua 
mãe, Clemência da Conceição, em más circunstâncias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3666. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3666. 
 

3667-  1799, Abril, 24, Secretaria 
AVISO do conselheiro (do Conselho Ultramarino), Francisco da Silva Corte Real, 
ao (fiscal das mercês), Francisco Feliciano Velho da Costa Mesquita Castelo 
Branco, comunicando remeter, por ordem daquele Conselho, o requerimento e 
mais papéis de D. Teresa Lina Micaela da Costa, viúva do (capitão de Cavalaria 
de umas das Companhias da Legião de Voluntários Reais de São Paulo), José 
Rodrigues de Oliveira Montes, em que pede remuneração dos serviços de seu 
marido. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3667. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3667. 
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3668-  [ant. 1799, Maio, 6] 
REQUERIMENTO de Luís de Oliveira, morador na vila de São Sebastião, a (D. 
Maria I), pedindo confirmação da sesmaria de meia légua de terras "em quadra", 
concedida pelo governador da capitania de São Paulo, Bernardo José (Maria) de 
Lorena (e Silveira), como mostra pela carta de sesmaria junta. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3668. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3668. 
 

3669-  1799, Maio, 6, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Rodrigo de Sousa Coutinho pelo 
qual lhe comunica a campanha que o Bispo (D. Mateus de Abreu Pereira) fez 
contra ele e contra o seu Governo; por vários meios, junto do povo e publicando 
a carta difamatória a que ele, noutros ofícios, se refere. Inculca-o como o 
denunciante dos crimes imaginários que lhe imputam e aponta como causa 
donde emana toda a intriga e o principal influenciados do Bispo, o arcediago da 
Sé, Manuel Joaquim Gonçalves. Espera que reconheçam a sua inocência e o 
Bispo entre na execução dos seus deveres, afastando daquela diocese a causa 
da sua negligência. 
Anexo: 2 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3669. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3669. 
 

3670-  1799, Maio, 6, São Paulo 
OFÍCIO (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio o 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
em que faz saber qual a conduta dos párocos e também de se queixar deles 
quando o Bispo (de São Paulo) D. Mateus de Abreu Pereira, não os repreender 
pelos seus maus atos.  O que tinha dado mais dissabores, foi o vigário da vila de 
Taubaté; Manuel Francisco de Andrade, afilhado do arcediago e colocado pelo 
mencionado Bispo. O referido vigário já tinha estado na mesma freguesia, cerca 
de três anos, nos quais nunca fez confissão, óbitos, casamentos e batismos, 
vivendo libertinamente, e dando sempre maus exemplos. O povo reclamou,  mas  
seus rogos  não tiveram aceitação. Então convocaram a Câmara, para que 
vigário saísse daquela vila,  atestando que, pessoas como o vigário, não se 
fizeram para ser pastores. Por tudo isto, o  governador achava conveniente que o   
ministro tomasse providências, pois que,  da conduta das vigários depende muito 
o bem estar e o sossego dos povos. 
Anexo: 4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3670. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3670. 
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3671-  1799, Maio, 16, São Paulo 
"AUTOS" dos serviços do sargento-mor da Brigada de Infantaria da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo, Anastácio de Freitas Trancoso, cujos 
documentos estão rubricados pelo ouvidor da comarca de São Paulo, Caetano 
Luís de Barros Monteiro. 
Anexo: requerimento, 2 atestados, reconhecimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3671. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3671. 
 

3672-  1799, Junho, 8, São Paulo 
CARTA de (coronel de Infantaria da praça de Santos), Manuel Mexia Leite, para 
o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) (D. Rodrigo de Sá Coutinho), comentando-se das injustiças 
praticadas pelo (governador e capitão) -general da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo e Castro e Mendonça), que lhe inventava doenças 
graves e defeitos físicos, o que era falso, podendo provar por documentos. 
Lamenta, igualmente, o ter desagregado o seu Regimento, a ponto de existirem 
apenas quatro soldados em cada Companhia daquela cidade, encontrando-se 
os, outros dispersos por diferentes destacamentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3672. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3672. 
 

3673-  [ant. 1799, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do ouvidor de Paranaguá , bacharel Manuel Lopes Branco, a 
(D. Maria I), pedindo que nomeie sucessor por ter terminado o prazo do cargo 
que exercia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3673. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3673. 
 

3674-  1799, Junho, 12, São Paulo 
CARTA do coronel do 1º Regimento Miliciano de São Paulo, Francisco Xavier 
dos Santos, para (D. Maria I), expondo que exerce, há quinze anos, o cargo de 
tesoureiro geral e deputado da Junta da Fazenda da capitania de São Paulo. 
Solicita à Rainha a sua intervenção, no sentido de impedir o então governador e 
(capitão-general) da dita capitania, Antônio Manuel de Melo (Castro e 
Mendonça), de prosseguir na sua perseguição ao referido coronel e seu 
Regimento, nomeando para coronel-agregado ao mesmo Regimento, José 
Florêncio da Silveira, morador na vila de Itu, desobedecendo às reais 
determinações que não permitem postos agregados nos Corpos Auxiliares 
Jurando a sua lealdade, pede as providências necessárias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3674. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3674. 
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3675-  1799, Junho, 14, São Paulo 
CARTA do coronel do 1º Regimento Miliciano de São Pauto, Francisco Xavier 
dos Santos, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, lamentando-se da 
perseguição que lhe move o (governador) e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo (Castro e Mendonça), assim como ao Regimento 
de Milícias, formado por oficiais de comprovada honradez o qual tem por coronel 
agregado José Florêncio de Oliveira, da vila de Itu. Considera este provimento 
uma ofensa, por si e seus oficiais na qual está empenhado o governador e seu 
ajudante de ordens, Tomás da Costa (Correia Rebelo e Silva). Não pretende ser 
eco dos clamores dos oprimidos, apenas defende a sua causa, como cidadão 
pacifico e zeloso dos interesses de (D. Maria I). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3675. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3675. 
 

3676-  1799, Julho, 12, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO de alguns paulistas (ao ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho), 
agradecendo por terem, com o seu auxílio, conseguido que o ajudante das 
ordens (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José de Franca e Horta), Tomás da Costa, fosse mandado embora da cidade e 
lamentam-se do fato de ele ter saído triunfalmente, o que explicam pelo 
valimento que tinha junto do governador. E este último tinha compelido 
testemunhas a deporem a favor do oficial em questão, para este apresentar boas 
referências no Reino, quando do regresso. Esperavam, contudo, que na corte, 
quer o ministro, quer a Rainha, viriam a conhecer definitivamente, a verdade. 
Pedem, indiretamente, ao Ministro que destitua do cargo o governador. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3676. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3676. 
 

3677-  1799, Julho, 16, São José 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) do diretor dos Índios, José Cardoso da Guerra, 
capitão regente Fernando de Sousa Pousada e do alferes Jorge dos Santos, em 
nome de todos os índios da Vila de São José, ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, em que pedem ao referido ministro que autorize o sargento-mor e 
ajudante de Ordens, Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva, a voltar para o seu 
posto, em virtude dele zelar pelos direitos dos fracos perante os fortes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3677. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3677. 
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3678-  [ant. 1799, Julho, 19] 
REQUERIMENTO de Luís Dias de Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo confirmação do posto de capitão da 5ª Companhia de Ordenanças, para 
que foi nomeado pelo governador da capitania de São Paulo, como mostra pela 
carta patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3678. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3678. 
 

3679-  [ant. 1799, Julho, 19] 
REQUERIMENTO de Tomás Marcondes da Silva, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo confirmação da patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) o nomeou 
capitão da 7ª Companhia de Ordenanças. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3679. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3679. 
 

3680-  [ant. 1799, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do guarda-mor, Tomé Gonçalves de Carvalho, ao (Príncipe 
Regente D. João), de Ordenanças dos Moradores dos Bairros (de Guaratinguetá 
e Pilões, do distrito da vila de Guaratinguetá), para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José Maria de 
Lorena e Silveira), como mostra pela patente inclusa. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3680. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3680. 
 

3681-  [ant. 1799, Julho, 19, Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Antônio de Moura pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, o nomeou sargento-mor das Ordenanças da vila de Guaratinguetá. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3681. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3681. 
 

3682-  [ant. 1799, Julho, 19, s.l.] 
REQUERIMENTO de Joaquim Pereira Rangel, ao Príncipe Regente (D. João), 
pedindo confirmação da nomeação no posto de capitão da 4ª Companhia das 
Ordenações (do bairro das Notas, do distrito da vila de Santo Antônio de 
Guaratinguetá), para o que foi nomeado pelo governador da capitania de São 
Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3682. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3682. 
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3683-  1799, Julho, 20, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende (D. Antônio José de Castro), informando que o 
Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao dito Conselho o requerimento do 
capitão do 2º Regimento de Cavalaria de Milícias da cidade de São Paulo 
Francisco Xavier Leite, para que consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3683. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3683. 
. 

3684-  [ant. 1799, Julho, 24] 
REQUERIMENTO de Luís José Pereira de Queiroz pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão da 5ª Companhia 
de Fuzileiros (do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3684. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3684. 
 

3685-  [ant. 1799, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de Bento Pires de Miranda, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) a confirmação da patente do posto de tenente da Companhia de 
Caçadores (do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3685. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3685. 
 

3686-  [ant. 1799, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de Pedro Antônio de Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de tenente da (8ª) Companhia de 
Fuzileiros (do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3686. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3686. 
 

3687-  [ant. 1799, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de Inácio Xavier Pais (de Campos) pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de tenente da (4ª) 
Companhia de Fuzileiros (do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de 
Sorocaba). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3687. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3687. 
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3688-  [ant. 1799, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de João dos Santos Ferreira de Sá em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão da (1ª) 
Companhia de Fuzileiros (do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de 
Sorocaba). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3688. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3688. 
 

3689-  [ant. 1799, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de José Antônio Pais pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente do posto de alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros (do 
Regimento de Infantaria de Milícias da Vila de Sorocaba). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3689. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3689. 
 

3690-  1799, Julho, 29, Vila de Cunha 
REPRESENTAÇÃO do juiz e oficiais da Câmara da Vila de Cunha da capitania 
de São Paulo (a D. Maria I) pedindo-lhe pela terceira vez que apresentasse na 
igreja da vila, o padre João Pereira da Costa, sem atender à proposta do Bispo, 
considerando que o dito padre então vigário encomendado da igreja da vila de 
Cunha, era pessoa em quem concorriam todos os necessários requisitos para ser 
pastor, e que já o provara, quer em Cunha, quer em Jacareí .. Dizem que, tendo 
o Bispo posto a concurso a igreja, o Padre Costa não quis apresentar-se por ter 
de antemão a certeza de ser excluído, visto não ser dos protegidos do 
Arcediago.. Terminam lamentando o governo do Bispo (D. Mateus de Abreu 
Pereira) e lembrando com saudade o do Bispo anterior (D. Frei Manuel da 
Ressurreição). 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3690. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3690. 
 

3691-  [ant. 1799, Julho, 30] 
REQUERIMENTO de João Teixeira de Oliveira ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação da carta patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3691. 
 

3692-  [ant. 1799, Julho, 30] 
REQUERIMENTO de Antônio Teixeira de Oliveira, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo confirmação da carta patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3692. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3692. 
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3693-  1799, Agosto, 1, Quartel da Legião 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais e soldados da Brigada de Artilharia da Legião de 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, informando que apresentaram a (D. Maria I), um requerimento. Por 
sentirem muito a perda do comandante em virtude das suas boas qualidades e 
de o estimarem tanto, pedem ao referido ministro que interceda junto da Rainha, 
para que o mesmo comandante volte para a referida Brigada. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3693. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3693. 
 

3694-  [ant. 1799, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de Francisco Correia de Morais Leite, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo patente de confirmação do posto de capitão-mor da Ordenança 
da vila do Porto Feliz. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3694. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3694. 
 

3695-  [ant. 1799, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de Antônio da Silva Leite em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de capitão da 1ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu, de 
que é coronel João Vicente da Fonseca. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3695. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3695. 
 

3696-  [ant. 1799, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do (alferes) Francisco Vieira de Morais ao (Príncipe Regente), 
pedindo confirmação da nomeação no posto de capitão de Companhia do bairro 
de São Bernardo da cidade de (São Paulo), uma das do 2º Terço de Infantaria 
Auxiliar de Serra Acima, para o qual foi nomeado pelo governador e capitão-
general da mesma capitania (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira), como 
mostra na  carta patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3696. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3696. 
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3697-  [ant. 1799, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de André Dias de Aguiar, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação de patente, pela qual o governador e capitão general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) o nomeou 
capitão da 3ª Companhia de Ordenanças dos bairros de "Itagaçava, Pirapora e 
Crucaguaçú" da vila de Porto Feliz, de que é capitão-mor, Francisco Correia de 
Morais Leite. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3697. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3697. 
 

3698-  [ant. 1799, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Salvador Correia Leite de Morais, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão da 2ª Companhia 
das Ordenanças dos bairros de "Avecuya", "Palmital", "Jacareupava", 
"Cayacatinga" e "Caraguatatuba" da vila de Porto Feliz. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3698. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3698. 
 

3699-  [ant. 1799, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco de Sales, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo confirmação do posto de capitão da 4ª Companhia de Fuzileiros, do 2º 
Regimento de Milícias de Infantaria de São Paulo, para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general desta capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3699. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3699. 
 

3700-  [ant. 1799, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de João da Costa pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da patente do posto de capitão da 1ª Companhia de Fuzileiros do 
Regimento de Milícias de Infantaria da vila de Cunha, da capitania de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3700. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. .3700 
 

3701-  [ant. 1799, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do guarda-mor Manuel Gonçalves Guimarães e do capitão 
Francisco Luís de Oliveira, pedindo a (D. Maria I) carta de confirmação de 
sesmaria de umas terras, no continente de Curitiba, na paragem denominada 
Guaraúna. .  Estas terras medem duas léguas e meia de comprimento e uma de 
largara e têm as confrontações mencionadas na carta de sesmaria. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3701. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3701. 
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3702-  1799, Agosto, 10, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (vice-rei do Estado do Brasil, 
conde de Resende, D. Antônio José de Castro), pelo qual se faz saber que o 
Príncipe Regente (D. João) mandou remeter ao Conselho Ultramarino a carta do 
governador (e capitão general) da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça) e a cópia de outra carta, as quais foram para o 
Conselho consultar sobre o procedimento do dito governador e do Bispo (D. 
Mateus de Abreu Pereira), o que melhor lhe parecer. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3702. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3702. 
 

3703-  [ant. 1799, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Estanislau de Campos Arruda, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo carta patente de confirmação de nomeação do posto de sargento-
mor de Ordenanças da vila de Itu, da capitania de São Paulo, para o que foi 
nomeado pelo governador da mesma capitania (Antônio Manuel de Melo Castro 
e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3703. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3703. 
 

3704-  [ant. 1799, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio de Sequeira pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João) que lhe mande passar a carta patente de confirmação do posto de 
capitão da 3ª Companhia de Ordenanças da vila de Jundiaí,  em que foi provido 
pelo governador e capitão-general de São Paulo (Antônio de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3704. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3704. 
 

3705-  [ant. 1799, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio de Sequeira e Morais, pedindo a (D. Maria I), 
confirmação da patente pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, pela qual foi promovido a Ajudante das Ordenanças da vila de Jundiaí, da 
mesma capitania. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3705. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3705. 
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3706-  [ant. 1799, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Pedro da Silveira Leite, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo patente da promoção ao posto de capitão da Ordenança da vila de Itu, 
da capitania de São Paulo, para o qual foi nomeado pelo governador e capitão-
general desta capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3706. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3706. 
 

3707-  [ant. 1799, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Brás de Oliveira e Arruda pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), a confirmação da patente do posto de capitão da 4ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Cunha. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3707. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3707. 
 

3708-  1799, Agosto, 19, Palácio de Queluz 
CARTA (minuta da) do Príncipe (Regente D. João) para o governador e capitão-
general da capitania de Minas Gerais, Bernardo José (Maria) de Lorena (e 
Silveira), ordenando-lhe que sob a direção de João Manso Pereira, hábil 
metalúrgico proceda ao exame de lugares, onde melhor se possa edificar uma 
fábrica de ferro, com fornos para fundir, coar e reduzi-lo a aço; demarque os 
bosques que, pela sua extensão, situação e qualidade das árvores sejam 
apropriados à fabricação do carvão e que, para isso, indenize os particulares com 
sesmarias igualmente vantajosas. Ordena também que essas fábricas sejam 
exploradas por conta da Fazenda Real e estipula a preço por que deve ser 
vendido a carvão bem como o ordenado que se deve dar ao dito João Manso 
Pereira, além das despesas feitas com as viagens que realizar para inspeções 
das minas de ferro pelas capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
e que, nessas capitanias dê impulso a trabalhos idênticos, do que resultará a 
prosperidade desses domínios reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3708. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3708. 
 

3709-  [ant. 1799, Agosto, 19, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Maria Rodrigo de Carvalho, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe confirme a Patente que lhe concedera o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça) do posto de capitão da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias de Sertanejos da Vila de Itu. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3709. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3709. 
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3710-  1799, Agosto, 20, Palácio de Queluz 
AVISO (do ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (vice-rei do Brasil D. Antônio 
José de Castro) conde de Resende, informando que, a mandado do Príncipe 
Regente, remete ao Conselho Ultramarino a representação dos oficiais de 
Milícias da capitania de São Paulo, para o dito Conselho consultar o teor da 
mesma. 
Anexo:  aviso, carta, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. .3710 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3710. 
 

3711-  1978, Agosto, 20, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (presidente do Conselho 
Ultramarino) conde de Rezende, (D. Antônio José de Castro), informando que o 
Príncipe Regente D. João manda que seja enviado ao Conselho Ultramarino o 
ofício do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça) referente às sesmarias daquela capitania, 
para que o Conselho dê o seu parecer sobre esse assunto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3711. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3711. 
 

3712-  [ant. 1799, Agosto, 20] 
AVISO (minuta do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos D. Rodrigo de Sousa Coutinho (?)), ao governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), recomendando-lhe a produção de salitre, em nitreiras naturais ou 
artificias; anunciando-lhe uma carta régia, para que promova os trabalhos das 
minas de ferro. Finalmente, informando-o que o (Príncipe Regente D. João) 
mandou remeter um ofício sobre as sesmarias, ao Conselho Ultramarino, para 
que este consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3712. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3712. 
 

3713-  [ant. 1799, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel Dias da Cunha, pedindo ao (Príncipe Regente D, 
João) confirmação do posto de tenente da 8ª Companhia de Fuzileiros do 2º 
Regimento de Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo que vagou pela 
promoção a capitão, de José Gomes Vieira, para o qual foi nomeado pelo 
governador da mesma capitania como mostra pela  carta patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3713. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3713. 
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3714-  [ant. 1799, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de José Monteiro Silva, ao (Príncipe Regente) pedindo 
confirmação da patente pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) o nomeou alferes da 3ª 
Companhia de Fuzileiros (do Regimento de Milícias de Infantaria da vila de 
Cunha), como consta da carta patente inclusa. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3714. 
 

3715-  [ant. 1799, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO de Antônio Monteiro Silva, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) o nomeou 
alferes da 4ª Companhia de Fuzileiros (do Regimento de Infantaria de Milícias da 
vila de Cunha) como mostra pela carta junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3715. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3715. 
 

3716-  [ant. 1799, Agosto, 30, Lisboa] 
CARTA (minuta da) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (oficial maior da 
secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), José 
Filipe da Fonseca, pedindo-lhe que mande expedir um aviso ao vice-rei do 
(Estado do Brasil e governador e capitão-general da capitania) do Rio de Janeiro 
(conde de Resende, D. José de Castro) e ao governador (e capitão general da 
capitania) de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), para que 
ambos informem sobre o estado em que se acha o caminho que se projetou abrir 
para a comunicação da Ilha de Santa Catarina, com a capitania: despesa que 
essa obra poderá ter custado, bem como do que ainda será necessário para a 
completar. Comunica ainda que o (Príncipe Regente D. João) recomendara que a 
informação viesse o mais pormenorizada possível pois considera a dita obra não 
só útil ao comércio como também a mais adequada à defesa das capitanias 
marítimas, visto assegurar a comunicação com as centrais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 47, doc. 3716. 
AHU_CU_023-01, Cx. 47, D. 3716. 
 

3717-  1799, Setembro, 5, Palácio de Queluz 
CARTA (Minuta da) do Príncipe Regente (D. João), para o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça 
informando-o que, devido aos seus conhecimentos de Química e Mineralogia, 
Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado da Silva e Araújo, fique nessa 
capitania como sucessor de João Manso Pereira. Estipula-lhe o ordenado que 
será pago pela Junta da Fazenda dessa capitania e ordena que seja provido no 
posto de sargento-mor de Milícias da mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3717. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3717. 
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3718-  [ant. 1799, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues Leite, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo confirmação do posto de capitão da Companhia de Caçadores do 
Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu, para o qual foi 
promovido pelo governador da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3718. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3718. 
 

3719-  [ant. 1799, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do 2º tenente da Brigada de Artilharia, a cavalo, Manuel 
Nicolau de Ataíde e Azevedo, por seu procurador Luís Xavier de Queirós 
Carreira, a (D. Maria (I), pedindo autorização para ir ao Reino, a fim de receber 
as legítimas dos avós maternos que estão nas mãos de um testamenteiro pouco 
escrupuloso. 
Anexo:  atestado, requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3719. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3719. 
 

3720-  [ant. 1799, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Almeida, ao (Príncipe Regente, D. João) 
expondo ter apresentado no Tribunal uma (carta) patente, do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), nomeando-o sargento-mor das Ordenanças da vila de Porto Felix 
para ser confirmada. Tendo-lhe esta sido recusada, pede que se digne mandar 
entregar a (carta) patente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3720. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3720. 
 

3721-  [ant. 1799, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO de José Lobato pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da patente do posto de tenente da 7ª Companhia de Fuzileiros (do 
Regimento de Milícias de Infantaria da vila de Cunha). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3721. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3721. 
 

3722-  [ant. 1799, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO de Manuel Cardoso Borba, em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João) confirmação da patente no posto de capitão das Ordenanças na vila de 
(Nossa Senhora da Piedade) de Lorena. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3722. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3722. 
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3723-  [ant. 1799, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de São Luís de Guaratuba Antônio dos 
Santos Amaral, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) patente de confirmação, 
naquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3723. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3723. 
 

3724-  1799, Setembro, 19, Santos 
CARTA (cópia da) do (professor de História Natural e morador na vila de Santos, 
João Manso Pereira, para o (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Antônio Manuel de Melo e Castro e Mendonça, informando-o de ter 
acabado de encher no dia 10 (de Setembro de 1799) a pequena nitreira de que 
dera parte ao governador a 21 de Julho, (de 1799). Diz ainda ter-lhe enviado uma 
amostra de salitre, tendo dito, então, a proporção de nitro que se formara. Fala 
ainda do tratamento que usou par obter e do que existia no nitreiro e o informa do 
que mais convém para o desenvolvimento desta. Pede que o índio Luís 
Francisco seja isento de qualquer outro trabalho, e aumentado o seu salário, para 
se poder dedicar ao seu trabalho respeitante à nitreira. Pede também que tome 
providências a respeito das cinzas e potassa, tão necessárias ao tratamento 
químico do salitre, pois tudo dependerá do preço destas. Fala também do 
trabalho que, para juntar estas, teve de dispender. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3724. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3724. 
 

3725-  1799, Setembro, 20, Santos 
CARTA do (professor de História Natural, morador em Santos) João Manso 
(Pereira) para Frei José Mariano da Conceição Veloso falando  
pormenorizadamente, da sua nitreira na vila de Santos. Lembra  o fato de já lhe 
ter escrito  a respeito da "Metafisica Nitreira" de (Santa Ana de) Parnaíba, e 
notifica-o de já ter informado o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de (Sousa Coutinho), a propósito 
da Real Nitreira de Santos. Pede que as vilas de Paranaguá, Cananéia, Iguape, 
São  Sebastião e Ubatuba, contribuam com potassa, e que se reduzam as cinzas 
as árvores deitadas abaixo para abertura do novo caminho de Santos até o Rio 
Cubatão. Informa remeter salitre (para a Europa) para poder vir a saber se serve 
para o fabrico de pólvora. Expõe por último outros processos, que imagina, para 
poder obter o tão desejado salitre, como terra das sepulturas, etc 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3725. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3725. 
 

3726-  1799, Setembro, 20 Palácio de Queluz 
DECRETO pelo qual o (Príncipe Regente D. João) nomeia Martim Francisco 
Ribeiro de Andrade Machado da Silva e Araújo para o posto de coronel de 
Milícias da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3726. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3726. 
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3727-  1799, Setembro, 20, Santos 
CARTA do (professor de História Natural e morador na vila de Santos) João 
Manso (Pereira), para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, informando-o 
do fato de ter recebido uma sua carta, juntamente com exemplares das 
"Memórias" que havia escrito, e que tinham merecido a sua aprovação, coisa que 
ele achava muito prometedora. Diz ter-se preocupado sempre com o nitro e ter 
mandado construir em Santos uma nitreira, de cujos resultados obtidos esperava 
tirar lição para experiências futuras. Tem contudo algumas dúvidas quanto ao 
futuro da nitreira, considerando as dificuldades que encontrava. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 48, doc. 3727. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3727. 
 

3728-  [ant. 1799, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes de Oliveira Couto, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de alferes da 7ª Companhia 
de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3728. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3728. 
 

3729-  [ant. 1799, Setembro, 24, s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão agregado ao Regimento de Infantaria da vila de 
Santos, com exercício de comandante no forte da Ilha de São Sebastião, Antônio 
Inácio de Mesquita, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe seja entregue 
contra recibo a carta patente, enviada juntamente com o requerimento em que 
pedia a confirmação da mesma, e que lhe foi indeferido. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3729. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3729. 
 

3730-  1799, Outubro, 2, Mafra 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (presidente do Conselho 
Ultramarino) conde de Resende (D. Antônio José de Castro) informando-o que o 
Príncipe Regente D. João pretende que o Conselho Ultramarino vendo a 
representação da Câmara da vila de São Carlos, capitania de São Paulo, 
consulte o que lhe parecer sobre o assunto, do que o referido presidente deverá 
dar parte ao Conselho, para que se execute. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3730. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3730. 
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3731-  1799, Outubro, 4] 
RELAÇÃO (minuta da) das respostas a dar ao governador (e capitão-general da 
capitania) de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) pelo 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho) em nome do (Príncipe Regente D. 
João), tratando de vários assuntos de seu governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3731. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3731. 
 

3732-  [ant. 1799, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do alferes Antônio de Cerqueira Cesár, morador na freguesia 
de Campinas, termo da vila de Jundiaí ao Principe Regente (D. José I) solicitanto 
confirmação de carta de sesmaria. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3732. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3732. 
 

3733-  [1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de Antônio da Cunha Caldeira em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de capitão da 4ª Companhia 
de Fuzileiros da cidade de São Paulo, de que é coronel Francisco Xavier dos 
Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3733. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3733. 
 

3734-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de José Antônio Pais de Oliveira, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) carta de confirmação de sesmaria de uma légua de terras de 
testada e duas de sertão, no sítio de "Mandy Sonunga", concedidas pelo 
governador e capitão-general da cidade de São Paulo (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça), como mostra pela carta inclusa. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3734. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3734. 
 

3735-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de José do Amaral Gorgel, por seu procurador, Joaquim 
Pereira Rego, em que pede ao (Príncipe Regente D. João), confirmação da 
patente do posto de tenente da 8ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Infantaria de Milícias de São Paulo, de que é coronel Francisco Xavier dos 
Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3735. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3735. 
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3736-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de José Joaquim de Godoi por seu procurador Joaquim 
Pereira Rego, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da patente do 
posto de capitão da 2ª Companhia de Ordenança da vila de Jacarei, de que é 
sargento mor Inácio Bicudo de Brito. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3736. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3736. 
 

3737-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de Inácio Ferreira de Sá, João José da Silva e José de Sousa 
de Cerqueira (morador na freguesia de Campinas termo da vila de Jundiaí) 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação da sesmaria de uma légua 
de terras concedidas pelo governador (e capitão general) da capitania de São 
Paulo (Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) no sítio declarado na carta de 
sesmaria junta. 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3737. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3737. 
 

3738-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do alferes João de Barros Pedroso, ao (Príncipe Regente D. 
João) pedindo confirmação da sesmaria de uma légua de terra de comprimento e 
mais ou menos outro tanto de largura à beira do rio Atibaia , concedida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3738. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3738. 
 

3739-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de Ana Maria do Prado, Luisa Barbosa, Estêvão Pereira da 
Silva e outros, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo carta de confirmação da 
sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) de umas terras no sítio de 
"Piracambucai" junto ao rio, confinando com a barra dum córrego que deságua 
no ribeirão, denominado "Sapapena". 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3739. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3739. 
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3740-  [ant. 1799, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de Joaquim de Camargo Penteado, pedindo ao (Príncipe e 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão da Companhia 
dos Caçadores do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba, de 
que é coronel Luís Antônio de Sousa. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3740. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3740. 
 

3741-  [ant. 1799, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO de João Antônio da Costa em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João) confirmação da patente do posto de quartel mestre do Regimento de 
Cavalaria de Milícias (de Curitiba). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3741. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3741. 
 

3742-  [ant. 1799, Outubro, 11] 
CARTA do (coronel do 2º regimento de Cavalaria de Milícias da cidade de São 
Paulo), Francisco Pinto Ferraz, queixando-se ao (secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
do governador daquela capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3742. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3742. 
 

3743-  1799, Outubro, 11, Mafra 
AVISO (do ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (presidente do Conselho 
Ultramarino, D. Antônio José de Castro) conde de Resende, mandando por 
ordem do Príncipe Regente (D. João) remeter aquele Conselho a representação 
da Câmara da vila de Taubaté  em que se queixam do Bispo de São Paulo (D. 
Mateus de Abreu Pereira), e os documentos que o acompanham para que o 
mesmo Conselho se informe e consulte depois o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3743. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3743. 
 

3744-  1799, Outubro, 11, Mafra 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (presidente do Conselho 
Ultramarino, D. Antônio José de Castro), conde de Resende, mandando, por 
ordem do Príncipe Regente (D. João) remeter àquele Conselho os quatro ofícios 
n.º 79, 80, 81 e 82, do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, e 
as sete representações juntas dos moradores da mesma capitania de Belchior 
Alvares Pereira, de Jerônimo Martins Fernandes, de Filipe Neri Teixeira, de 
Teobaldo da Fonseca e Sousa, de Francisco Pinto Ferraz e de Antônio Bernardo 
Bueno da Veiga, para que o Conselho se informe e consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3744. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3744. 
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3745-  1799, Outubro, 12, São Paulo 
CARTA do vigário de Jacareí  na capitania de São Paulo, Padre José de Almeida 
Leme, para (D. Maria I) na qual se queixava da perseguição que lhe era movida 
pelo Padre Fabiano Martins de Sequeira, e pelo seu irmão o capitão mor (da 
Companhia de Ordenança) de Jacareí. Explicava as razões de tal perseguição e 
expunha o seu currículum e o do seu antagonista pois ambos pretendiam a igreja 
de Jacareí. O queixoso já se tinha dirigido por duas vezes ao governador (e 
capitão general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), mas via-se obrigado a dirigir-se à Rainha. 
Anexo: 3 requerimentos, 5 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3745. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3745. 
 

3746-  1799, Outubro, 14, Lisboa 
AVISO (cópia do) (do secretário do Estado dos Negócios de Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o (Presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Rezende, sobre a ordem do Príncipe Regente, D. João, 
para que se remetam ao Conselho (Ultramarino) os ofícios inclusos n.º 79, 80 e 
82 dirigidos ao dito secretário de Estado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) e as 
representações dos moradores da mesma capitania - Belchior Alvares Pereira, 
Jerônimo Martins Fernandes, Filipe Néri Teixeira, Teobaldo da Fonseca e Sousa, 
Francisco Pinto Ferraz e Antônio Bernardo Bueno da Veiga - para dar 
informações e fazer exame rigoroso. 
Anexo: 4 ofícios, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3746. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3746. 
 

3747-  [ant. 1799, Outubro, 16 
REQUERIMENTO de João Ferreira da Silva em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de (tenente) quartel-mestre do 1º 
Regimento da Cavalaria de Milícias (de São Paulo). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3747. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3747. 
 

3748-  1799, Outubro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (Príncipe Regente D. João), 
informando de que atestados constam os serviços do tenente de cavalaria da 
Legião de Voluntários Reais, Policarpo José de Oliveira, e quando foram 
autuados, ao proceder-se ao competente encerramento (do processo). 
Anexo: 4 atestados, 4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3748. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3758. 
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3749-  [ant. 1799, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Antônio Maria Quartim, a (D. Maria I), pedindo patente de 
confirmação da promoção ao posto de capitão da 6ª Companhia do Regimento 
de Cavalaria de Milícias de Curitiba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3749. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3749. 
 

3750-  [ant. 1799, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de Estêvão Gonçalves Rio em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de capitão da 5ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Milícias de Infantaria da Vila de Cunha. Anexo: carta 
patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3750. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3750. 
 

3751-  1799, Outubro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para João Filipe da Fonseca, relatando que, 
juntamente com esta carta, seguira uma para Pedro Antônio da Silva Pedro, na 
qual se pedia a este que entregasse ao destinatário uma determinada quantia, 
referente a livros que o governador tinha recebido; e especificava. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3751. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3751. 
 

3752-  1799, Outubro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para João Filipe (da Fonseca), na qual se 
queixa das intrigas que lhe eram movidas na sua capitania, tendente a afastá-lo 
do Governo. Queixava-se fundamentalmente do Bispo (da diocese D. Mateus de 
Abreu Pereira). Lastimava-se de todas as injustiças de que se sente alvo, 
justificava sumariamente sua ação, e citava a propósito a ação do falecido 
ministro Martinho de Melo e Castro, seu tio; terminava dizendo confiar na 
amizade de todos quando (em Lisboa) confiam nele. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3752. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3752. 
 

3753-  [ant. 1799, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Auxiliares da capitania de São Paulo, 
Garcia Rodrigues Pais Leme, a (D. Maria I), no qual pede que seja reformado em 
coronel, sem soldo, em virtude de não poder permanecer na cidade de São 
Paulo, com sua mulher e filhos, usufruindo o soldo limitado que a sua patente lhe 
confere. Expõe os serviços prestados, entre os quais a criação de uma 
companhia de cavalaria de cem praças, na cidade de São Paulo, com a qual 
marchou para o Continente do Rio Grande. 
Anexo: traslado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3753. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3753. 
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3754-  [ant. 1799, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de José Soares Bueno pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de tenente da Companhia de Caçadores 
do 1º Regimento de Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3754. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3754. 
 

3755-  1799, Outubro, 31, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual promove o capitão da 1ª 
Companhia de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania de São 
Paulo, Joaquim José Pinto de Morais Leme, a sargento-mor agregado ao mesmo 
Corpo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3755. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3755. 
 

3756-  1799, Outubro, 31, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia José Joaquim da 
Costa Gavião, coronel do 2º Regimento de Cavalaria de Milícias da cidade de 
São Paulo, com soldo de major, e reforma o coronel do mesmo Regimento, 
Francisco José Pinto Ferraz. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3756. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3756. 
. 

3757-  3757.  1799, Novembro, 12, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual promove, agrega e reforma 
nos postos dos Regimentos de Milícias da capitania de São Paulo, os oficiais 
mencionados na relação anexa, assinada pelo ministro e secretário de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3757. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. . 
 

3758-  3758.  1799, Novembro, 5, Mafra 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino, D. Antônio José de Castro) conde de Resende, dando conta dos 
dois ofícios do governador de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), ambos com o n.º 71, que o Príncipe Regente (D. João) mandou 
remeter ao Conselho, para que, juntos aos demais papéis, referentes às queixas 
levantadas contra o dito governador, o Conselho dê a seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3758. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3758. 
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3759-  1799, Março, 12, São Carlos em Câmara 
REPRESENTAÇÃO da Câmara da vila de São Carlos ao (Príncipe Regente D. 
João), expondo que, há pouco tempo ainda, a sua povoação era conhecida pelo 
nome de Freguesia de Campinas e estava ligada à vila de Jundiaí. Porém, em 
virtude do grande desenvolvimento  e à vinda de numerosos colonos atraídos 
pela fertilidade da terra e pela benignidade do clima, requerem ao (governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), que lhes seja dada autonomia administrativa, ao que  o governador 
acedeu, mandando pelo corregedor da comarca que desse cumprimento. Assim, 
em Dezembro de 1797, foi convocado o povo desta povoação que resolveu dar o 
nome de São Carlos à nova vila e procedeu à eleição da  Câmara que propôs 
para capitão-mor, pela ordem , os capitães Filipe Neri Teixeira, José de Camargo 
e Joaquim José Teixeira. Aconteceu, porém, que o mencionado governador 
pretendendo colocar no dito posto o capitão reformado do Regimento de Dragões 
Milicianos Raimundo Alves dos Santos Prado, natural de Jundiaí, mas 
constatando a grande resistência que o povo opunha aos seus desejos anulou a 
eleição da Câmara e publicou uma portaria em que constituía o seu protegido 
"comandante em xefe" da nova vila. O comandante imposto cometeu uma série 
de violências e opressões. Perante o exposto, aguardavam que a justiça real 
libertasse a nova vila de tanta violência e opressão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3759. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3759. 
 

3760-  1799, Novembro, 9, Lisboa 
BILHETE do conselheiro Francisco da Silva Corte-Real, mandando passar carta 
de confirmação da sesmaria de uma légua de terras de testada e outra de sertão 
concedidas pelo governador (e capitão general) da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), e Inácio Ferreira de Sá, João José 
da Silva e José de Sousa Cerqueira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3760. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3760. 
 

3761-  [ant. 1799, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de Bento Manuel de Almeida Pais, morador na cidade de São 
Paulo ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da (carta) patente 
pela qual foi provido no posto de capitão da 4ª Companhia do 1º Regimento de 
Cavalaria de Milícias da mesma cidade. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3761. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3761. 
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3762-  [ant. 1799, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de José Correia de Toledo, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo confirmação do posto de alferes da 4ª Companhia do 1º Regimento de 
Cavalaria de Milícias da cidade de São Paulo, de que é coronel Policarpo 
Joaquim de Oliveira.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3762. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3762. 
 

3763-  [ant. 1799, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Joaquim Barbosa de Araújo em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão de uma das 
Companhias das Ordenanças da cidade de São Paulo, de que é capitão-mor 
José Francisco de Sales. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3763. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3763. 
 

3764-  [ant. 1799, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Inácio Luís da Silva, em que pede ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão-mor das Ordenanças da vila 
(da Conceição) de Itanhaem. 
Anexo:  carta patente, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3764. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3764. 
 

3765-  [ant. 1799, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Carvalho, por seu procurador Manuel 
Pereira Vale, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), a confirmação da patente 
do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila Antonina (de Nossa Senhora 
do Pilar). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 48, doc. 3765. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3765. 
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3766-  1799, Novembro, 30, Itu em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Itu, a (D. Maria I), informando que 
D. João V, na intenção de proporcionar bem-estar aos povos e respeitar as 
sagradas leis, criou na referida vila, o cargo de juiz de fora, sendo o primeiro, o 
Dr. Vicente Leite Ripado, por carta de 23 de Março de 1727, e o último, Dr. 
Teotônio da Silva Gusmão. Este foi transferido para a vila de Mato Grosso, 
criando-se na vila de Itu, o cargo de juiz ordinário. Desde a criação daqueles 
cargos, a vila tem prosperado, aumentando progressivamente a receita dos 
dízimos, assim como a exportação de açúcar, tendo-se igualmente desenvolvido 
a agricultura e o comércio. Por conseqüência, têm aumentado os litígios, que, 
apesar da sua boa vontade, não podem resolver, pela sua ignorância de 
assuntos jurídicos, e por não existir naquela vila nenhum letrado que os 
aconselhe, sendo por isso necessário recorrer a São Paulo, o que lhes causa 
prejuízo. Pelos motivos expostos, impõe-se a conservação de um juiz de fora 
naquela vila, o que solicitam à Rainha.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3766. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3766. 
 

3767-  [ant. 1799, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO de Joaquim José Pereira em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João), carta de confirmação, por segunda via da concessão de sesmaria que 
lhe foi concedida. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3767. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3767. 
 

3768-  [ant. 1799, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão Eusébio Gomes da Silva, a (D. Maria I), pedindo 
que mande passar carta de sesmaria de meia légua de terra, no rio de Cubatão, 
da vila de Paranaguá , com as confrontações constantes na sesmaria junta, 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Bernardo José Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3768. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3768. 
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3769-  1799, Dezembro, 29, São Paulo 
OFÍCIO do Bispo (da diocese de São Paulo), D. Mateus de Abreu Pereira, para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, pelo qual o informava de ter 
notificado o arcediago Manuel Joaquim Gonçalves, seu provisor e vigário-geral, o 
qual partia  na mesma embarcação , consoante o determinado pelo ministro. 
Continuava fazendo o elogio do arcediago, esperando assim, que o ministro 
chegasse a conhecer a verdade. Informava ainda ter dado ordem ao padre 
Francisco Vieira Goulart para embarcar no navio que partia. Queixava-se de que  
este padre  fazia todos os esforços para ficar em São Paulo para, à sombra do 
governador, perturbar o bispado com a sua vida dissoluta e escandalosa e o 
acusava de ser  o autor de todas as intrigas tramadas contra ele. Além de mais, o 
dito sacerdote não interessava ao Bispado por ser um inútil, não fazer nada do 
que lhe fora incumbido. Pedia que se despachasse os seus requerimentos, pois 
na sua visita pastoral do ano anterior (1798), em que andara duzentas e quarenta 
léguas, gastara, em despesas de condução, três mil cruzados, e ainda tinha de 
completar a sua visitação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3769. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3769. 
 

3770-  1799, Dezembro, 31, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Rezende, (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João), ordena, àquele Conselho, que consulte o que 
parecer sobre o conteúdo do requerimento do capitão do Regimento de Cavalaria 
de Milícias  de Parnaíba (Parnahiba), Manuel Antônio da Silva Henriques. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3770. 
 

3771-  [ca. 1799] 
ALVARÁ (minuta do) de (D. Maria I), pelo qual concede ao Bispo de São Paulo 
(D. Frei Manuel da Ressurreição (?)), a faculdade de propor para as várias 
dignidades do seu bispado que se encontrarem vagas, excetuando a de 
arcediago, que reserva para si, os clérigos naturais daquele bispado que lhe 
parecerem mais idôneos, de preferência os da antiga nobreza daquela capitania, 
descendente dos primeiros descobridores que propagaram a fé cristã naquelas 
paragens. Ordena-lhe que envie todas as propostas acompanhadas das 
respectivas certidões, ao Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, 
estabelecendo-lhe para isso um prazo. E diz que se as mesmas não vierem 
dentro do dito prazo, ordena à Mesa da Consciência que proceda ao concurso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3771. 
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3772-  [ca. 1799, São Paulo] 
REQUERIMENTO (cópia do) do sargento-mor comandante da Brigada de 
Artilharia da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Tomás da 
Costa Correia Rebelo e Silva, ao (Príncipe Regente D. João), em que, visto o dito 
Príncipe ter remetido para o Conselho Ultramarino os papéis referentes às 
calúnias que lhe fizeram, pede que o autorize a juntar, a esses papéis, os que 
vão servir para sua defesa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3772. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3772. 
 

3773-  [post. 1799] 
RELAÇÃO das representações enviadas ao Conselho Ultramarino, informadas 
pelo chanceler da Relação do Rio de Janeiro contra o governador e capitão-
general da capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) e do seu 
ajudante de ordens, Tomás da Costa Correia (Rebelo e Silva), nos anos de 1798 
e 1799. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3773. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3773. 
 

3774-  1800, Janeiro, 4, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende, (D. Antônio José de Castro), dando conta duma 
representação da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, que o Príncipe Regente (D João) mandou remeter ao 
Conselho para que, procedendo às devidas informações, o dito Conselho dê o 
seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3774. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3774. 
 

3775-  1800, Janeiro, 4, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao presidente do Conselho 
Ultramarino, conde de Resende, (D. Antônio José de Castro, dando conta das 
representações do coronel do 1º Regimento Miliciano da cidade de São Paulo, 
Francisco Xavier dos Santos e do capitão-mor de Ordenanças da vila de São 
Salvador, José Francisco da Cruz que o Príncipe Regente (D. João) mandou 
remeter ao Conselho, para que dê o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3775. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3775. 
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3776-  1800, Janeiro, 4, Lisboa 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, presidente do Conselho 
Ultramarino D. Antônio José de Castro, conde de Resende, dando conta duma 
representação de Manuel Alvares Aboim, morador na cidade de São Paulo, que o 
Príncipe Regente (D. João) mandou remeter ao Conselho, para que dê o seu 
parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3776. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3776. 
 

3777-  1800, Janeiro, 4, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao presidente do Conselho 
Ultramarino conde de Resende, (D. Antônio José de Castro), dizendo que por 
ordem do Príncipe Regente (D. João), manda remeter ao Conselho as 
representações dos índios da vila de São José e ainda as de Antônio Ribeiro 
Cerqueira e outras da cidade de São Paulo, a respeito ao ajudante de ordens 
desta capitania, Tomás da Silva Correia Rebelo e Silva. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3777. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3777. 
 

3778-  [ant. 1800, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Bento Cortês da Cruz, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) a confirmação da patente do posto de alferes da 7ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias dos Úteis da cidade de São 
Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3778. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3778. 
 

3779-  [ant. 1800, Janeiro] 
REQUERIMENTO de Francisco Ribeiro da Fonseca em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão das Ordenanças 
dos Homens Fronteiros que entrarem na vila de Ubatuba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3779. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3779. 
 

3780-  [ant. 1800, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva Bueno em que pede ao (Príncipe D. João), 
confirmação da patente do posto de capitão da Companhia de Caçadores do 1º 
Regimento de Infantaria de Milícias de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3780. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3780. 
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3781-  [ant. 1800, Janeiro, 29] 
REQUERIMENTO de Francisco José de Sousa, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de capitão-mor das Ordenanças da vila 
de Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3781. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3781. 
 

3782-  [ant. 1800, Janeiro] 
REQUERIMENTO procurador Joaquim Pereira Rego, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de capitão das Ordenanças 
dos forasteiros que entrarem na vila de Santos e seu distrito. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3782. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3782. 
 

3783-  [ant. 1800, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO de Antônio José Viana, por seu procurador, Joaquim Pereira 
Rego, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação da patente do posto 
de alferes da Companhia de Infantaria Auxiliar da vila de São Vicente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. .3783 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3783. 
 

3784-  [ant. 1800, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues Leite, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de tenente da (2ª Companhia do 1º 
Regimento de Cavalaria de Milícias de São Paulo). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3784. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3784. 
 

3785-  [ant. 1800, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO de Antônio Alvares de Araújo Louredo, em que pede ao 
(Príncipe Regente D. João), confirmação da patente do posto de ajudante supra 
das Ordenanças da vila de Ubatuba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3785. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3785. 
 

3786-  [ant. 1800, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO de João Monteiro Silva pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da patente do posto de capitão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 
Regimento de Infantaria de Milícias da vila da Cunha. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3786. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3786. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1060 / 1400 

3787-  [ant. 1800, Março, 1] 
REQUERIMENTO de Marcelino Marcelo Pereira pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de tenente da 6ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria Miliciana dos Úteis de São Paulo, de que é 
coronel Modesto Antônio Coelho (Neto). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3787. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3787. 
 

3788-  [ant. 1800, Março, 3] 
REQUERIMENTO de José dos Santos de Carvalho, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente de cirurgião-mor do Regimento da 
Infantaria de Milícias (de sertanejos da vila de Itu). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3788. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3788. 
 

3789-  [ant. 1800, Março, 5] 
REQUERIMENTO de Manuel José da Costa pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão da 1ª Companhia das 
Ordenanças da vila de Guaratinguetá. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3789. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3789. 
 

3790-  [ant. 1800, Março, 5] 
REQUERIMENTO de José Galvão de França, em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João) confirmação da patente do posto de capitão da 5ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3790. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3790. 
 

3791-  [ant. 1800, Março, 3] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco Fernando Dias Pais Leme, morador na 
capitania de São Paulo, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo provisão para 
poder assinar, como advogado, as suas causas nos auditórios onde não houver 
advogados formados. 
Anexo:  2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3791. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3791. 
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3792-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Pedro Alexandrino Rangel, pedindo ao (Príncipe Regente) 
confirmação da patente do posto de tenente da 1ª Companhia de Fuzileiros do 
Regimento de Infantaria Miliciana de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3792. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3792. 
 

3793-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Joaquim Bernardo Gomes e de Teresa de Camargo 
Penteado, em que pedem ao (Príncipe Regente D. João), carta de confirmação 
da sesmaria de duas léguas de terra de testada com uma de sertão, na paragem 
em que faz barra o rio Atibaia com o rio Jaguari. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3793. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3793. 
 

3794-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Vicente do Amaral Campos, em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de tenente da 6ª Companhia 
de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3794. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3794. 
 

3795-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Domingos Antunes de Sousa, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação da patente do posto de tenente da 7ª Companhia 
de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3795. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3795. 
 

3796-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de José Alves de Proença e Lourenço de Almeida (Leme), 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João), carta de confirmação da concessão da 
sesmaria de meia légua de terras de testada com légua e meia de sertão, no 
distrito da vila de Porto Feliz. 
Anexo:  3 despachos, carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3796. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3796. 
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3797-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO do coronel Luís Antônio de Sousa e do tenente Inácio Ferreira 
de Sá,  pedindo ao (Príncipe Regente D. João) carta de confirmação da sesmaria 
de uma légua e meia de terras de testada com uma de sertão, na barra do 
Ribeirão Pirapitingui, do distrito da vila de Mojimirim. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3797. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3797. 
 

3798-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de João de Oliveira Freire de Andrade em que pede ao 
(Príncipe Regente D. João) carta de confirmação da sesmaria de meia légua de 
terras na paragem chamada Mandihy "Sununga" da vila de Porto Feliz. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3798. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3798. 
 

3799-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO do capitão Joaquim José Teixeira, de Joana Antônia Teixeira, 
de Maria Leite de Camargo e de Antônio Teixeira de Camargo, em que pedem ao 
(Príncipe Regente D. João), carta de confirmação da sesmaria de uma légua de 
terras de testada com três de sertão situada aquém do rio Atibaia. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3799. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3799. 
 

3800-  [ant. 1800, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Calisto José de Campos Bueno em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação na patente do posto de alferes da Companhia de 
Caçadores do Regimento de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3800. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3800. 
 

3801-  1800, Março, 14, Palácio de Queluz 
AVISO (cópia do) do (ministro e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça 
dizendo-lhe que o Príncipe Regente (D. João) lhe recomendava que nomeasse 
para ajudante dum Regimento de Milícias da referida capitania, o cabo que 
acompanhava o naturalista João Manso Pereira (nos trabalhos da nitreira 
estabelecida em Santos), e que aumentasse o salário do índio Luís Francisco 
ficando sob as ordens do citado naturalista. Diz-lhe ainda que lhe enviava 
juntamente a carta que João Manso Pereira escrevera a frei José Mariano Veloso 
e que o (Príncipe Regente) mandara imprimir e dirigir a todos os governadores do 
Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3801. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3801. 
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3802-  1800, Março, 17, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Rezende (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao Conselho Ultramarino a 
representação dos oficiais da Câmara da vila, de Taubaté para que o dito 
Conselho dê o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3802. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3802. 
. 

3803-  1800, Março, 17, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Rezende (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João), manda remeter ao Conselho Ultramarino a carta de 
Joaquim José de Almeida, escrita em São Paulo, a 28 de Outubro de 1799, e 
juntamente com papéis  sobre o Bispo e o governador (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça), daquela capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3803. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3803. 
 

3804-  1800, Março, 17, Palácio de Queluz 
AVISO (do ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino) conde de Resende (D. Antônio José de Castro) dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João), manda remeter àquele Conselho, as 
Representações da Câmara de São Paulo, da Câmara da vila de Itu e a de 
Francisco Xavier dos Santos para que dê o seu parecer sobre cada uma delas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3804. 
 

3805-  [ant. 1800, Março, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Sá, por seu procurador Manuel 
Rodrigues Sete, ao (Príncipe Regente) (D. João), pedindo que lhe seja entregue 
a sua patente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3805. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3805. 
 

3806-  [ant. 1800, Março, 29] 
REQUERIMENTO de José de Barros Freire pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão da 4ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3806. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3806. 
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3807-  [ant. 1800, Abril, 2] 
REQUERIMENTO de Jerônimo Cavaleiro Leite, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de alferes da (1ª Companhia) e 1º 
Regimento de Milícias de Cavalaria (de São Paulo). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3807. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3807. 
 

3808-  [ant. 1800, Abril, 2, Vila de Santos] 
REQUERIMENTO dos moradores da vila de Santos, em que pedem ao (Príncipe 
Regente D. João), que atenda o requerimento que eles tinham feito à Câmara 
daquela vila e que fora indeferido pelo juiz de fora, presidente da mesma 
Câmara. 
Anexo:   cópia de requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3808. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3808. 
 

3809-  1800, Abril, 2, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João), manda remeter, àquele Conselho, a petição do povo 
da vila e praça de Santos, para que proceda às devidas informações e depois dê 
o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3809. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3809. 
 

3810-  1800, Março, 21, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia, por três anos, 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, Bernardim Freire de 
Andrade. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3810. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3810. 
 

3811-  1800, Abril, 22, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente D. João, informando o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), 
de que, por Aviso de 2 de (Abril de 1800), mandou remeter ao Conselho 
Ultramarino, a representação do povo da vila e praça de Santos, assim como o 
requerimento do mesmo povo, dirigido à Câmara da referida vila, para que o dito 
Conselho colha informações e consulte o que parecer. Assim, ordena que o 
referido governador informe com o seu parecer, sobre a dita representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3811. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3811. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1065 / 1400 

3812-  1800, Abril, 22, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente D. João comunicando ao ouvidor da capitania 
de São Paulo, que, por aviso de 17 de Março (de 1800), foi remetida ao Conselho 
Ultramarino uma representação dos oficiais da Câmara de Itu, e ordenando que 
informe sobre a mesma. 
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3812. 
 

3813-  1800, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que o (Príncipe 
Regente D. João) ordena, por aviso do ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos (D. Rodrigo de Sousa Coutinho), 
sobre o requerimento do guarda-mor Manuel Alves Alvim, morador na cidade de 
São Paulo, onde tinha exercido os cargos públicos de almotacé, procurador da 
Câmara e fiscal da Real Casa da Fundição. Ele expõe o vexame sofrido pelos 
moradores do bispado de São Paulo, com as excessivas despesas que eram 
obrigados a fazer na Câmara Eclesiástica para obterem as licenças de 
casamento.  No tempo do primeiro Bispo de São Paulo, Bernardo Rodrigues 
Nogueira, foram estabelecidas determinadas quantias a pagar à Câmara 
Eclesiástica pelos diocesanos e forasteiros que pretendiam casar. Depois do 
falecimento deste Bispo em 1748, seu sucessor acabou com essa medida.. Mas 
já em 1774, D. Frei Manuel de Ressurreição, restabeleceu o abusivo pagamento. 
Ouvido o desembargador procurador da Fazenda, foi de parecer que se tornasse 
presente ao Conselho o que houvesse na secretaria de Estado da Repartição 
sobre o aviso de 14 de Agosto de 1784, referido no acórdão da Junta da Coroa, e 
a resposta que o dito Bispo dera à Câmara da cidade de São Paulo.  
Anexo: resolução, 3 requerimentos, certidão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3813. 
 

3814-  [ant. 1800, Maio, 15] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José Francisco de Sales, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe mande passar carta de confirmação da sesmaria que 
lhe foi concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), referente a umas terras situadas 
no distrito de Jundiaí. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3814. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3814. 
 

3815-  [ant. 1800, Maio, 17] 
REQUERIMENTO de Tomé José de Carvalho Pereira Farias, em que pede ao 
(Príncipe Regente D. João), que ordene-lhe sejam entregues os documentos que 
apresentara quando fizera um requerimento a pedir o ofício de escrivão da 
Ouvidoria da cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3815. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3815. 
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3816-  1800, Maio, 23, Picoas 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardim 
Freire de (Andrada), pedindo que lhe seja permitido mandar vir de Inglaterra o 
que carece para a longa viagem que tem de realizar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3816. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3816. 
 

3817-  [ant. 1800, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do capitão agregado ao Terço de Infantaria Auxiliar da 
Marinha de Santos, capitania de São Paulo, Joaquim Francisco Pereira, em que 
pede ao (Príncipe Regente D. João), confirmação da patente do posto de capitão 
da Companhia de Infantaria Auxiliar da freguesia de Santo Amaro do 1º Terço de 
Infantaria Auxiliar de Serra Acima, de que é mestre-de-campo Francisco Xavier 
dos Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3817. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. .3817 
 

3818-  [ant. 1800, Maio, 29] 
REQUERIMENTO de José Mariano Bueno em que pede a (D. Maria I), 
confirmação da patente do posto de capitão das Ordenanças do bairro da Penha, 
termo da cidade de São Paulo. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, indeferindo o pedidoAnexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3818. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3818. 
 

3819-  [ant. 1800, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de José Custódio de Oliveira em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João), que se lhe entregue a patente de capitão da vila de Itu, em 
virtude de ter sido recusada a confirmação que solicitara. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3819. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3819. 
 

3820-  [ant. 1800, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de Antônio Joaquim de Ataíde pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João) a patente do posto de capitão de Paranaguá, que enviou ao Conselho 
Ultramarino para confirmar. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3820. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3820. 
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3821-  [ant. 1800, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de Teobaldo de Melo e César em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) que se lhe entregue a patente de capitão da vila de Itu, em 
virtude de ter sido recusada a confirmação que solicitara. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3821. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3821. 
 

3822-  1800, Junho, 10, Quinta das Picoas 
OFÍCIO do (nomeado governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardim Freire de Andrada, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
informando sobre o requerimento do cabo de esquadra da 4ª Companhia, 
Venceslau José da Silva. Sobre o assunto, dizia que o requerente assentara 
praça havia quatro anos, cumprindo desde então com vulgaridade o seu dever, 
não concorrendo nele qualidades que merecessem a mercê que pedia.  
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3822. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3822. 
 

3823-  [ant. 1800, Junho, 25] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Aires em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) que se lhe entregue a patente de capitão-mor da vila de 
Itapetininga, em virtude de ser recusada a confirmação que solicitara. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 48, doc. 3823. 
AHU_CU_023-01, Cx. 48, D. 3823. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1068 / 1400 

3824-  1800, Julho, 7, Palácio de Queluz 
CARTA (cópia da) do Príncipe Regente (D. João) para o governador e capitão-
general de São Paulo, Bernardim Freire de Andrada, contendo instruções ao 
novo governador:  que dedique o maior interesse aos assuntos eclesiásticos 
procurando  aumentar o Cristianismo , favorecendo para esse efeito os 
missionários, que seriam os intermediários entre os portugueses e os bárbaros. 
Recomenda  a  imparcial aplicação da justiça, a vigilância pela conduta dos 
magistrados, conservando-se sempre a independência dos juizes, a defesa dos 
bons princípios políticos. Que estabeleça  um sólido sistema defensivo, uma boa 
organização e disciplina dos corpos do Exército.. Deveria economizar para a 
Fazenda Real e favorecer a agricultura. Iguais cuidados lhe mereceria a Marinha. 
Quanto à administração da Fazenda Real devia o governador  prestar  contas 
circunstanciadas e anuais dos rendimentos, despesas, dívidas da capitania e 
procurando tornar mais exatas e produtivas as rendas reais.  Recomenda-lhe 
interesse pelas culturas da pimenta, canela, linho, cânhamo, milho, feijões, 
legumes e hortaliças, devendo ser criado um Jardim Botânico onde se 
experimentassem as ditas culturas. Também a exploração mineira, o comércio,, a 
exportação  e a navegação lhe devem merecer desvelado interesse. Que se 
estabelecesse uma Legião de Voluntários Reais nos campos de Curitiba para 
facilitar as comunicações entre as capitanias de São Paulo e do Rio Grande, e 
sustentar a nossa linha de defesa contra os espanhóis, entusiasmando-se os 
paulistas a fundarem novas povoações  que servissem de freio à expansão 
espanhola. Devia este igualmente informar para o Reino sobre o estado de cada 
um dos Corpos Militares, sobre as propostas para os postos vagos, sobre o 
estado dos fardamentos, apetrechos de guerra, pólvora, estado das fortalezas, 
para que se tomassem as providências que se impusessem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3824. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3824. 
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3825-  1800, Julho, 7, Palácio de Queluz 
CARTA do Príncipe (Regente D. João), para o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Bernardim Freire de Andrade, expondo que, tendo-o 
nomeado para suceder a Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, espera 
que concorra para o progresso  da  capitania, no que respeita à Fazenda Real e 
à administração da justiça; que favoreça a agricultura, minas, comércio e 
navegação. Ficará responsável pelo cumprimento das leis e ordens superiores.  
E deverá fazer respeitar a Igreja, e zelará pela conservação dos bons costumes. 
A educação da mocidades, igualmente merecerá cuidado. Também será 
necessário uma boa administração de justiça,  com a  rigorosa execução das leis, 
pela boa conduta dos magistrados e sua imparcialidade.. Outra coisa  a 
considerar  é a defesa exterior da capitania e a conservação da tropa, devendo 
manter-se severa disciplina militar e introduzir rigorosa economia militar. Quanto 
à Marinha, deverá nomear um Intendente, no porto de Santos. Quanto à Fazenda 
Real deverá  apresentar as contas dos rendimentos totais e parciais da capitania, 
e da despesa; indicará o estado das dívidas ativas e passivas da capitania, 
deverá fazer a cobrança rigorosa das rendas reais por meio duma boa 
administração e conservará intacto o crédito público. Terá que proporcionar o 
desenvolvimento das culturas já existentes e das novas, como: pimenta, canela, 
linho e cânhamo. Deviam merecer especial atenção as culturas necessárias para 
a subsistência do homem: milho, feijão, legumes, frutas e, principalmente, a 
farinha de pau ou mandioca, que cada vez será mais preciosa. Porque a  
mineração é  um objeto da maior importância, o Nota: Bernardim Freire de 
Andrade não chegou a tomar posse do lugar de governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3825. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3825. 
 

3826-  [post. 1800, Julho, 12] 
LEMBRETE comunicando que  o requerimento de Bento José Fernandes, 
escusado em 20 de Fevereiro de 1799, foi para o secretário em 12 de Julho de 
1800. O outro requerimento do dito é datado de 21 de Fevereiro de 1799, e vai 
Junto ao de Pina. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3826. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3826. 
 

3827-  1800, Agosto, 9, Vila de São Sebastião 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Paulo ao (Príncipe 
Regente D. João) dizendo que lhes constou que o tenente-coronel do Regimento 
da praça de Santos, Cândido Xavier de Almeida e Sousa, pediu a sua reforma e 
como prêmio de seus serviços o governo vitalício desta vila e da de Ubatuba, 
mas como o dito Cândido Xavier não tinha predicados para comandar a referida 
vila, pedem que conserve o sargento-mor Manuel José da Graça, no comando da 
praça e vila de Santos. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3827. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3827. 
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3828-  1800, Setembro, 3, Palácio de Queluz 
DECRETO (cópia do) do (Príncipe Regente D. João), pelo qual promove a 
tenente-coronel do Corpo de Engenheiros, Alexandre Elói Porteli ao posto de 
coronel do mesmo Corpo e chefe da Tropa de Infantaria e Artilharia da Capitania 
do Rio Grande de São Pedro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3828. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3828. 
 

3829-  [ant. 1800, Setembro, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO do sargento-mor comandante da Brigada de Artilharia da 
Legião de Voluntários Reais, da capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça) e lente de Matemática, Artilharia e Fortificação, na mesma Legião 
Tomás da Corte Correia Rebelo e Silva, em que pede ao (Príncipe Regente, D. 
João), que mande juntar aos papéis referentes às acusações feitas contra ele, e 
existentes no Conselho Ultramarino, os documentos que ele tem para se 
defender e que o Conselho consulte segundo as suas ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3829. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3829. 
 

3830-  [ant. 1800, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante da Brigada de Infantaria da Legião de Voluntários 
Reais da cidade de São Paulo, Francisco d'Elboux, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo um ano de licença para ir a Lisboa 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3830. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3830. 
 

3831-  [ant. 1800, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de José Elias, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente do posto de quartel-mestre do Regimento de Infantaria 
de Milícias dos Úteis de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3831. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3831. 
 

3832-  [ant. 1800, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel José Porto, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de alferes, da 1ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento, de Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu, de 
que é coronel João Vicente da Fonseca. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3832. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3832. 
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3833-  [ant. 1800, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Frias, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão da 7ª Companhia de 
Infantaria de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3833. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3833. 
 

3834-  [ant. 1800, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Cláudia José Machado em que pede ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de capitão da 4ª Companhia do 2º 
Regimento de Cavalaria de Milícias de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3834. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3834. 
 

3835-  [ant. 1800, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Miguel Martins de Sequeira, pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João), confirmação da patente do posto de capitão-mor (da vila de Jacareí). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3835. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3835. 
 

3836-  [ant. 1800, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Leite pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de ajudante supra das Ordenanças da 
vila de Porto Feliz. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3836. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3836. 
 

3837-  [ant. 1800, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO de Inácio Vieira de Almeida em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de capitão da 7ª Companhia 
de Fuzileiros do 2º Regimento de Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3837. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3837. 
 

3838-  [ant. 1800, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO de Matias Luís da Costa pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de alferes da 8ª Companhia de Fuzileiros 
do 2º Regimento de Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3838. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3838. 
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3839-  [ant. 1800, Setembro, 26, Santos] 
REQUERIMENTO do tenente da Companhia de Granadeiros, do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Santos, Antônio José Vieira de Carvalho, pedindo 
ao (Príncipe Regente, D. João) que lhe confirme o posto, para o qual foi provido, 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel 
de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3839. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3839. 
 

3840-  [ant. 1800, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de São Carlos, 
Antônio Ferraz de Campos, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação 
da patente pela qual foi  reformado no dito posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3840. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3840. 
 

3841-  [ant. 1800, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO de Ângelo Vieira da Maia, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão da 7ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias dos Úteis de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3841. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3841. 
 

3842-  [ant. 1800, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues da Silva, por seu procurador José 
Francisco Vieira, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João), confirmação do posto 
de tenente da 2ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria Miliciana, da cidade 
de São Paulo, para o qual foi nomeado pelo governador da mesma capitania. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3842. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3842. 
 

3843-  [ant. 1800, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO de Joaquim Carneiro Lobo, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de capitão da 7ª Companhia de 
Regimento de Cavalaria de Milícias de Curitiba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3843. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3843. 
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3844-  [ant. 1800, Setembro, 30] 
REQUERIMENTO do bacharel formado em leis e em Filosofia Experimental, 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo que o nomeie auditor geral das tropas da capitania de São Paulo, com a 
competente graduação, vencendo o soldo que recebem, como auditores, o 
ouvidor da mesma capitania, e o juiz de fora de Santos que desempenham o 
referido lugar. 
Anexo:  despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3844. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3844. 
 

3845-  [ant. 1800, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Bento Correia Leme, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João), confirmação da patente do posto de capitão da 3ª Companhia do 
Regimento de Cavalaria de Milícias da vila de Curitiba, pedido que já fizera 
anteriormente. 
Anexo:  requerimento, carta patente, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3845. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3845. 
 

3846-  [ant. 1800, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Antônio Ferrão de Carvalho, pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João) que lhe confirme a carta de sesmaria, referente a umas terras situadas 
na vila de São Luís de Paraitinga, da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3846. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3846. 
 

3847-  [ant. 1800, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Ana Leoniza de Abelho Fontes, viúva do Dr. Francisco 
Leandro de Toledo Rendon da cidade de São Paulo, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), provisão para ser tutor de duas filhas menores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3847. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3847. 
 

3848-  [ant. 1800, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO de Domingos da Silva pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente do posto de capitão da nova (Companhia de) 
Ordenanças do bairro de "Mondéo" da freguesia das Arcas, do distrito da vila de 
Lorena, da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3848. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3848. 
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3849-  1800, Novembro, 10, São Paulo 
CARTA do Bispo (de São Paulo) D. Mateus de Abreu Pereira, para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, dizendo que o pedido do tenente Antônio Galvão de 
França lhe apresenta o ofício junto em que expõe os serviços por este prestados, 
a fim do referido ministro se interessar pela mesmo tenente. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3849. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3849. 
 

3850-  1800, Novembro, 12, São Paulo 
CARTA DE NOMEAÇÃO pela qual o governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, nomeia para o posto 
de tenente coronel agregado do Regimento de Infantaria Miliciana da vila de 
Sorocaba - de que é coronel Luís Antônio de Sousa , o capitão agregado ao 
Regimento de Cavalaria Miliciana da vila de Curitiba, Manuel Leite de Morais. A 
nomeação deste oficial é interina e por comissão até que a sua patente seja 
confirmada pelo Príncipe Regente (D. João). 
Anexo: carta, recibo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3850. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3850. 
 

3851-  1800, Novembro, 14, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino) conde de Resende (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João), manda remeter, àquele Conselho, o requerimento da 
Câmara da vila de Sorocaba, pedindo autorização para fundar, na dita vila, um 
"Recolhimento para onde se possa retirar as Filhas - famílias daquela Vila, e o 
seu termo, afim de receberem huma boa educação, sem contudo ficarem 
obrigadas ao Celibato". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3851. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3851. 
 

3852-  [ant. 1800, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de Domingos de Freitas em que pede ao (Príncipe Regente D. 
João) confirmação da patente do posto de capitão da Companhia da vila de São 
Sebastião do Terço de Infantaria Auxiliar da Marinha de Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3852. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3852. 
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3853-  [ant. 1800, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de Luís Fernandes da Cruz, em que pede ao (Príncipe 
Regente D. João) confirmação da patente do posto de capitão (da Companhia) 
das Ordenanças (da vila de Moji das Cruzes). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3853. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3853. 
 

3854-  1800, Novembro, 20, Lisboa 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Bernardim 
Freire de Andrade, ao (Príncipe Regente D. João), propondo o capitão do 
Regimento de Peniche, João de Sousa de Mendonça Corte Real, para o posto de 
tenente-coronel comandante da Legião de Voluntários Reais, por concorrerem 
nele todos os requisitos desse posto. Para ajudantes de Ordens propõe o alferes 
de Regimento de (Gomes) Freire de (Andrada), Bernardino Antônio Muniz de 
Sousa e o porta-bandeira do Regimento de Peniche, Joaquim Anacleto Ferreira 
da Costa, alegando os bons serviços prestados. 
Anexo: carta de provimento, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3854. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3854. 
 

3855-  1800, Novembro, 26, Santa Catarina 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardim 
(Freire de Andrade) remetendo uma representação a respeito do médico mais 
indicado para aquela capitania. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3855. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3855. 
 

3856-  1800, Novembro, 29, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (presidente do Conselho 
Ultramarino) conde de Resende (D. Antônio José de Castro), dizendo que o 
Príncipe Regente (D. João) ordena àquele Conselho que proceda a informações 
e dê o seu parecer sobre o que alega a Câmara da vila de São João da Pimaita. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3856. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3856. 
 

3857-  [ant. 1800, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO do juiz dos órfãos na vila de Taubaté, Agostinho Leite de 
Almeida, estabelecido no Brasil, em que pede ao (Príncipe Regente D. João) 
provisão para exigir a Francisco de Paula Simões, daquela vila a pagamento do 
que lhe deve, como fiador de Joaquim Gomes do Nascimento. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3857. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3857. 
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3858-  1800, Dezembro, 12, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia o capitão do 
Regimento de Peniche, João de Sousa de Mendonça Corte Real, para tenente-
coronel da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, o alferes de 
Caçadores do Regimento de (Gomes) Freire (de Andrade), Bernardino Antônio 
Monis de Sousa e o cadete do Regimento de Peniche, Joaquim Anacleto Ferreira 
da Costa para ajudante de ordens do Governo da mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3858. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3858. 
 

3859-  1800, Dezembro, 4, Lisboa 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardim 
Freire de Andrade, ao (Príncipe Regente D. João), solicitando-lhe que se digne 
dar providências ao "deficit" da Fazenda Real da capitania de São Paulo, de que 
resulta ficarem os soldados do Regimento de Infantaria de Santos sem 
pagamento, alguns meses, em cada ano. Julga ele poder liquidar-se o "deficit", 
dividindo-o proporcionalmente, por todos os indivíduos mencionados nas listas, 
eclesiástica, militar e civil, para o que pede a autorização do Príncipe. Dando o 
seu parecer sobre a disciplina do Regimento de Santos, diz ele ser indispensável 
um major e um ajudante e, para tais funções, parecem-lhe competentes o 
tenente Severino Joaquim Ferreira da Costa e o sargento Francisco de Paula da 
Costa, ambos do Regimento de Peniche. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3859. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3859. 
 

3860-  [ant. 1800, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Bernardim Freire de Andrade, era que pede ao (Príncipe Regente) D. 
João, que lhe mande passar por certidão o que constava a respeito do dia do 
"vencimento do soldo do governador" (D. Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça) seu antecessor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3860. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3860. 
 

3861-  1800, Maio a Dezembro, São Paulo 
OFÍCIOS (58) dirigidos pelo (governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) ao (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Rodrigo de Sousa 
Coutinho) tratando de assuntos de seu governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3861. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3861. 
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3862-  [ant. 1800, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Bernardim Freire de Andrade em que pedem ao (Príncipe Regente D. João) que 
lhe sejam pagos os seus ordenados desde o dia em que embarcou para aquela 
capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3862. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3862. 
 

3863-  1800, Dezembro, 29, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia governador da praça 
de Santos, com a patente de capitão de Infantaria, o 1º tenente do 1º Regimento 
extinto da Armada, Cristóvão Teixeira Alvares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3863. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3863. 
 

3864-  1800, Dezembro, 29, Palácio de Queluz 
DECRETO de (Príncipe Regente D. João), informando o coronel do Regimento 
de Infantaria de São Paulo, Manuel Vieira Leite, no posto de brigadeiro de 
Infantaria, com o respectivo soldo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3864. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3864. 
 

3865-  1801, Janeiro, 1, Parnaíba em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos vereadores da vila de Parnaíba, da comarca de São 
Paulo, ao (Príncipe Regente D. João), dizendo que, os moradores daquela vila, 
flagelados e oprimidos pelo coronel da Comissão Policarpo Joaquim de Oliveira, 
pedem-lhe que dê as suas ordens. Aquele homem, solto da prisão da Barra 
Grande da vila de Santos, para onde fora enviado pelo governador e capitão-
general (da capitania de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha, conspirou 
mas exageradamente, contra todo o povo das freguesias de Araçariguama, São 
Roque, Jundiaí, Itu e parte de São Paulo com falsos pretextos de serviço real, 
valendo-se da autoridade de comandante do Regimento de Dragões Auxiliares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3865. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3865. 
 

3866-  1801, Janeiro, 2 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual ordena, ao alferes de 
"Caçadores do Regimento de Freire", Bernardim Antônio Moniz de Sousa e ao 
cadete do Regimento de Peniche, Joaquim Anacleto Ferreira da Costa, que 
ocupem os lugares de ajudantes de ordens do governo da capitania de São 
Paulo com as patentes de capitães de Infantaria, ficando com praça assentada 
na primeira plana da Corte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3866. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3866. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1078 / 1400 

3867-  [ca. 1801, Janeiro, 12] 
RELAÇÃO da importância a pagar ao governador de São Paulo (Bernardim 
Freire d'(Andrada) pelos direitos da sua patente e da impressão régia. 
Anexo: recibo, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3867. 
 

3868-  1801, Janeiro, 12, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende, (D. Antônio José de Castro), informando que o 
Príncipe Regente (D. João mandou remeter ao Conselho Ultramarino, para que 
defira, se lhe parecer justo, o requerimento do governador da capitania de São 
Paulo, Bernardim Freire de Andrade, no qual pedia que se mandasse abrir uma 
farmácia na dita capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3868. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3868. 
 

3869-  1801, Janeiro, 23, Palácio de Queluz 
AVISO de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao presidente do Conselho 
Ultramarino, conde de Resende (D. Antônio José de Castro), informando que o 
Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao referido Conselho o requerimento 
do arcediago da Sé de São Paulo, para que defira, em conformidade com a 
resolução do Príncipe. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3869. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3869. 
. 

3870-  1801, Fevereiro, 4, São Paul 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manoel de Melo Castro e Mendonça para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
comunicando que remeta o mapa da carga da corveta Santíssimo Sacramento - 
de que é mestre João Batista Ferraro, saída de Santos para Lisboa, com escala 
pelo Rio (de Janeiro). 
Anexo: mapa de carga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3870. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3870. 
 

3871-  1801, Março, 11, Lisboa 
CARTA do conselheiro (do Conselho Ultramarino) Francisco da Silva Corte-Real, 
ao (Príncipe Regente D. João), comunicando não constar na Secretaria qualquer 
ordem expedida ao bacharel Sebastião Luís Tinoco da Silva. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3871. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3871. 
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3872-  1801, Março, 12, Palácio de Queluz 
AVISO de D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao presidente do Conselho Ultramarino 
(D. Antônio José de Castro), conde de Resende, informando-o que o Príncipe 
Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino que defira, como for de 
justiça, o requerimento do Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira). 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3872. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3872. 
 

3873-  1801, Março, 30, Palácio de Queluz 
AVISO do (ex-ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Continha, ao (presidente do 
Conselho Ultramarino), conde de Resende (D. Antônio José de Castro), manda 
remeter ao Conselho Ultramarino o requerimento de Tomás da Costa Correia 
Rebelo e Silva, para que o dito Conselho ordene que o requerente seja restituído 
ao Governo de São Paulo, visto poder ser aí necessária a sua presença. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3873. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3873. 
 

3874-  1801, Abril, 15, Palácio de Queluz 
DECRETO (cópia do) do Príncipe Regente, D. João, ordenando que fossem 
dados ao escrivão da Junta (da Administração e Arrecadação) da Real Fazenda 
da capitania de São Paulo, João Vicente da Fonseca, trezentos mil réis, por ano, 
de ajuda de custo "desde o dia em que a referida Junta lhe tinha conferido o 
augmento de mais seiscentos mil reis que lhe foram suspendidos, descontando-
se-lhe o que havia recebido do dito augmento". 
Anexo: atestado, 3 informações, carta, 2 requerimentos, relação, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3874. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3874. 
 

3875-  [post. 1801, Maio, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio Moreira da Costa da capitania de São Paulo por 
seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação, por decreto, do posto de tenente-coronel agregado ao 2º Regimento 
de Infantaria Miliciana da mesma capitania. Este posto foi-lhe conferido por 
proposta de 13 de Maio de 1801 pelo governador da capitania de São Paulo 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), em recompensa do donativo de 
500$000 réis para as obras públicas da mesma cidade, pelo que foi incluído na 
proposta de 13 de Maio de 1801, como prova pela certidão junta. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3875. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3875. 
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3876-  1801, Maio, 22, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao (presidente do Conselho 
Ultramarino), conde de Resende, (D. Antônio José de Castro), informando que o 
Príncipe Regente (D. João) mande remeter ao Conselho Ultramarino o 
requerimento do Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira (?)), para que, 
junto aos demais requerimentos, o dito Conselho consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3876. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3876. 
 

3877-  1801, Maio, 23, Palácio de Queluz 
AVISO de D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao presidente do Conselho Ultramarino, 
conde de Resende, (D. Antônio José de Castro), informando que o Príncipe 
Regente (D. João) manda remeter ao referido Conselho o ofício do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, para que consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3877. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3877. 
 

3878-  1801, Julho, 31, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
ao barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João), manda remeter ao Conselho 
Ultramarino, para que consulte o que parecer sobre o requerimento do arcediago 
da Sé da cidade de São Paulo, Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3878. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3878. 
 

3879-  1801, Agosto, 1, São Paulo 
CARTA DE NOMEAÇÃO do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, presidente da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real e 
Inspetor dos Estudos, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, provendo o 
bacharel Francisco Vieira Goulart na cadeira de Filosofia Racional e Moral, da 
cidade de São Paulo, de acordo com o Bispo da mesma capitania (D. Mateus de 
Abreu Pereira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3879. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3879. 
 

3880-  [ant. 1801, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Francisco Leite Justiniano e outros ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo autorização para continuar uma causa de agravo ordinário vindo 
da cidade e Relação do Rio de Janeiro contra Inácia de Gois Arruda. Pedem 
também que lhes passe uma provisão permitindo que lhes deleguem ao seu 
advogado, o bacharel Francisco Antônio Santa Bárbara, a mesma causa. 
Anexo: , provisão, , recibo, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3880. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3880. 
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3881-  [ant. 1801, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do bacharel Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado 
(da Silva e Araújo) ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que se digne reunir a 
Carta Régia do Aviso, consignando-lhe o ordenado de oitocentos mil réis, e, uma 
ajuda de custo anual de duzentos mil réis, como têm os empregados em cargos 
análogos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3881. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3881. 
 

3882-  [post. 1801, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do arcediago da Sé de São Paulo, Manuel Joaquim Gonçalves 
de Andrade, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mande passar-lhe 
passaporte, a fim de poder  partir para  São Paulo, levando em sua companhia o 
padre Vicente Agostinho Drumond. 
Anexo: passaporte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3882. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3882. 
 

3883-  1801, Outubro, 1, Palácio de Queluz 
AVISO (Cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior) para o barão de Mossâmedes (José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho (?)) pelo qual o Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao 
Conselho Ultramarino o requerimento de Manuel da Assunção Ferraz Sarmento, 
e ordena que não só se consulte o que parecer sobre o pedido do requerente, 
mas que se estabeleça uma regra fixa e inalterável para o futuro, no respeitante a 
encargos dos diferentes ofícios da Fazenda e justiça das colônias, assim como 
do que será mais vantajoso à Fazenda Real. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3883. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3883. 
 

3884-  [ant. 1801, Outubro, 05, São Paulo] 
REQUERIMENTO do bacharel em Leis e Filosofia, auditor-geral das tropas da 
capitania de São Paulo, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe seja concedido o soldo de tenente-
coronel de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, 
com a graduação de coronel, como já se tinha concedida ao diretor-geral do 
salitre do distrito da Bahia, José de Sá Bettencourt e a Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada Machado, diretor-geral das minas de ouro, prata e ferro da capitania 
de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3884. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3884. 
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3885-  1801, Outubro, 8, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Massâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao Conselho 
Ultramarino a carta do juiz ordinário da cidade de São Paulo José Joaquim 
Mariano da Silva César, para que o dito Conselho consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3885. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3885. 
 

3886-  1801, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao (Príncipe Regente D. João), sobre a 
representação do juiz ordinário da cidade de São Paulo, José Joaquim Mariano 
da Silva César. Pareceu ao desembargador procurador da Fazenda (Real) que  o  
juiz ordinário não se devia pronunciar em ato de jurisdição e pela mesma razão 
remeteu a devassa. No entanto, o Bispo (D. Mateus de Abreu Pereira) não se 
devia negar à justiça. Era necessário que o  Bispo fosse ouvido. . Parece ao 
Conselho que o  juiz ordinário, atuou com excesso de jurisdição e incompetência 
de pronúncia na devassa tirada por um eclesiástico, a qual não era do seu foro; 
só devia remeter a dita devassa ao juízo eclesiástico, mas como fez a remessa 
de modo a dar origem às cartas do  Bispo e do vigário geral ; parece, também, ao 
Conselho que  se deve escrever ao Bispo para que responda à carta do juiz 
ordinário e a apresente ao (Príncipe Regente). 
Anexo: 6 cartas, 2 certidões, autos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3886. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3886. 
 

3887-  1801, Outubro, 20, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual o juiz ordinário da cidade 
de São Paulo, procedera com excesso de jurisdição, ao pronunciar a devassa 
que tirara a um eclesiástico que não era do seu foro, quando só o devia remeter 
ao competente juízo eclesiástico para se proceder contra o réu. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3887. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3887. 
 

3888-  1801, Outubro, 24, São Paulo 
11 OFÍCIOS (cópia de) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo) Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao vice-rei do Estado (do 
Brasil), D. Fernando José de Portugal e (Castro) a outros destinatários tratando 
de assuntos administrativos, sociais e militares. 
Anexo: 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3888. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3888. 
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3889-  1801, Outubro, 26, Lisboa 
CARTA de João Guilherme Cristino Müller para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) em que diz que os papéis que lhe foram 
mandados, pela Secretaria dos Negócios do Ultramar e da Marinha datados de 
23 de Abril de 1801, não têm os requisitos que as leis do reino exigem. Eles 
tratam de oração pronunciada nas festividades pelo nascimento de D. Antônio 
Pio, príncipe da Beira e de dois epigramas em latim sobre o mesmo assunto. 
Anexo: carta, 2 epigramas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3889. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3889. 
 

3890-  1801, Novembro, 3, Mafra 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino 
que consulte o que lhe parecer sobre a representação dos oficiais da Câmara da 
vila de Itu da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3890. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3890. 
 

3891-  [ant. 1801, Novembro, 11] 
REQUERIMENTO (cópia do) do escrivão deputado da Junta (da Administração e 
Arrecadação da Fazenda Real), João Vicente da Fonseca, pedindo (ao Príncipe 
Regente D. João) que ordene lhe paguem conforme indica o decreto real de 15 
de Abril de 1801, enviado à Junta por provisão do Real Erário. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3891. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3891. 
 

3892-  1801, Novembro, 16, São Paulo 
CARTA de Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva para o capitão-mor Inácio 
Marcondes do Amaral, pedindo-lhe que isente da recruta, Manuel Vieira, visto 
encontrar-se doente. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3892. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3892. 
 

3893-  [ant. 1801, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do tenente da 6ª Companhia do Regimento de Cavalaria 
Miliciana de Curitiba da capitania de São Paulo, Manuel Rodrigues Freire, 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe confirme a patente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3893. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3893. 
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3894-  1801, Novembro, 25, Apiaí em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Apiaí  para (o Príncipe 
Regente D. João), pedindo a conservação (do governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio José da Franca e Horta, no cargo de 
governador, que sempre desempenhou com retidão, dando mostras de grandes 
virtudes. É prova disso a tranqüilidade e sossego de que todos os habitantes, 
gozaram durante o seu governo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3894. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3894. 
 

3895-  1801, Novembro, 26, Paço 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia juiz da Alfândega da 
vila de Santos, o bacharel João de Sousa Pereira Bueno, dispensando-o, por 
isso, do cargo de juiz de fora que desempenhava naquela vila. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 49, doc. 3895. 
AHU_CU_023-01, Cx. 49, D. 3895. 
 

3896-  1801, Dezembro, 15, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, informando sobre o requerimento de Francisco Pinto Ferraz, no qual 
este se queixava de ter sido preterido pelo capitão de Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais, José Joaquim da Costa Gavião, quando da nomeação a 
coronel do 2º Regimento de Cavalaria Miliciana de São Paulo, vago por morte do 
coronel Joaquim Manuel da Silva e Castro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3896. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3896. 
 

3897-  1801, Dezembro, 17, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia, por três anos, para o 
cargo de governador e capitão general da capitania de São Paulo, Antônio José 
da Franca e Horta. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3897. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3897. 
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3898-  [ca. 1801] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da praça de Santos, Francisco Xavier da 
Costa Aguiar, ao (Príncipe Regente D. João) comunicando ter arrematado em 
hasta pública, na mesma vila, a galera Venus Triunfante, hoje Carlota Divertida, 
em nome de seu sócio João Antônio Gomes Camacho. Porém, tendo vindo para 
o Reino, aquele recusou-se a assinar a respectiva escritura, faltando a todos os 
compromissos. Processou-o sob pena de arrematação da galera em praça 
pública, mas tudo tem sido inútil. Suplica que  seja dado aviso especial a 
qualquer juiz a fim de proceder ao embargo da embarcação, para que esta não 
possa seguir viagem sem que lhe seja pago o preço convencionado, no prazo de 
três dias. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3898. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3898. 
 

3899-  [ant. 1802, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO de Antônio Antunes Cardia, João Ferraz Bueno; Maria Ferraz, 
mulher de Inácio Pais de Oliveira; João Antunes; João de Sousa de Azevedo; 
Agostinho Luís Ribeiro, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhes 
confirmasse a sesmaria, concedida pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) e relativa a 
umas terras situadas em Quilombo, distrito de Porto Feliz. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3899. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3899. 
 

3900-  1802, Janeiro, 22, Quinta da Praia 
CARTA de D. Rodrigo José de Meneses, informando que o secretário do governo 
de São Paulo, (Luís Antônio Neves de Carvalho) é afilhado de D. Maria I e que 
por intermédio dela foi provido naquele lugar, sendo do seu agrado que ali se 
conserve, enquanto cumprir dignamente as suas obrigações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3900. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3900. 
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3901-  1802, Janeiro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente D. João), 
cumprindo a sua ordem  para que informasse sobre o requerimento dos 
habitantes de Sorocaba. Considera o requerimento justíssimo, reclamando a 
existência de um vigário de vara, para evitarem de recorrer a um distante. Era 
evidente que o procedimento do Bispo podia ser considerado como represália 
para com os habitantes daquela vila, em virtude de não o terem recebido 
condignamente, quando da sua visita. Não mandaram soldados milicianos ao seu 
encontro, nem ornamentaram as ruas da vila. Informa, ainda, que o procedimento 
do Bispo indignava a  todos, , pela sua funesta orientação, reduzindo o Estado 
Eclesiástico a um ponto que não tinha escrúpulos em ordenar qualquer indivíduo, 
sem prévia educação religiosa. Assim, entendia que o  Príncipe devia ordenar 
que o Bispo nomeasse um vigário da vara na vila de Sorocaba, para benefício 
dos seus habitantes e dos da vila de Itapetininga. .  . 
Anexo:  representação, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3901. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3901. 
 

3902-  1802, Janeiro, 26, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (Príncipe Regente D. João) 
informando que envia uma relação das corporações religiosas, extraída das que 
foram remetidas, pelos prelados das mesmas, à Secretaria do Governo. Delas se 
depreende não existirem conventos, na capitania, autorizados, por qualquer 
ordem régia, a possuírem os bens constantes das  relações, apesar das 
determinações contrárias do estabelecido nas leis promulgadas no reinado de D. 
Dinis, D. Afonso V, D. Filipe III e D. José. O Recolhimento de Santa Teresa acha-
se sujeito ao ordinário, embora sob proteção real, e a esse respeito, o 
governador Francisco da Cunha e Meneses enviou um ofício a que não teve 
resposta, assim como ao relativo ao Recolhimento da Divina Providência, 
também ainda não confirmado. 
Anexo:  2 provisões, 2 ofícios, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3902. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3902. 
 

3903-  1802, Janeiro, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo 
que, pelas razões expostas na sua Provisão de 15 de Maio de 1801 deu baixa a 
José Gomes de Sequeira e Mota, do posto, de capitão-mor, que indignamente 
exercia na vila de Cunha. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3903. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3903. 
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3904-  1802, Janeiro, 27, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente, D. João) na qual 
participa que, naquela capitania, os oficiais graduados recebiam, somente, o 
soldo das patentes respectivas pelo que ficava sem aplicação o decreto de  6 de 
Fevereiro de 1800  que lhe fora ordenado cumprir, pela provisão de  6 de Maio de 
1801.  
Anexo:  provisão, 3 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3904. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3904. 
 

3905-  1802, Janeiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania) de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o Príncipe Regente, D. João), dizendo 
que recebeu a provisão de 15 de Maio de 1801 ordenando-lhe que responda a 
algumas queixas proferidas contra ele. Não tem já respondido porque o serviço 
real o tem impossibilitado. 
Anexo: provisão, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3905. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3905. 
 

3906-  1802, Janeiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente, D. João), dizendo 
que recebeu a provisão de  12 de Maio de 1801  em que lhe era ordenado que 
informasse sobre as reformas dos oficiais daquela capitania. Diz, também, que 
na primeira oportunidade, cumprirá a ordem da dita provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3906. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3906. 
 

3907-  1802, Janeiro, 28, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo 
que recebeu a provisão de 15  de Maio de 1801ntos e um "Leys, Alvaraz e 
Decretos, constantes da junta, e reservando nesta Secretaria do Governo hum 
exemplar fiz remessa aos Ouvidores das duas Commarcas e juiz de Fora de 
Santos dos que lhes forão por Vossa Alteza Real destinados". 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3907. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3907. 
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3908-  [ant. 1802, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, (D. Mateus de Abreu Pereira), 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe defira um requerimento que lhe 
fora apresentado por consulta do Conselho Ultramarino, no qual pedia que 
ordenasse ao Real Erário que lhe enviasse os paramentos necessários para a 
Sé. Na hipótese de que o referido requerimento se tenha extraviado, pede para 
passar novas ordens. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3908. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3908. 
 

3909-  [ant. 1802, Janeiro, 15] 
REQUERIMENTO de Joaquim Firme Pereira ao (Príncipe Regente D. João) por 
seu procurador Joaquim Maximiano de Sousa pedindo que lhe seja devolvida a 
patente que juntou a um requerimento que fez a pedir a confirmação do posto de 
capitão, visto este lhe ser indeferido. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3909. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3909. 
 

3910-  1802, Fevereiro, 16, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Ouvidoria-Geral e Correição da cidade e 
comarca de São Paulo, José dos Santos de Oliveira, atestando que, em Abril de 
1801, lhe fora apresentada, pelo desembargador e ouvidor-geral daquela 
comarca, Joaquim José de Almeida, uma carta precatória expedida do juízo da 
Ouvidoria-Geral da Comarca de Paranaguá, para ser preso o capitão Luís Ribeiro 
da Silva, por resistência à justiça. Indo ele prender o referido réu, este 
apresentara-lhe um despacho do governador e capitão-general daquela 
capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, no qual mandava que 
não desse prisão àquele réu sem que antes o levasse à sua presença. 
Obedecendo àquela ordem, e uma vez na presença do mesmo governador, este 
despediu-o e ordenou-lhe que deixasse o réu à sua conta. Depois disto, o 
governador ficou com a carta precatória e o réu passou a andar, à solta, por toda 
a parte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3910. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3910. 
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3911-  1802, Fevereiro] 
INFORMAÇÃO do (oficial maior do Conselho Ultramarino, João Filipe da 
Fonseca) na qual comunica ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior) que o governador nomeado para São Paulo (Antônio José da 
Franca e Horta), pediu que lhe dessem nota de correspondência trocada entre a 
Secretaria daquele Conselho e o seu antecessor, (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça) como tinha acontecido com Bernardim Freire (de Andrade 
(.). O referido João da Fonseca informa ainda, que aguarda as ordens do dito 
ministro. 
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3911. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3911. 
 

3912-  [ant. 1802, Março, 12] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do 2º Regimento de Cavalaria de Milícias 
da cidade de São Paulo, Francisco Antônio de Sousa, por seu procurador, 
Antônio Pinto da Fonseca, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo se digne 
ampliar-lhe a graça já concedida da sua transferência para o Reino, tornando-a 
extensiva à sua mulher e filhos. 
Anexo: Lembrete, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3912. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3912. 
 

3913-  1802, Março, 15, Lisboa 
PROVISÃO do príncipe Regente D. João, informando o ouvidor-geral da comarca 
de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado) de que o secretário do 
Conselho Ultramarino, Francisco de Borja Garção Stockler, lhe deu conta de que 
pertenciam aos seus emolumentos as propinas pagas pelas Câmaras dos 
Domínios Ultramarinos, nas mesmas condições em que as do Reino pagavam 
aos escrivães da Câmara do Desembargo do Paço. Como a importância devida 
ainda não tinha sido liquidada, o secretário prestou fiança na Chancelaria dos 
"novos direitos", a qual desejava liquidar, a fim de desobrigar o fiador. Pretendia 
que se  ordenasse a todos os ouvidores do Ultramar, que se informassem junto 
do Conselho, das propinas, determinando a importância a pagar por cada 
Câmara. Como ainda não existia regulamento, deviam elaborá-lo,  estabelecendo 
as propinas de acordo com o seu rendimento total. Por isso, ordena que remetam 
ao Conselho o resultado das diligências para informar a Chancelaria-Mor do 
Reino, a fim de o requerente liquidar os "reais direitos". Ordena, finalmente, que o 
referido ouvidor lhe indique quais as Câmaras que têm as propinas determinadas 
e as que ainda não as regulamentaram, atribuindo propinas de acordo com as 
suas possibilidades. 
Anexo: carta, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3913. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3913. 
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3914-  1802, Março, 31, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 1 a 19, com  resumo, remetidos pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior) feita pelo oficial da Secretaria do governo (da mesma capitania), Manuel 
Inocêncio de Vasconcelos. tratando dos assuntos políticos, militares, sociais e 
econômicos do seu governo. 
Anexo: 52 ofícios com documentos anexos cada um. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3914. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3914. 
 

3915-  1802, Abril, 3, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Mossâmedes, (José de Almeida Vasconcelos Soveral de Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João), manda remeter ao Conselho 
Ultramarino o requerimento do arcediago da Sé de São Paulo, Manuel Joaquim 
Gonçalves de Andrade, para que se passe a certidão requerida com a indicação 
dos nomes das pessoas que assinaram a acusação feita contra ele. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3915. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3915. 
 

3916-  1802, Abril, 20, São Paulo 
CARTA do coronel do Regimento de Milícias da vila de Santos, Luís Antônio 
Neves de Carvalho, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), enviando os documentos referentes às promoções efetuadas 
no mesmo Regimento, pelo (governador e capitão) -general da capitania de São 
Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). Espera, daquele Ministro, a 
providência mais justa sobre os fatos referidos nos documentos que copiou 
fielmente. 
Anexo: 8 portarias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3916. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3916. 
 

3917-  1802, Abril, 20, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Mossâmedes, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao Conselho 
Ultramarino o requerimento do coronel de Milícias da cidade de São Paulo, 
Jerônimo Martins Fernandes, para que consulte o que parecer, ou defira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3917. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3917. 
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3918-  1802, Abril, 22, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para (o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) comunicando que envia o mapa de carga 
transportada pelo navio São Caetano Augusto Constância Valerosa - comandado 
pelo capitão, Camilo Antônio de Lellis saído de Santos, com escala pelo Rio (de 
Janeiro), onde receberá o resto dessa carga. Este navio foi construído em 
Paranaguá  e veio receber cargo ao porto de Santos; é o maior navio até hoje 
construído, e contribuirá para o aumento do comércio desta capitania. 
Anexo: mapa de carga, ofício  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3918. 
 

3919-  [ant. 1802, Abril, 29] 
REQUERIMENTO, do governador e capitião-general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe 
mande passar provisão, para lhe ser pago ordenado desde o dia do embarque, 
nas condições concedidas aos seus antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3918. 
 

3920-  [ant. 1802, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Paranaguá, Tomás de Sousa e Silva, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) que lhe confirme o posto para que foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3920. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3920. 
 

3921-  [ant. 1802, Maio, 8, Vila de Nossa Senhora de Iguape] 
REQUERIMENTO, de D. Joseja Leonarda de Jesus Pereira, moradora da vila de 
Nossa Senhora das Neves de Iguape, comarca de Paranaguá, viúva do capitão 
Antônio Lopes de Sequeira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe 
permita ser administradora e tutora dos seus seis filhos, a saber: Ana, Maria, 
Francisca, Joseja, Manuel e Joana, e conceder-lhe provisão de tutela. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3921. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3921. 
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3922-  1802, Maio, 17, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), Visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) ordena que o Conselho Ultramarino 
consulte o que parecer ou defira, se achar justo, o requerimento do Bispo da 
diocese de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3922. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3922. 
 

3923-  [ant. 1802, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira), pedindo 
ao (Príncipe Regente D. João) que aumente a côngrua dos padres capelães da 
sua Sé. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3923. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3923. 
 

3924-  [ant. 1802, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, pedindo 
ao (Príncipe Regente D. João), que lhe conceda autorização a fim de ser ouvido 
em audiência, para organizar a sua defesa, por intermédio de um procurador, em 
virtude de uma acusação ou denúncia, sobre a qual o Régio Tribunal do 
Conselho Ultramarino, procedeu a consulta, sem que o requerente fosse ouvido 
em sua defesa. 
Anexo:  15 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3924. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3924. 
 

3925-  1802, Maio, 20 
CARTA (cópia da) do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao (Príncipe Regente D. João), 
expondo ter-se visto obrigado a suspender o ouvidor da comarca de Paranaguá , 
João Batista dos Guimarães Peixoto, pela insolência com que tratava as pessoas 
sujeitas à sua jurisdição, que eram flageladas pela sua tirania e despotismo. Ao 
saber-se suspenso, e temendo, talvez, o castigo, o ouvidor embarcou para 
Pernambuco. Está provado que ele tratava todos com desprezo como se pode 
ver pelas cartas originais, que envia pelas testemunhas, incluídas em vários 
maços remetidos, e pelas certidões 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3925. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3925. 
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3926-  [ant. 1802, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do capitão da 6ª Companhia da vila de Jacareí (Jacarehy), 
pertencente ao 2º Terço de Infantaria Auxiliar, de serra acima, Antônio José 
Fernandes Guimarães, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe mande 
passar carta patente de confirmação daquele cargo, para o qual foi nomeado 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Bernardo José 
Maria de Lorena e Silveira). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3926. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3926. 
 

3927-  1802, Maio, 23, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral (da comarca de São Paulo) Joaquim José de Almeida, 
para o (Príncipe Regente D. João), informando sobre os documentos constantes 
dos autos do coronel reformado do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana de São 
Paulo, Bento Manuel de Almeida Pais. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3927. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3927. 
 

3928-  1802, Maio, 27, São Paulo 
CARTA do ouvidor-geral, Joaquim José de Almeida, para o (Príncipe Regente D. 
João), informando sobre os documentos que constituem os autos do tenente-
coronel reformado do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana da cidade de São 
Paulo, Romualdo José de Pinho e Azevedo. 
Anexo carta, autuação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3928. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3928. 
 

3929-  1802, Junho, 1, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens sobre a conta do governador de 
São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) a respeito de não 
terem chegado à Junta da Administração e Arrecadação da Real Fazenda 
daquela capitania, as ordens necessárias para a despesa dos ornamentos 
indispensáveis das igrejas paroquiais das vilas de Castro e Nova Bragança de 
cuja compra fora encarregada. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 50, doc. 3929. 
AHU_CU_023-01, Cx. 50, D. 3929. 
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3930-  [ant. 1802, Junho, 21] 
REQUERIMENTO do Arcediago de São Paulo, Manuel Joaquim Gonçalves de 
Andrade, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe mande entregar todos 
os documentos juntos à Consulta, em virtude de necessitar deles para certos 
requerimentos. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, deferindo-o. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3930. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3930. 
 

3931-  1802, Junho, 21, Palácio de Queluz 
AVISO (cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), João Rodrigues de Sá e Melo (Soto-Maior), visconde de 
Anadia, ao (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, ordenando-lhe que mandasse desarmar e 
pacificar todos os Corpos de Milícias, que estivessem debaixo da sua jurisdição, 
pois assim o desejava o Príncipe Regente (D. João). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3931. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3931. 
 

3932-  1802, Junho, 23, Rio de Janeiro 
REQUERIMENTO de Antônio José Vicente da Fonseca, em que, querendo 
seguir viagem par Lisboa, pede ao (6º vice-rei do Estado do Brasil, D. Fernando 
José de Portugal e Castelo) que dê ordem para  o deixarem passar Nas 
fortalezas. 
Anexo:  atestado, passaporte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3932. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3932. 
 

3933-  [ant. 1802, Junho, 28] 
REQUERIMENTO do alferes da Companhia de Ordenanças da vila de Parnaíba, 
Antônio Batista, pelo seu procurador, Manuel Batista, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), que lhe confirme aquele posto, para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3933. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3933. 
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3934-  1802, Junho, 28, Lisboa 
CARTA do corregedor do Cível de São Paulo, Manuel Antônio Pessoa Osório, 
para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que procedeu ao sumário informativo 
de testemunhas em conformidade com as suas ordens. Não conseguiu averiguar 
a veracidade do exposto no requerimento do coronel de Milícias da Cidade de 
São Paulo, Jerônimo Martins Fernandes; contudo, prova-se ser de conduta 
irrepreensível, e obediente, sendo notória a perseguição que lhe movia a 
governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça. Perante as razões expostas, entendia que aquele 
Príncipe devia ordenar a libertação do requerente, protegendo-o contra a 
perseguição do governador. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3934. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3934. 
 

3935-  1802, Junho, 3, Campo Pequeno 
OFÍCIO do (conde das Galveias), D. João de Almeida de Melo e Castro para o 
(ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
comunicando que lhe envia o requerimento e documento do capitão-tenente da 
Armada Real, Francisco Manuel Bernardo de Melo Castro e Meneses. 
Anexo: 5 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3935. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3935. 
 

3936-  [ant. 1802, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do físico-mor de São Paulo, Mariano José do Amaral, pedindo 
ao (Príncipe Regente D. João), que, por portaria expedida pela Secretaria de 
Estado dos Negócios (da Marinha e Domínios) Ultramarinos, ordenasse ao 
Conselho Ultramarino lhe passasse Carta de físico-mor, para o qual foi nomeado 
pelo referido Príncipe. 
Anexo:  requerimento, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3936. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3936. 
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3937-  1802, Julho, 9, São Paulo 
CARTA do intendente e (ouvidor e corregedor da comarca de São Paulo), 
Joaquim José de Almeida para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que era 
um costume muito antigo e baseado nas ordens reais e da Câmara da cidade de 
São Paulo, nomear-se semestralmente dois fiscais para a Casa da Fundição do 
ouro; essa prática fora restabelecida pelo governador e capitão-general (da 
capitania de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha. O novo governador, 
Antônio Manuel de Melo Castro Mendonça, nomeou por portaria de 29 de 
Dezembro de 1801 fiscal perpétuo a José Arouche de Toledo (Rendon) que era 
também procurador da Coroa e Fazenda Real. O intendente, vendo que essa 
determinação era contrária ao alvará de 3 de Dezembro de 1750, ao regimento 
de 4 de Março de 1751, ao decreto de 20 de Outubro de 1798 e à provisão do 
Erário Real de 30 de Julho de 1799, escrevera  protestando,  mas, apesar disso, 
concordara em cumprir a portaria e admitira o nomeado. 
Anexo:  certidão, portaria, provisão,  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3937. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3937. 
 

3938-  1802, Julho, 15, São Paulo 
CARTAS do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, para o Príncipe 
Regente D. João, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior, e cópias das cartas enviadas aos seus párocos: . A 1ª queixando-se do 
procedimento do governador e capitão-general (da capitania de São Paulo) 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, contra o seu povo, sujeitando-o a 
vexames e prisões horrorosas, originando a miséria e destruindo a paz e o bem-
estar que o seu antecessor, Bernardo José (Maria) de Lorena e (Silveira), 
proporcionara e que, por este motivo, foi premiado com a nomeação de 
Conselheiro do Ultramar. A 2ª dizendo que tivera conhecimento de que vários 
indivíduos o tinham acusado, falsamente, de procedimentos indignos; portanto 
deseja demonstrar a sua inocência. A 3ª dizendo que já tivera a honra de lhe 
escrever, cumprimentando-o e felicitando-o pela sua nomeação para ministro e 
secretário de Estado dos Negócios (da Marinha e Domínios) Ultramarinos. A 4ª 
manifestando o seu contentamento pela sua nomeação, antevendo o grande 
benefício que resultava para a capitania. A 5ª reúne várias cartas que o Bispo 
escreveu aos seus párocos, acautelando-os para que não obedecessem às 
Câmaras e "Comandantes" da capitania, nas ordens que lhes dessem contra os 
direitos do (Príncipe Regente D. João), e no que fosse vexame do povo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3938. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3938. 
 

3939-  [ant. 1802, Julho, 18, São Paulo] 
REQUERIMENTO do procurador da Mitra do Bispado de São Paulo, pedindo ao 
Bispo de São Paulo, (D. Mateus de Abreu Pereira) que ordene ao escrivão da 
Câmara Episcopal que lhe passe uma certidão de quatro documentos. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3939. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3939. 
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3940-  1802, Julho, 19, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Joaquim José de Almeida, para o 
(Príncipe Regente D. João), informando sobre os documentos que constavam 
nos autos do capitão do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana, José Antônio de 
Lacerda. 
Anexo:  carta, autos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3940. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3940. 
 

3941-  [ant. 1802, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do presbítero secular do Hábito de São Pedro, Joaquim 
Leandro da Silva, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe confirme o 
cargo de capelão da Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, para a 
qual foi nomeado por portaria do (governador e capitão) -general (da capitania de 
São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), por desistência do 
padre Manuel Álvares. 
Anexo:  4 requerimentos, 2 atestados.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3941. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3941. 
 

3942-  1802, Julho, 26, Sítio das Praias 
AVISO do (conde das Galveias), D. João de Almeida de Melo e Castro para o 
(ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo (Soto-Maior), 
dizendo que, por ordem do Príncipe Regente (D. João), lhe envia o requerimento 
do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta para, sobre ele, ser informado se eram freqüentes os casos dos 
governadores ficarem agregados, aos Regimentos a que pertenciam, antes de 
serem nomeados para aquele elevado cargo. 
Anexo: lembrete, informação.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3942. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3942. 
 

3943-  1802, Julho, 26, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino 
que consulte o que lhe parecer sobre a representação, do (coronel de Milícias da 
cidade de São Paulo), Jerônimo Martins Fernandes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3943. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3943. 
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3944-  1802, Julho, 26, Palácio de Queluz 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que, o Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao Conselho 
Ultramarino o requerimento do ex-ouvidor de Paranaguá João Batista de 
Guimarães Peixoto, para que o dito Conselho consulte o que parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3944. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3944. 
 

3945-  1802, Julho, 26, Palácio de Queluz 
OFÍCIO do (conde das Galveias), D. João de Almeida de Melo e Castro para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
pedindo que o informe sobre o requerimento do capitão e ajudante de ordens do 
governador de São Paulo, Antônio das Póvoas de Brito Coutinho, em que pede 
para ficar agregado ao regimento de cavalaria de Almeida, onde servia no Posto 
de Tenente.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3945. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3945. 
 

3946-  1802, Julho, 27, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca (de São Paulo), Joaquim José de Almeida, para o 
(Príncipe Regente D. João), informando sobre os documentos que constam da 
autuação do tenente-coronel de Infantaria Miliciana, Antônio Francisco de Aguiar. 
Anexo: carta, atuação de documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3946. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3946. 
 

3947-  1802, Julho, 28, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia ajudante de ordens 
do governador da capitania de São Paulo, com a patente de capitão de Infantaria, 
o tenente do Regimento da Artilharia da Corte, Daniel Pedro Muller. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3947. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3947. 
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3948-  1802, Agosto, 17, Convento de  São Francisco de Lisboa 
CARTA do ministro provincial dos menores observantes da "Província" de 
Portugal, frei José Joaquim da Imaculada Conceição, ao ministro e secretário de 
Estado (da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), visconde de Anadia, dando o seu parecer sobre o requerimento de 
frei João Evangelista do Pilar, dizendo que deve ser deferido, porque o 
requerente teve bom comportamento e os motivos que alega são justos. 
Entretanto julga que, enquanto o requerente não realizar a viagem que pretende, 
deve conservar-se sob a disciplina regular. 
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3948. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3948. 
 

3949-  [ant. 1802, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do primeiro tenente da Marinha Joaquim d'Oliveira Álvares ao 
(Príncipe Regente, D. João), pedindo a mercê de o transferir do Corpo da 
Marinha, onde prestava serviço, para o de Artilharia da Legião da capitania de 
São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3949. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3949. 
 

3950-  1802, Setembro, 2, São Paulo 
CARTA do (professor de História Natural) João Manso (Pereira) para o (ministro 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) 
visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) dizendo que, na 
sua proposta, já dera uma idéia sucinta do trabalho do salitre, de que foi 
encarregado pelo (Príncipe Regente D. João), e que presentemente tentava 
remediar a falta de "solimão" que havia na Real Casa da Fundição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3950. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3950. 
 

3951-  [ant. 1802, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do capitão da 8ª Companhia do Regimento de Cavalaria 
Miliciana de Curitiba, Francisco Antônio de Araújo, pedindo ao Príncipe Regente 
D. João, que lhe confirme a carta patente, pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) 
o nomeou para aquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3951. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3951. 
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3952-  [ant. 1802, Setembro, 15] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco Correia Pupo, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe mande passar carta de confirmação de uma sesmaria 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça), referente a umas terras situadas na distrito 
de Jundiaí. 
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3952. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3952. 
 

3953-  1802, Setembro, 15, Lisboa 
RECIBO passado por José Luiz Pereira, dizendo que lhe foi entregue, pelo Oficial 
maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, João Filipe da Fonseca, uma carta para o governador e capitão 
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3953. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3953. 
 

3954-  1802, Setembro, 23, Lisboa 
AVISO de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) informando que o (Príncipe Regente D. 
João) lhe ordena que mande copiar as instruções que foram dadas pela Real 
Junta da Fazenda da Marinha, a Joaquim Manuel de Couto, quando este foi 
nomeado intendente da Marinha do porto de Santos e pedindo que lhe faça 
remessa dessa mesma cópia pela secretaria do Estado dos Negócios da 
Fazenda. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3954. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3954. 
 

3955-  [ant. 1802, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Manuel Teixeira de Oliveira Cardoso, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe confirme o cargo de "professor das primeiras Letras" 
da vila de Curitiba, para que foi provido pelo governador e capitão-general de 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), com a 
aprovação do Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira). 
Anexo: carta de exame, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3955. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3955. 
 

3956-  1802, Outubro, 20, Lisboa 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino, Francisco de Borja Garção 
Stockler, para o fiscal das mercês, Francisco Feliciano Velho da Costa Mesquita 
Castelo Branco, dizendo que, aquele Conselho mandou remeter o requerimento 
e mais documentos de Manuel José da Graça. 
Anexo: requerimento, traslado em pública forma de vários documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3956. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3956. 
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3957-  1802, Outubro, 27, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente D. João para o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta (?)) , na qual diz que, 
tendo conhecimento do abuso de autoridade com que certos governadores, 
apesar da Ordem Régia de 21 de abril de 1739, continuavam a criar e prover 
postos de oficiais de ordenanças, resolvera pôr-lhe fim, ordenando que fosse 
remetido sem demora ao Conselho Ultramarino, uma relação ou mapa de todas 
as Companhias de Ordenanças criadas desde 1795. Mandava ainda que fosse 
enviado um mapa da população da mesma capitania, com individuação de sexos, 
idades, estados e empregos de todos os seus indivíduos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3957. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3957. 
 

3958-  1802, Novembro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para (o Príncipe Regente D. João), 
acusando a recepção da provisão de 24 de Março de (1805), na qual se proibia 
aos vice-reis e aos governadores e capitães-generais que passassem patentes 
honoríficas, sem autorização régia. Sobre esta carta recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3958. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3958. 
 

3959-  1802, Novembro, 6, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o Príncipe Regente (D. João), na qual 
expõe que, por Provisão, de 3 de Abril (de 1802) o Soberano determinou que, a 
partir da data da mesma, os Governadores e capitães-generais dos Domínios 
Ultramarinos, não dessem "patentes de referendação". Passado o tempo 
prescrito na Ordem Real de 28 de Maio de 1795, deviam dar baixa aos oficiais, 
quer de Milícias quer de Ordenanças, se no prazo de dois anos não mostrassem 
as suas patentes confirmadas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3959. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3959. 
 

3960-  1802, Novembro, 8, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para (o Príncipe Regente, D. João) 
acusando a recepção da provisão de 20 de Maio de (1802) pela qual (o Príncipe 
Regente) lhe comunicava que a partir daquela data as ordens expedidas pelo 
Conselho Ultramarino deixariam de ser escritas em papel selado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3960. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3960. 
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3961-  [ant. 1802, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO, do cirurgião-mor da Legião de Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, Tomás Gonçalves Gomide, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que lhe confirme o posto para o qual foi proposto. 
Anexo: 2 atestados, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3961. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3961. 
 

3962-  1802, Novembro, 22, Santos 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), informando que chegou ao porto de Santos, no dia 18 de 
Novembro de (1802), tendo feito boa viagem. Informa, também, que se demorava 
naquela vila até ser avisado de que a sua residência se encontrava desocupada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3962. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3962. 
 

3963-  1802, Dezembro, 14, Quartel General de São de Paulo 
BANDO (cópia do) pelo qual o (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Antônio José da Franca e Horta, esclarece e informa, sobre o seu 
programa diário, demonstrando assim ter por único objetivo desempenhar o seu 
cargo com inteireza e justiça. Deseja, igualmente, fazer constar que dará 
preferência aos requerimentos, de quem prove ter aumentado as suas colheitas, 
em virtude de considerar a agricultura a maior riqueza do Estado. Congratular-se-
ia com os colonos daquela capitania que dessem incremento e não só se 
dedicassem à cultura do açúcar mas também às plantações de algodão, arroz, 
mandioca, cacau, baunilha, café e anil. Autenticada com a assinatura do 
(secretário do Governo da capitania de São Paulo), Luís Antônio Neves de 
Carvalho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3963. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3963. 
 

3964-  1802, Dezembro, 14, Quartel General de São Paulo 
ORDENS (cópia das) do (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo), Antônio José da Franca e Horta, para os oficiais de "Salla e Secretaria": - 
Para o ajudante de ordens, determinando hora de entrada e saída, e suas 
obrigações. - Para os oficiais da "Salla", determinando, igualmente, o seu horário, 
dias de audiência e a ordem de recepção, responsabilidades e obrigações. - Para 
o secretário, determinando as suas atribuições e obrigações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3964. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3964. 
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3965-  1802, Dezembro, 29, Vila de Lorena, Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Lorena, comarca e 
capitania de São Paulo, ao (Príncipe Regente D. João) sobre as propostas para 
capitão-mor, da mesma vila, e Francisco Belarmino da Assunção, Manuel 
Domingues Salgueiro e João Fernandes de Sequeira. Apesar de proposto, o 
primeiro foi preterido em favor do segundo pelo (governador e capitão-general 
daquela capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). Reconhecendo 
os exemplos de amor, caridade e fidelidade de Francisco Belarmino da 
Assunção, suplicam que seja este o confirmado no posto, de capitão-mor. 
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3965. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3965. 
 

3966-  1802, Dezembro, 29, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta para o (governador de Goiás), D. João Manuel 
de Meneses, dizendo que tomara posse do Governo, há pouco tempo, e tendo 
sido informado sobre a situação da Legião de Voluntários Reais da cidade de 
São Paulo, não encontrou ao serviço o sargento-mor da Brigada de Artilharia da 
referida Legião, Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva, que lhe consta estar na 
capitania de Goiás . Para cumprir ordens do (Príncipe Regente D. João), pede ao 
referido governador que o intime a apresentar-se no seu quartel com a maior 
brevidade. Pede, ainda, que execute as reais ordens com a usual competência e 
sem possibilidade de malogro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3966. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3966. 
 

3967-  1802, Dezembro, 31, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, 
visconde de Anadia, comunicando ter chegado à capital a 6 de Dezembro 
tomando posse daquele Governo no dia 10. A 30 recebeu instruções do 
antecessor (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), que ainda não tem 
fixado o dia da partida. Em vista do curto espaço de tempo que decorreu desde a 
posse, nada há memorável a participar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3967. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3967. 
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3968-  1802, Dezembro, 31, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), participando que chegou a São Paulo, a 6 de Dezembro de 
1802, de cujo governo tomou posse em 10 do mesmo mês, recebendo do seu 
antecessor, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), instruções por escrito, 
o qual ainda não tinha marcado data certa para a sua partida. Principiou as 
funções referentes ao seu cargo, limitado o expediente, em virtude de ter 
adoecido. Pede que se digne a apresentar ao (Príncipe Regente D, João) este 
ofício, e lhe afirme que se encontra animado a cumprir escrupulosamente as 
suas determinações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3968. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3968. 
 

3969-  1802, Lages 
RELAÇÃO de "Reditos e despesas" da Câmara da vila de Lajes, no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3969. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3969. 
 

3970-  1802, Cananéia 
CONTAS (traslado das) da receita e despesa que teve o Senado da Câmara da 
vila de Cananéia, no ano de 1802, passadas pelo escrivão da Câmara, Joaquim 
Rodrigues dos Santos. Assinaram este documento os seguintes oficiais: Bento da 
Costa de Oliveira, Bento Gomes Sobral, Sebastião Lourenço Pontes e José de 
Matos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3970. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3970. 
 

3971-  [ca. 1802] 
REQUERIMENTO de Antônio José da Franca e Horta, nomeado Governador da 
capitania de São Paulo, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), a ajuda de custo 
para as indispensáveis despesas de viagem, mercê habitualmente concedida aos 
governadores dos Estados Ultramarinos. Solicita, também o adiantamento de 
cinco mesadas, que lhe serão descontadas no soldo. 
Anexo: apontamento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3971. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3971. 
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3972-  [ca. 1802] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Cunha, José Gomes de Sequeira 
Mota, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João) comunicando que, apesar de ter a sua patente confirmada, se viu obrigado, 
pelos despotismos e injustiça do governador da capitania de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro (e Mendonça) a ir para Minas Gerais, com licença de seis 
meses. Essa licença está a findar, mas, receando a continuação dos vexames 
sofridos injustamente, requer a sua prorrogação. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3972. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3972. 
 

3973-  [ca. 1802] 
CONTA CORRENTE extraída do Livro da Receita que serve na Câmara da vila 
de Santa Ana de Castro, capitania de São Paulo, no ano de 1802, passada pelo 
escrivão interino, Manuel Machado da Silva. Assinaram esta carta os seguintes 
oficiais: Manuel José de Frias, Guilherme Pereira dos Santos, José Carneiro 
Lobo e José Sutil de Oliveira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3973. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3973. 
 

3974-  [post. 1802, Itanhaem] 
RELAÇÃO da receita e despesas feitas pela Câmara da vila de Itanhaém, no ano 
de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3974. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3974. 
 

3975-  1803, Janeiro, 7, Mojimirim 
RELAÇÃO do rendimento e despesas da Câmara da vila de São José de 
Mojimirim, do ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3975. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3975. 
 

3976-  1803, Janeiro, 9, Vila de Guaratinguetá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá 
(Goratingueta), pedindo, ao (Príncipe Regente, D. João), autorização para que o 
Dr. Joaquim José de Almeida continue no lugar que tinha de ouvidor e corregedor 
da Comarca de (São Paulo). 
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3976. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3976. 
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3977-  1803, Janeiro, 10, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior) dizendo que o ouvidor e corregedor da comarca de São Paulo, 
Joaquim José de Almeida, cumpria todos os seus deveres com o máximo zelo. 
Por isso, ele governador, pedia, em nome das Câmaras daquela capitania, que o 
visconde de Anadia intercedesse perante o (Príncipe Regente, D. João), a fim de 
consentir que o dito ouvidor se mantivesse no desempenho daquele cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3977. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3977. 
 

3978-  1803, Janeiro, 13, Quartel General de São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), dizendo que, das averiguações que fez, concluiu que eram 
desnecessários tantos destacamentos como havia na cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3978. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3978. 
 

3979-  1803, Janeiro, 13, Santos 
REPRESENTAÇÃO (cópia da) do corpo do comércio da vila de Santos, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo a execução da contribuição literária, 
estabelecida pelo ex-governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça. Para que lhes seja concedida a 
referida isenção, alegam que a dita vila está bastante sobrecarregada de 
impostos e que o comércio e agricultura que, praticamente, tiverem seu princípio 
no tempo do governador e capitão general, Bernardo José de Lorena, não 
melhorariam se não fossem aliviados de tais impostos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3979. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3979. 
 

3980-  1803, Janeiro, 13, Santos 
REPRESENTAÇÃO do Corpo do Comércio da vila de Santos, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo a isenção da contribuição literária estabelecida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça. Como aquela capitania estava já muito sobrecarregada 
de impostos, e como o tráfego estivera praticamente parado até o governo de 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), altura em que começou a 
desenvolver-se mais, resolveu-se que os impostos recaíssem apenas sobre o 
arroz e o café. 
Anexo: 2 certidões, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3980. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3980. 
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3981-  1803, Janeiro, 26, Vila de Santana de Parnaíba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Sant'Ana de Parnaíba da 
capitania de São Paulo, ao Príncipe Regente, D. João), expondo que quando 
ficou vago o posto, de capitão-mor das Ordenanças, daquela vila, pelo 
falecimento de Bartolomeu da Rocha Franco, as Câmaras antecessoras não 
fizeram novas eleições para seu preenchimento. O (governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça enviou 
um ofício àquele senado, ordenando que elegessem um capitão-mor. 
Procederam à eleição e foram propostos,  por terem tido mais votos: o capitão 
Manuel da Cruz Correia da Silva, o capitão José Martins da Cruz e o alferes José 
Joaquim do Amaral. Sucedendo, no governo daquela capitania, Antônio José da 
Franca e Horta foi escolhido Manuel da Cruz Correia da Silva. Entretanto, ele 
começou a sua atividade mas  o povo se mostrou descontente. Os oficiais da 
Câmara que assinam esta representação pedem, pois, ao (Príncipe Regente, D. 
João) O poderem retira daquele pôsto.Em seguida mencionam outros nomes de 
homens que, em suas opiniões, eram dignos de ocuparem aquele lugar. 
Anexo: 6 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3981. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3981. 
 

3982-  1803, Fevereiro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, dirigida ao (Príncipe Regente, D. João) na qual diz que 
tomou conhecimento, pela cópia, inclusa, da Provisão de 20 de Julho de 1802, 
que o Bispo da cidade de São Paulo, (D. Mateus de Abreu Pereira), recebeu 
ordem para repor, no lugar que ocupara naquela diocese, o arcediago Manuel 
Joaquim Gonçalves de Andrade. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3982. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3982. 
 

3983-  1803, Fevereiro, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando que, pela 
provisão do dito Príncipe, datada de 20 de Julho de 1802, lhe fora participado ter 
sido ordenado ao Bispo da cidade (D. Mateus de Abreu Pereira), que restituísse 
o Arcediago Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, ao seu domicilio, benefício, 
e officios, que exercitava nesta Diocese, de que foi afastado sem que para tal 
desse motivo. 
Anexo:  provisão, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3983. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3983. 
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3984-  1803, Fevereiro, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), dando as 
informações pedidas na Provisão de 18 de Agosto de 1802, sobre o requerimento 
de Francisco de Paula Simões, em que pedia para ser confirmado no posto de 
capitão da primeira Companhia do segundo Regimento de Cavalaria Miliciana, 
vago pela reforma concedida a João José Rodrigues da Silva. 
Anexo:  provisão,  e cópias de : aviso, ofício, artigo de aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3984. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3984. 
 

3985-  1803, Fevereiro, 26, Vila de Bragança 
RELAÇÃO (cópia da) do rendimento, seguida da relação das despesas feitas 
pelo procurador do Conselho de Nova Bragança, João da Rocha Lima, do 
dinheiro que recebeu no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3985. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3985. 
 

3986-  [ant. 1803, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO de Joaquim Procópio Picão Salgado pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) 300$000 réis de ajuda de custo, para poder seguir para São 
Paulo, por ter sido nomeado ouvidor-geral daquela capitania, como prova pela 
certidão junta. Solicita, também, que por decreto seja ordenado ao Real Erário, 
que esta importância lhe seja paga, como é costume fazer-se aos outros 
ouvidores. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3986. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3986. 
 

3987-  1803, Março, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), remetendo uma 
relação dos documentos, inclusos, que contêm os autos dos serviços do coronel 
de Infantaria Miliciana da vila de (Nossa Senhora da Conceição da) Cunha, 
Antônio José de Macedo. 
Anexo: autuação de vários documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3987. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3987. 
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3988-  1803, Março, 8, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO da Junta da (Fazenda Real da capitania de São Paulo) ao 
(Príncipe Regente D. João), informando que, sendo-lhe presente a provisão do 
Real Erário de 10 de Abril de 1801, ia procurar responder a cada um dos 
respectivos artigos. Ao primeiro, respondia que conferira os ordenados aos 
Ministros com adiantamento de quartéis, a exemplo do que se praticava no 
Reino;   ao segundo, dizia não ter a carta régia  que acompanhara o plano e 
instruções para a criação da Legião de Voluntários Reais, determinando que os 
ouvidores servissem gratuitamente de auditores, apenas indicara,  que o ouvidor-
geral havia de servir de auditor, visto que em 1763, se tinham abolido os 
auditores-gerais e particulares dos Regimentos, sem fazer qualquer referência à 
gratuitidade do mesmo serviço. Quanto ao terceiro artigo, em que se estranhava 
o fato da Junta ter representado que o conhecimento intrínseco da economia dos 
Regimentos não era da sua conta, e que ao general competia determinar o 
número de praças efetivas e licenciadas que deviam vencer o soldo, informava a 
mesma junta que assim era de fato, e que a ela só lhe competia examinar as 
somas na Contadoria da Fazenda Real, combinadas com as baixas dadas aos 
doentes, e pagar a soma total dos prés Respeitante ao quarto artigo, relativo ao 
acréscimo de soldo ao sargento-mor engenheiro João da Costa Ferreira, 
justificava-se a Junta de que, embora não tivesse recebido ordem para lhe pagar 
o soldo correspondente à patente de maior, conferira-lhe  o soldo de major da 
antiga tarifa, visto que não se podia passar do soldo dobrado de capitão da 
antiga tarifa para o soldo singelo de major, que era inferior. 
Anexo: certidão, requerimento, autuação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3988. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3988. 
 

3989-  [ant. 1803, Março, 14] 
REQUERIMENTO do ouvidor da capitania de São Paulo, Joaquim Procópio 
Picão Salgado, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mandasse passar-
lhe as provisões que se passava aos seus antecessores. 
Anexo:  requerimento, 2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. .3989 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3989. 
 

3990-  [ant. 1803, Março, 15] 
REQUERIMENTO do (alferes da 6ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria de 
Milícias da cidade de São Paulo), José Manuel de Meneses, por seu procurador, 
Joaquim José da Rocha, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação 
da patente, pela qual foi promovido ao posto de capitão da 2ª Companhia do dito 
Regimento, pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3990. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3990. 
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3991-  1803, Março, 27, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), dizendo que, pela corveta Victoria que estava prestes a sair do 
porto de Santos, com carreira por Pernambuco, enviaria  caixotes, contendo 
pinheiros de Curitiba,  caixotes com  madeira de mangues, boa para fogo  e a 
sua casca admirável para o cortume de couro,  e  um caixote com produtos 
minerais, vegetais e férreos. Essas encomendas seriam transferidas, em 
Pernambuco, para o navio Pençamento Ligeiro a fim de chegarem mais 
depressa. Juntamente com elas enviaria um ofício da Mesa da Misericórdia, 
daquela cidade, para que o (Príncipe Regente, D. João), desse o seu apoio e ela 
não caísse em decadência. Finalmente, diz que remeteria o requerimento do 
porta-bandeira do Regimento de Infantaria, Luciano José Moreira França e pede 
que o (Príncipe Regente, D. João), lho defira visto ele, governador, não ter 
autoridade para fazer tal deferimento. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3991. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3991. 
 

3992-  [ca. 1803, Março, 29] 
REQUERIMENTO de Josefa de Pinho e de seu sobrinho Antônio Alvares, da 
cidade do Porto, pelo seu procurador João Batista Branco, ao (Príncipe Regente 
D. João), pedindo que mande passar passaportes, visto pretenderem sair da 
cidade do Porto, para irem residir na de São Paulo, onde se encontram seu 
marido e tio. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3992. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3992. 
 

3993-  [ant. 1803, Abril, 1] 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes da Silva, pelo seu procurador, Francisco 
Xavier da Silva ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe mande passar a 
confirmação da carta de sesmaria de légua e meia de terra na região chamada 
campina do distrito da vila de Sorocaba e que principia no barranco do Rio 
"Seraphy". 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3993. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3993. 
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3994-  [ant. 1803, Abril, 1] 
REQUERIMENTO de Francisco Gonçalves Pena, por seu procurador Francisco 
Xavier da Silva, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que mande passar carta 
de confirmação de Sesmaria, de uma terra no caminho novo, para o Rio de 
Janeiro, que lhe foi concedida pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Francisco da Cunha e Meneses). 
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 51, doc. 3994. 
AHU_CU_023-01, Cx. 51, D. 3994. 
 

3995-  3995.  [ant. 1803, Abril, 1, Vila de Itu] 
REQUERIMENTO de Manuel Inocêncio de Vasconcelos, pelo seu procurador 
Manuel Antônio, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo-lhe confirmação do 
posto de capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria 
Miliciana de Sertanejos, da vila de Itu, para o qual fora nomeado pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 3995. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 3995. 
 

3996-  [ant. 1803, Abril, 1] 
REPRESENTAÇÃO de Pedro de Almeida Leal, (Francisco Gonçalves Leite, João 
Barbosa de Camargo, Francisco Xavier dos Santos, Francisco Xavier da Graça e 
Domingos da Costa), por seu procurador, Francisco Xavier da Silva, ao (Príncipe 
Regente, D. João), pedindo a confirmação da carta de sesmaria dada pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Frei José Raimundo 
Chichorro da Gama Lobo), pela qual lhes foram concedidas, seis mil oitocentas e 
trinta braças de Leste a Oeste, com duas léguas de sertão de Norte a Sul. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 3996. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 3996. 
 

3997-  [ant. 1803, Abril, 2] 
REQUERIMENTO de José Pereira da Silva, por seu procurador Manuel Antunes, 
ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo confirmação da carta patente pela qual 
fora nomeado para o posto de capitão da Companhia dos homens pardos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 3997. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 3997. 
 

3998-  1803, Abril, 11, Vila de Pindamonhangaba 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da vila de Pindamonhangaba Manuel de 
Oliveira Silva, na qual se dá conta da receita e despesas da Câmara daquela vila, 
feitas no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 3998. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 3998. 
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3999-  1803, Abril, 12, Santos 
RELAÇÃO das receitas e despesas da Câmara da vila e Praça de Santos do ano 
de 1802, passada pelo escrivão da mesma Câmara, Antônio José de Lima. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 3999. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 3999. 
 

4000-  1803, Abril, 13, Guaratinguetá 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de Santo Antônio de 
Guaratinguetá, João Gomes Botelho, na qual dá conta do rendimento e despesas 
daquela Câmara, feitas no ano de 1902. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4000. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4000. 
 

4001-  1803, Abril, 13, Vila de Jacareí 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da Câmara da vila de Jacareí (Jacarehy), na 
qual traslada a relação da receita e despesas feitas no ano de 1802. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4001. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4001. 
 

4002-  1803, Abril, 13, São Francisco das Chagas de Taubaté 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de São Francisco das 
Chagas de Taubaté, Antônio da Cunha Viana na qual traslada a relação das 
receitas e despesas da Câmara daquela vila, feitas no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4002. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4002. 
 

4003-  1803, Abril, 13, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus (de Abreu Pereira) ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), João 
Rodrigues de Sá (e Melo Soto-Maior), visconde de Anadia, agradecendo-lhe 
haver nomeado o padre Joaquim José Mariano, para o canonicato da catedral de 
seu bispado e pedindo-lhe que, em virtude de o Arcediago da mesma catedral, 
Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade ter passado a prelado do Cuiabá, 
requeresse ao (Príncipe Regente D. João) que o, lugar vago da referida catedral 
fosse preenchido pelo seu sobrinho, Antônio Joaquim Rodrigues. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4003. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4003. 
 

4004-  1803, Abril, 16, Moji das Cruzes 
CONTA CORRENTE da receita e despesa extraída das contas tomadas ao 
procurador do Senado (de Mogi das Cruzes), Felisberto Correia da Cunha no ano 
pretérito de 1802, que se, acha lançada no livro respectivo desde a folha 21 até a 
folha 23 verso, como nela se declara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4004. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4004. 
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4005-  1803, Abril, 18, São Carlos 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da vila de São Carlos, José Mariano de 
Vasconcelos atestando que, revendo o Livro de Receita e Despesa do ano de 
1802, verificou que o rendimento importou em cento e cinqüenta e três mil, 
quinhentos e sessenta réis e os gastos em setenta e cinco mil, seiscentos e vinte 
e cinco réis. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4005. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4005. 
 

4006-  1803, Abril, 18, Vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da Vila de Nossa Senhora da 
Piedade, de Lorena, Joaquim José Fernandes Leite, dando conta da receita e 
despesa, que se fez no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4006. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4006. 
 

4007-  [ant. 1803, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do bacharel Antônio Carvalho Fontes, pelo seu procurador, 
Manuel Joaquim ao (Príncipe Regente D, João) pedindo que lhe mande passar 
as provisões que tinham sido passadas ao seu antecessor no lugar de ouvidor de 
Paranaguá . 
Anexo: 2 requerimentos, 3 provisões, 3 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4007. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4007. 
 

4008-  1803, Abril, 19, Itú 
CONTA da receita e despesa da Câmara da Vila de Itu, relativa ao ano pretérito, 
de 1802, passada pelo escrivão Mateus José Botelho Mourão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4008. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4008. 
 

4009-  1803, Abril, 20, Vila de São Vicente 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de São Vicente, José da 
Costa Benevide, na qual dá conta do rendimento e despesas feitas naquela 
Câmara, no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4009. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4009. 
 

4010-  1803 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da Câmara da vila de São Luís do Paraitinga, 
Inácio Mariano da Cunha, na qual traslada uma relação do rendimento e 
despesas feitas por aquela Câmara, no ano de 1803. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4010. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4010. 
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4011-  1803, Abril, 20, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da (cidade de São Paulo), na qual 
dá conta do rendimento e despesa feita pelo tenente Francisco de Paula Ribeiro, 
procurador daquela Câmara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4011. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4011. 
 

4012-  1803, Abril, 23, Jundiaí 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de Jundiaí José Leme de 
Almeida, dando conta da receita e despesa da mesma Câmara, referente ao ano 
de (1802).. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 52, doc. 4012. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4012. 
 

4013-  1803, Abril, 27, Vila de São Sebastião 
RELAÇÃO das receitas e despesas da Câmara da Vila de São Sebastião, do ano 
de 1802, passada pelo escrivão da mesma Câmara, Lourenço Antônio Braga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4013. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4013. 
 

4014-  1803, Abril, 27, Vila de Apiaí, em Câmara 
ATESTADO feito pelos oficiais da Câmara da Vila de Apiaí (Apiahy) e 
apresentando ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta, dos rendimentos da Câmara da dita vila, no ano 
de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4014. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4014. 
 

4015-  1803, Abril, 27, Vila de Itapeva da Faxina 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da vila de Senhora de Santa Ana de Itapeva 
de Faxina, Antônio Tavares da Silva de Ornelas , na qual dá conta do rendimento 
e das despesas que fez aquela vila no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4015. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4015. 
 

4016-  [ant. 1803, Abril, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel da Cruz Correia da Silva, pelo seu procurador, 
Manuel de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que 
lhe mande passar a carta de confirmação do posto de capitão-mor da vila de 
(Santa Ana de) Parnaíba, na capitania de São Paulo, para o qual foi nomeado 
por falecimento de Bartolomeu da Rocha Franco. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4016. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4016. 
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4017-  1803, Abril, 28, Vila da Cunha 
CERTIDÃO passada pelo tabelião da Câmara da vila de (Nossa Senhora da 
Conceição) de Cunha, Manuel Pereira de Toledo, dando conta da importância 
registada no Livro de Receita e Despesa da Câmara, daquela vila, referente ao 
ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4017. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4017. 
 

4018-  [ant. 1803, Abril, 30, Paranaguá] 
CONTA CORRENTE extraída dos Livros das Arrematações das rendas da 
Câmara (de Paranaguá) e Livro da Receita e Despesa da mesma, referente ao 
ano de 1802. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4018. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4018. 
 

4019-  [1803, Maio, 02, s.l.] 
REQUERIMENTO de José Vaz da Silva, por seu procurador Francisco de Paula, 
pedindo ao (Príncipe Regente, D. João), confirmação do posto de capitão-mor da 
vila de Cunha, vago por baixa dada a José Gomes de Sequeira e Mota, como 
prova pela patente junta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4019. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4019. 
 

4020-  [ant. 1803, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de João Batista (Rodrigues Franco), pedindo ao (6º vice-rei do 
Estado do Brasil, D. Fernando José de Portugal e Castro), que dê Ordem para 
nas fortalezas e guardas o deixarem passar, a fim de poder seguir viagem. 
Anexo:  passaporte. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4020. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4020. 
 

4020- A 1803, Maio, 4, Santos 
PORTARIA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, pela qual em cumprimento do aviso régio de 5 
de Janeiro de (1803), junto por cópia, ordena ao diretor-geral das minas da 
mesma capitania, Martim Francisco Ribeiro de Andrade (Machado), que examine 
todas as sementes de plantas bravas que puder colher, na presente estação, 
para em conformidade com o método prescrito na Memória que acompanha o 
citado aviso, seguirem para Lisboa na primeira embarcação a sair de (Santos). 
Deverá colher todas as sementes de plantas da serra e da beira-mar, nas 
diversas estações do ano, para se remeterem, para o Reino em ocasião 
oportuna. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4020A. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4020A. 
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4021-  1803, Maio, 08, Vila de São Luís de Guaratuba 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de São Luís de Guaratuba, 
João Batista de Oliveira, na qual dá conta das receitas e despesas feitas naquela 
vila, no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4021. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4021. 
 

4022-  1803, Maio, 12, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus (de Abreu Pereira) ao (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) (visconde de Anadia), sobre a opressão que 
o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça, e o célebre Goulart, faziam pesar sobre o povo. 
Queixa-se de o  governador não admitir nas Câmaras senão, homens 
orgulhosos, todos do seu partido e prontos para executarem os seus desígnios, 
que todos se dirigiam à destruição desta capitania e infelicidade dos povos. Essa 
foi a razão porque o referido Bispo diz haver ordenado sob pena, que os párocos 
não obedecessem àquele governador sem que lhes mostrassem ordem real ou 
sua. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4022. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4022. 
 

4023-  1803, Maio, 17, Lisboa 
RECIBO passado por João Crisóstomo, declarando que foram entregues, na 
Administração Geral do Correio Marítimo, duas cartas do Real Serviço, remetidas 
pelo Conselho Ultramarino e dirigidas: uma ao governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José de Franca e Horta) e outra, ao governo 
interino de Pernambuco o qual era constituído pelo (comandante das tropas, 
Joaquim José do Rego Barros e pelo vereador Luís Antônio Ferreira).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4023. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4023. 
 

4024-  1803, Maio, 18, Paranaguá 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de Paranaguá, Domingos 
da Rocha Martins, na qual dá conta da relação da receita e despesas feitas pelo 
Senado daquela Câmara, no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4024. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4024. 
 

4025-  1803, Maio, 19, Vila de Curitiba 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de Curitiba dando conta da 
importância registada no Livro de Receita e Despesa daquela Câmara, referente 
ao ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4025. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4025. 
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4026-  1803, Maio, 19, Vila Antonina 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila Antonina, Manuel Balduíno 
Lopes, na qual traslada uma relação do rendimento e despesas daquela Câmara, 
feitos no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4026. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4026. 
 

4027-  1803, Maio, 22,  São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus (de Abreu Pereira) ao ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), João 
Rodrigues de Sá (e Melo Soto-Maior, visconde de Anadia) pedindo que 
requeresse ao (Príncipe Regente D, João) que mandasse passar a André da 
Silva Gomes, carta de confirmação de mestre de Gramática Latina da referida 
cidade, para cujo lugar fora nomeado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo e Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4027. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4027. 
 

4028-  1803, Maio, 31, Vila Antonina, comarca de Paranaguá, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila Antonina, comarca de 
Paranaguá, dirigida ao (Príncipe Regente D. João), queixando-se das despesas a 
que o vigário daquela vila, obrigava os moradores da mesma vila. Apesar da 
igreja ser colada e o seu sacerdote receber da Fazenda Real o dinheiro para o 
seu sustento, ele exigia que os paroquianos pagassem os batizados e funerais, 
alegando que esse dinheiro era para o seu mantimento. Dizem também, que 
todas as igrejas daquele Bispado, que eram as de: Curitiba, Paranaguá , 
Guaratuba, Cananéia , Iguape, Conceição, São Vicente e Santos, estavam 
coladas e os seus paroquianos não pagavam nada aos respectivos sacerdotes, 
pois, para serem atendidos e que lhes dê providências". 
Anexo: representação, certidão, cópias de documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4028. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4028. 
 

4029-  1803, Junho, 1, Arroios 
CARTA de (o ex-ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho para (o ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), enviando a 
documentação, a seguir indicada, referente ao Hospital Militar da cidade de São 
Paulo. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4029. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4029. 
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4030-  1803, Junho, 1, Paços 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
ao barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino 
que defira, como foi justo, a representação da Câmara da vila de Parnaíba da 
capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4030. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4030. 
 

4031-  [ant. 1803, Junho, 3, Parnaíba] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da vila de Parnaíba, da capitania de 
São Paulo, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que não desse confirmação 
a patente (do posto de capitão-mor da referida vila, conferido a Manuel da Cruz 
Correia da Silva pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, por aquele não ter as qualidades 
exigidas para desempenho de tal posto. 
Anexo: 2 requerimentos, declaração. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4031. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4031. 
 

4032-  1805, Junho, 12, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) do (Príncipe Regente, D. João) ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José de Franca e Horta), ordenando-
lhe que informasse sobre os requerimentos do coronel de Milícias da cidade de 
São Paulo, Jerônimo Martins Fernandes, declarando o estado do libelo cível e 
crime intentado contra o requerente, e remetesse a cópia do mesmo libelo e de 
quaisquer culpas contra o mesmo. 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4032. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4032. 
 

4033-  1803, Junho, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitânia de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), comunicando que, 
em cumprimento da Provisão de 27 de Maio de 1802, se informou perante o 
coronel da 6ª Companhia da vila de Jacarei  uma das do 2º Regimento de 
Infantaria, Miliciana "de serra acima", sobre o procedimento de Antônio José 
Fernandes Guimarães que fora provido no posto de capitão pelo (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Bernardo José de Lorena (e 
Silveira). O dito coronel fez as melhores referências sobreo mesmo Antônio José 
Fernandes Guimarães. Por isso, diz não achar inconveniente em que lhe seja 
passada a confirmação do dito posto de capitão, conforme aquele requerera. 
Anexo: provisão, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4033. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4033. 
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4034-  [ant. 1803, Junho, 23, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Baptista Rodrigues Franco, pedindo ao (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), que 
dê ordem para nas fortalezas e guardas o deixarem passar, visto querer seguir 
viagem para Lisboa, na galera Astreia. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4034. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4034. 
 

4035-  [ant. 1803, Junho, 28] 
REQUERIMENTO de João Baptista Rodrigues Franco, do ( juiz de fora da vila e 
praça de Santos e seu termo, Dr. Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça), pedindo que mande passar-lhe passaporte e, sendo necessário, 
alvará de folha corrida. 
Anexo:  alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4035. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4035. 
 

4036-  1803, Junho, 28, São Paulo 
CARTA da Junta (da Administração e Arrecadação) da Real Fazenda (da 
capitania de São Paulo), dirigida ao (Príncipe Regente D. João) informando-o de 
que - tendo o juiz de fora da vila de Santos (Luís Joaquim Duque Estrada de 
Mendonça, requerido junto dela, e não podendo esse requerimento ser deferido 
pela falta da competente ordem do Real Erário, em conseqüência do que ficou 
expresso por decreto real de 12 de Junho de 1779, e ainda pelas razões já 
expostas a 8 de Março de (1803) - espera que, em face das novas razões, agora 
alegadas pelo requerente, lhe seja comunicada a resolução régia. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4036. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4036. 
 

4037-  1803, Junho, 29, São Paulo 
CARTA (cópia da) do (professor de Ciências Naturais), João Manso (Pereira) ao 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio José da 
Franca e Horta, sobre as experiências que fez com os peritos de Taubaté e sobre 
o modo de preparar o enxofre. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4037. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4037. 
 

4038-  1803, Julho, 2, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
barão de Mossâmedes, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
dando conta da representação da Câmara da vila de Parnaíba da capitania de 
São Paulo, sobre a qual o Príncipe Regente (D. João) manda que o Conselho 
Ultramarino consulte o que lhe parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4038. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4038. 
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4039-  [ca. 1803, Julho,4, São Paulo] 
REQUERIMENTO do Bispo da cidade de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira 
ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que seja nomeado presbítero do curato 
da Sé de São Paulo, o padre Luís José de Carvalho. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4039. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4039. 
 

4040-  [ant. 1803, Julho, 5, São Paulo] 
REQUERIMENTO de José Álvares de Oliveira, por seu procurador, Joaquim Luís 
Pereira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do posto de capitão-
mor das Ordenanças da vila de Cunha para o qual foi nomeado pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4040. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4040. 
 

4041-  [ant. 1803, Julho, 5, São Paulo] 
REQUERIMENTO do José de Sequeira Franco, por seu procurador, frei Manuel 
de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação 
da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão-mor da vila de 
São João de Atibaia, vago por falecimento de Francisco da Silveira Franco; diz 
também que fora proposto pelos oficiais da Câmara da referida vila e capitania de 
São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4041. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4041. 
 

4042-  [ant. 1803, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Correia Bettencourt  por seu procurador, frei 
Manuel de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão-
mor da vila de Taubaté, vago por falecimento de João Francisco de Abreu 
Guimarães. Fora proposto pelas oficiais da Câmara da referida vila. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4042. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4042. 
 

4043-  4043. [ant. 1803, Julho, 18]. 
REQUERIMENTO do coronel do primeiro Regimento de Cavalaria Miliciana da 
cidade de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira ao (Príncipe Regente, D. 
João), pedindo mais um ano de licença passada na Corte a fim de poder aqui 
ultimar os serviços de que foi incumbido pelo Príncipe Regente. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4043. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4043. 
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4044-  1803, Julho, 18, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) do Príncipe Regente D. João, informando o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) de 
que recebera um requerimento de Francisco Belarmino de Assunção, queixando-
se do governador antecedente (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), por 
este o ter preterido no posto de capitão-mor da vila de Lorena, para a qual foi 
proposto pela Câmara daquela vila. Perante os documentos que lhe foram 
apresentados, ordena que o informe com o seu parecer. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4044. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4044. 
 

4045-  [ant. 1803, Julho, 19] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues Veloso, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo, ao (Príncipe Regente D. João), confirmação do posto de 
capitão-mor da vila de Ubatuba, para o qual foi nomeado pelo governador da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), como 
prova pela patente junta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4045. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4045. 
 

4046-  [ant. 1803, Julho, 19] 
REQUERIMENTO de Diogo Arouche Lara, pelo seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe mande passar a 
confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), o nomeou 
tenente da Companhia dos Caçadores do segundo Regimento de Milícias 
daquela cidade. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4046. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4046. 
 

4047-  1803, Julho, 19, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
barão de Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino 
que consulte o que parecer sobre o requerimento, do coronel do Regimento de 
Milícias da Vila de Cunha, na capitania de São Paulo, Antônio José de Macedo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4047. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4047. 
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4048-  1803, Julho, 23, Guaratinguetá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Guaratinguetá ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo que mande substituir o pároco daquela freguesia, 
Francisco da Costa Moreira. Queixam-se, ao dito prelado, pela exorbitância das 
"conhecenças (contribuição paga, por cada morador da vila, para o sustento do 
pároco) e por levar uma vida pouco digna dum chefe religioso. 
Anexo: 2 representações, 3 requerimentos, ofício, 2 termos de assentada, auto 
de justificação, petição, termo de encerramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4048. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4048. 
 

4049-  1803, Julho, 25, Porto Feliz, em Câmara 
RELAÇÃO do rendimento e despesas do Senado da Câmara de Porto Feliz, 
referente ao ano de 1802. Esta relação foi assinada pelos seguintes oficiais: 
Joaquim Pinheiro de Almeida; Francisco Antônio Soares; Antônio Pais de 
Almeida; Saturnino Pais de Almeida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4049. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4049. 
 

4050-  [ant. 1803, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila e praça de Santos, Francisco Xavier da 
Costa Aguiar, pelo seu procurador João Luís Pereira da Costa, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo-lhe que desse as suas ordens no sentido de orientar 
o seu procedimento, pois tinham sido confiados os lugares incompatíveis de 
vereador da Câmara da referida vila e o de presidente das eleições de oficiais 
das Companhias da mesma vila e seu distrito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4050. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4050. 
 

4051-  [1803, Julho, 30.] 
REQUERIMENTO do capitão Inácio Caetano Leme, da 1ª Companhia da vila de 
São Carlos, do Terço das Ordenanças de que era capitão-mor João Francisco de 
Andrade, por seu procurador Baltasar de São Mamede, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe mande passar confirmação da patente. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc.4051 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4051. 
 

4052-  1803, Julho, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João), na qual dá conta dos 
documentos autuados pelo tenente-coronel do Regimento de Infantaria da praça 
de Santos, Cândido Xavier de Almeida e Sousa. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4052. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4052. 
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4053-  [ant. 1803, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia da Ordenança da freguesia de 
Cotia, Jerônimo Vieira de Oliveira, por seu procurador Manuel José Lopes, ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente 
pela qual o (Governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, o nomeara para aquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4053. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4053. 
 

4054-  [ant. 2803, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do coronel do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana da 
capitania de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, natural da capitania de 
São Paulo, ao (Príncipe Regente D. João) pedindo que lhe mandasse passar a 
patente do referido posto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4054. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4054. 
 

4055-  [ant. 1803, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do coronel do 1º Regimento de Cavalaria de Milícias da 
capitania de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira ao (Príncipe Regente, D. 
João) expondo queno  ano de 1765 assentou praça, e, sendo posteriormente 
promovido  subiu até o de coronel depois de ter passado pelos postos 
intermediários. Em todos esses postos deu provas dum militar zeloso e ativo, 
sendo, por isso, merecedor das recompensas prometidas por D. José I. E não só 
se considerava digno dessas recompensas, pelos seus trabalhos, mas também 
pelos que prestou o cunhado, o capitão-mor, regente da vila das Lajes, Antônio 
Correia Pinto. Este anuindo ao pedido do  governador, criou a dita vila, no meio 
dum sertão ocupado por bárbaros, junto  à vila de Curitiba e a comarca do Rio 
Grande de São Pedro do Sul. A criação dessa vila facilitava não só o comércio 
entre a capitania de São Paulo e a do Rio de Janeiro mas também entre a 
primeira e todas as restantes da América, o que era de grande proveito para a 
coroa portuguesa. O requerente salienta a utilidade da criação da referida vila, 
acrescentando que ela oferecia o primeiro obstáculo à entrada dos espanhóis, na 
capitania de São Paulo. O fundador da vila das Lajes abriu, também, uma 
estrada que dali partia em direção à vila de Laguna do continente do Rio Grande 
de São Pedro do Sul. Esta entrada não só servia para a importação do 
necessário aos habitantes da vila das Lajes como facilitava a comunicação com a 
Ilha de Santa Catarina. Após esta exposição dos serviços prestados por ele e 
pelo cunhado, o requerente pede para ser autorizado a ceder ao filho, o cadete 
da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Policarpo José de 
Oliveira, cinco anos de serviço, ficando este com vinte anos de serviço para 
poder obter o "Hábito da Ordem de São Bento de Aviz". 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4055. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4055. 
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4056-  1803, Agosto, 10, São Paulo 
CARTA do ouvidor geral da comarca (de São Paulo) Joaquim José de Almeida 
para o (Príncipe Regente, D. João) na qual dá uma relação dos documentos que 
se sequem e que contém os autos dos serviços prestados pelo tenente coronel 
do 1º Regimento de Infantaria Miliciana daquela cidade, Antônio José Vaz.  
Anexo: carta, atestado, autos de justificação, 3 requerimentos, carta de sentença, 
alvará, 5 certidões, termo de assentada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4056. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4056. 
 

4057-  [ant. 1803, Agosto, 12, Vila de Guaratinguetá] 
REQUERIMENTO de Jerônimo Francisco Guimarães, pelo seu procurador, 
Domingos José Soares Barros, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo-lhe carta 
de confirmação do posto, de capitão-mor da vila de Guaratinguetá, vago por 
morte de Manuel da Silva Reis, e para o qual fora nomeado pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4057. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4057. 
 

4058-  1803, Agosto, 13, Vila Nova de Bragança 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila Nova de Bragança, da 
capitania de São Paulo, ao (Príncipe Regente, D. João), apresentando queixa 
contra o pároco da igreja matriz daquela vila. Dizem que os párocos daquela 
igreja costumavam regular-se pela Constituição da Bahia,única  da América (em 
que se determina que os  párocos  levem oitenta  réis pela desobriga da 
Quaresma quanto aos chefes de família e os mais da Casa a quarenta  réis. . Ora 
o dito pároco, por ambição de aumentar os seus ganhos, mandou cobrar, a cada 
pessoa quer seja chefe de família ou escravo, oitenta réis. Para provarem que é 
exagerada a quantia exigida pelo referido pároco, transcrevem, em latim, um 
parágrafo do Direito Canônico e citam a resolução tomada no Concílio de Trento 
em que se determina que nem a quantia estipulada pela Constituição da Bahia,   
nem a forma com que se exigem as mesmas conhecenças convem por modo 
algum com a cousa definida pelos violentos meios com que se  cobram  
ordinariamente as referidas conhecenças. Pedem, pois, ao Príncipe Regente 
para dar providências. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4058. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4058. 
 

4059-  1803, Agosto, 24, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca (de São Paulo) Joaquim José de Almeida para o 
(Príncipe Regente D. João), dando conta da pronta execução das ordens que 
recebera, relativas às propinas, que as Câmaras desta Comarca devem conferir 
ao Secretário do Conselho Ultramarino. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4059. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4059. 
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4060-  [ant. 1803, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio José de Franca e Horta, pelo seu procurador, José João Dias da Silva ao 
(Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe mande passar, em segunda via, as 
cartas de crença,  que tinham sido dirigidas ao seu antecessor (Antônio Manuel 
de Melo Castro e Mendonça). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4060. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4060. 
 

4061-  1803, Setembro, 2, São Paulo 
TERMO (cópia do) lavrado pelo escrivão deputado da Junta da Administração e 
Arrecadação da Real Fazenda, João Vicente da Fonseca pelo qual se obriga a 
repor no cofre daquela Junta, toda e qualquer quantia que o (Príncipe Regente, 
D. João) mandar repor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4061. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4061. 
 

4062-  1803, Setembro, 9, Lisboa 
REQUERIMENTO de Manuel Domingues Salgueiro, por seu procurador, Antônio 
Caetano dos Santos e Mata, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação 
do posto de capitão-mor da vila de Lorena, para o qual foi proposto pelo 
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), e pelos oficiais da Câmara da mesma vila como prova 
pela patente junta. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, deferindo e mandando passar ordem, ao referido governador, para 
remeter a cópia das ordens para a ereção da vila de (Lorena), e um mapa exato 
da sua população. Declarará também, o motivo por que este posto esteve tantos 
anos sem ser provido. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4062. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4062. 
 

4063-  1803, Setembro, 19, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao barão de 
Mossâmedes (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), informando 
que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho Ultramarino que consulte 
o que parecer sobre o ofício n.º 48, datado de 11 de Outubro de 1802, dirigido à 
Secretaria do Estado pelo ex-governador da capitania de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4063. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4063. 
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4064-  1803, Setembro, 30, Lisboa 
PARECER  do Conselho (Ultramarino), que Considera não justificado o 
requerimento incluso, em vista das opiniões dos procuradores régios, que acham 
não dever ele ser deferido, sem que o (Príncipe Regente D. João), conceda a 
legitimação. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4064. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4064. 
 

4065-  [ant. 1803, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de Luís Pereira Machado, morador em  Piaçaguera , da vila de 
Santos, pelo seu procurador João Luís Pereira da Cunha, ao (Príncipe Regente, 
D. João), pedindo que o dispense do desempenho de qualquer emprego público, 
pelos seguintes motivos: por ter quase sessenta anos; por sofrer de grave 
doença, contraída durante a laboriosa administração do contrato do sal, e por 
ficar longe, da referida vila, o lugarejo onde morava. 
Anexo:  autos de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4065. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4065. 
 

4066-  [ant. 1803, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de José da Silva de Carvalho, da cidade de São Paulo, por 
seu procurador frei Manuel de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo confirmação da carta patente pela qual fora nomeado no posto de 
capitão da 1ª Companhia de Ordenança da freguesia de Santo Amaro, do termo 
da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4066. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4066. 
 

4067-  1803, Outubro, 14, São Paulo 
DECLARAÇÃO do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta, à Junta (da Fazenda Real), dizendo que não 
aceita como atenção ou favor, a condescendência de toda a gente para os 
governadores, usada mesmo quando as decisões destes não eram razoáveis e 
sacrificando os interesses do Estado a particulares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4067. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4067. 
 

4068-  [ant. 1803, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO de José Vicente Ferreira, por seu procurador, Jorge Vaz 
Pereira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) a confirmação do posto de 
capitão da 3ª Companhia de Ordenanças da vila de Jundiaí (Jundiay), para o 
qual foi provido pelo governador da capitania de São Paulo (Antônio José da 
Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4068. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4068. 
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4069-  [ant. 1803, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO de Teodoro Ferraz Leite, pelo seu procurador, Jorge Vaz 
Peres ao (Príncipe Regente D. João), pedindo-lhe confirmação da patente do 
posto de capitão da 7ª Companhia do 1º Regimento da Cavalaria Miliciana da 
cidade de São Paulo que lhe fora dada pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 52, doc. 4069. 
AHU_CU_023-01, Cx. 52, D. 4069. 
 

4070-  [ant. 1803, Outubro, 19]. 
REQUERIMENTO de Joaquim Duarte do Rego, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo-lhe carta de confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da 
vila de Itu, para o qual fora nomeado pelo governador (e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, Antônio da Franca e Horta. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4070. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4070. 
 

4071-  [ant. 1803, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do coronel Luís Antônio Neves de Carvalho, pelo seu 
procurador, Manuel José dos Reis ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que 
lhe mande passar carta de sesmaria de uma légua de terra, junta ao rio 
Paraíbuna  do distrito da vila de Jacareí , que lhe foi concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania da São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta de sesmaria, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4071. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4071. 
 

4072-  [ant. 1803, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de José dos Santos Cruz, por seu procurador José Simões 
Alegria, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação do posto de 
capitão-mor das Ordenanças da vila de Mojimirim da capitania de São Paulo. 
Anexo:  lembrete, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4072. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4072. 
 

4073-  [ant. 1803, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do ajudante da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo, Luís José Nunes Mascarenhas, ao (Príncipe 
Regente D. João), comunicando que, tendo sido aprovado no 2º ano da 
Academia Real da Marinha, desejava matricular-se na Real Academia de 
Fortificação, Artilharia e Desenho. Como o respectivo lente não o admite, solicita 
a necessária autorização, por achar de toda a conveniência possuir este curso, 
pois pertence à referida arma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4073. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4073. 
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4074-  1803, Novembro, 1, Santos, de bordo da Charrua 
OFÍCIO (cópia do) do comandante da charrua (São João Magnânimo), segundo 
tenente Guilherme da Silva Garvo, para o (governador da capitania de São 
Paulo), Antônio José da Franca e Horta, acerca das ordens recebidas da Junta 
da Fazenda Real,  determinando que o referido barco saía do porto de Santos, 
com mantimentos para 30 dias, precedendo vistoria e passando atestado 
assinado pelo comandante, escrivão e fiel dos mantimentos existentes a bordo.  
Esta charrua apenas pede farinha, carne, legumes, arroz e aguardente, pois, na 
viagem mencionada, são indispensáveis mantimentos para 70 dias, pedidos na 
guia que remete. Atendendo à data em que deve deixar este porto, com vento de 
nordeste e as águas do sul, não pôde chegar ao porto do Rio de Janeiro em 30 
dias, nem pôr os tripulantes a meia ração e fazer uma arribada, o que aumentaria 
as despesas da Fazenda, e a demora na sua comissão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4074. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4074. 
 

4075-  1803, Novembro, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para (o Príncipe Regente, D. João), dizendo 
que envia ao Conselho Ultramarino uma pauta com a declaração dos soldos dos 
oficiais da tropa paga, da miliciana e das fortalezas da capitania expressando-se 
a ordem régia por que se conferiu. Esta remessa fala em virtude da provisão de 
14 de Dezembro de 1801, onde (o Príncipe Regente) acrescentava que nas 
patentes que o secretário do Governo expedir deve especificar o soldo de cada 
provido. A provisão do Real Erário de 10 de Maio de 1790, o Decreto de 7 de 
Agosto de 1796 e a provisão de 24 de Setembro de 1798 dispuseram quanto aos 
vencimentos dos sargentos-mores em tempo de paz e de guerra. 
Anexo:  mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4075. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4075. 
 

4076-  1803, Novembro, 11, São Paulo 
PORTARIA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, na qual ordena que se registre o seu parecer 
sobre a relação de mantimentos de 21 de Outubro de 1803, enviada para a Junta 
da (Fazenda Real), pelo comandante da charrua São João Magnânimo, 
Guilherme da Silva Garbo, para fazer a sua viagem do Porto de Santos ao Rio de 
Janeiro. Resolveu-se  que os mantimentos indicados naquela relação para 
noventa dias, se reduzissem à terça parte para trinta dias de viagem. O seu 
parecer, porém, era diferente, pois achava que se devia dar o que o comandante 
pedia, visto que em Santos os gêneros eram mais baratos que no Rio de Janeiro 
e, além disso, não podia haver desperdícios uma vez que a relação fora assinada 
pelo comandante e pelo escrivão e ambos serem obrigados a prestar contas na 
Contadoria da Junta do Almirantado, de tudo o que receberam e consumiram 
desde o dia em que partiram do porto de Lisboa até ao da sua entrada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4076. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4076. 
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4077-  1803, Novembro, 18, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo contador da Contadoria da  Junta da Administração e 
Arrecadação da Real Fazenda da capitania de São Paulo, Manuel José Gomes, 
atestando que lhe foi determinado pelo escrivão, da dita Junta, deputado e 
inspetor da sua Contadoria, João Vicente da Fonseca, que em conseqüência (do 
Decreto de 15 de Abril de 1801, passasse a formar a Conta do vencimento do 
seu ordenado. na conformidade da resposta, que sobre este objeto havia 
prestado o Deputado Procurador da Coroa e Real Fazenda José Arouche de 
Toledo Rendon". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4077. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4077. 
 

4078-  1803, Novembro, 18, São Paulo 
OFÍCIO de Manuel Carlos de Abreu de Meneses para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, 
(João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo que, no dia 16 de Outubro 
de 1803, chegara a Santos, depois de 86 dias de viagem com ventos contrários e 
aguaceiros, tendo sido obrigados a aportar à Ilha de São Sebastião onde tinha 
arranjado dois homens práticos na navegação entre o Rio de Janeiro e Santos 
que os conduziam com segurança.  Remetera ao governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), as ordens que o 
(Príncipe Regente D. João) enviara para o desembarque e condução das 
munições e apetrechos de guerra, para a capitania de Mato Grosso. Refere-se 
em seguida ao fato de, naquela capitania, se encontrarem homens que alugavam 
os animais precisos para a condução dos ditos apetrechos, não se importando de 
esperar pelo dinheiro, do aluguer, a tempo que fosse preciso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4078. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4078. 
 

4079-  1803, Novembro, 22, São Paulo 
TERMO (cópia do) da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real 
da capitania de São Paulo pela qual ordena ao sargento-mor de Artilharia, ex-
comandante da Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, Tomás da 
Costa Correia Rebelo e Silva que, recebendo os documentos inclusos, responda 
com a possível brevidade, àquela junta a bem de se justificar desonerado da 
responsabilidade que lhe criou, para com a Fazenda Real, o atual comandante 
da dita Legião, o sargento-mor Anastácio de Freitas Trancoso. 
Anexo: mapa,  atestado, relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4079. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4079. 
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4080-  [ant. 1803, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do porta-estandarte da Companhia de Artilharia montada da 
Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, Luís José Nunes 
Mascarenhas, ao (Príncipe Regente D. João) expondo ter sido promovido a 2º e 
1º tenente e, ultimamente, ajudante de Brigada, posto que exercia quando 
chegou o nosso governador da mesma capitania, Antônio José da Franca e 
Horta. Por ordem deste governador, todos os oficiais voltaram aos postos 
anteriores, encontrando-se, portanto um porta-estandarte, quando veio a Portugal 
com 6 meses de licença, prorrogada por aviso régio, para se matricular na 
Academia Real da Marinha. Pede que lhe sejam pagos os soldos vencidos desde 
o dia da licença e que esta lhe seja prolongada, enquanto apresentar no seu 
Regimento o atestado anual de freqüência. Tendo incluído no pré da sua 
Companhia, os soldos serão pagos, mensalmente, ao seu procurador. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4080. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4080. 
 

4081-  [ant. 1803, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do escrivão da Ouvidoria da comarca de São Paulo, Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que 
ordene ao ex-governador e (capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro (e Mendonça) que informe sobre o rendimento que tinha 
do ofício de escrivão. Esta informação tornava-se necessária ao (Príncipe 
Regente, D. João), para poder deferir o requerimento que o mesmo escrivão 
fizera anteriormente, pedindo para pagar apenas a terça parte da "arrematação, 
do dito ofício e ficar com o resto do rendimento para as restantes despesas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4081. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4081. 
 

4082-  1803, Novembro, 28, em Sessão 
TERMO DE JUNTA (cópia do) da Fazenda Real de São Paulo, expondo que o 
ministro, e secretário do Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, Visconde de Anadia), 
ordenara, por avisos, ao governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Antônio José da Franca e Horta), que auxiliasse a capitania do Mato Grosso e 
fizesse a despesa necessária para se transportar para ali essa mesma capitania 
todo o trem, que a charrua de São João Magnânimo conduzia ao porto de Santos 
para defesa daquela capitania. Sendo impossível, à Caixa Geral, fazer um gasto 
tão grande, como seria o da condução de referido trem, o presidente da referida 
Junta fora de opinião que se devia lançar mão do resto dos quintos que estavam 
em cofre, apesar das ordens do Real Erário que proibiam fazer uso de caixas 
particulares sem ordem expressa, pois nessa altura o rendimento anual da 
capitania era menor que as despesas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4082. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4082. 
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4083-  1803, Dezembro, Lisboa 
OFÍCIO do (governador e capitão general da capitania de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça) para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), informando que o bacharel Francisco Vieira 
Goulart, não chegou a receber dinheiro (para comprar os utensílios necessários à 
montagem dum laboratório farmacêutico) de que tinha sido encarregado, porque 
(o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta) quando chegou àquela capitania, mandou recolher, aos cofres 
reais, o dinheiro que fora destinado àquele empreendimento. O dito governador 
Castro e Mendonça pede, também, para esta informação ser transmitida ao 
(Príncipe Regente, D. João) a fim do referido bacharel não ter de sofrer 
aborrecimentos. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4083. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4083. 
 

4084-  1803, Dezembro, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), dando o seu parecer 
sobre o requerimento do capitão da 2ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana de São Paulo, José Manuel de Meneses, no qual pede a confirmação 
do dito posto. Diz que o requerente o exerceu desde 4 de Maio de 1798 até 25 de 
Maio  de 1801 data em que obteve dois anos de licença e, uma vez terminada, 
não se apresentou nem requereu a prorrogação dela. Em virtude do não 
cumprimento das ordens que determinam se dê baixa a todos os oficiais que, 
passados dois anos, não apresentarem as suas patentes confirmadas, e, dando-
lhe a execução de tais ordens, ocasião propicia para organizar os Corpos 
Milicianos da capitania, mandou expedir as portarias que seguem. Pela 1ª ordena 
que se não proponham para oficiais homens que ignorem o manejo das armas e 
que os oficiais subalternos residam nos distritos das suas companhias para que 
estejam sempre presentes nas revistas. Pela 2ª  ordena que se completem e 
exercitem os Corpos Milicianos e pela  3ª  regula a distribuição dos regimentos 
pelos vários distritos. Em conformidade com essas ordens, conseguirá diminuir o 
grande número de oficiais agregados, passando-os para as vagas dos efetivos, 
porque a profusão de tais patentes é um prejuízo para o Estado, em virtude de 
quase todos os privilegiados com elas se esquivarem aos cargos civis, ficando, 
consequentemente, as câmaras compostas de indivíduos da mais ínfima 
condição. 
Anexo: provisão, carta, 3 portarias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4084. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4084. 
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4085-  1803, Dezembro, 3, Palácio de Queluz 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual confirma a nomeação para o 
cargo de professor régio de gramática latina, na cidade de São Paulo, de André 
da Silva Gomes, feita pelo governador e capitão general da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta) e pelo Bispo daquela diocese, (D. 
Mateus de Abreu Pereira). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4085. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4085. 
 

4086-  1803, Dezembro, 5, São Paulo 
CARTA do desembargador dos agravos, da suplicação em deligência, Antônio 
Luís de Sousa Leal, para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), dando conta das dificuldades passadas, durante a viagem, até 
Goiás, para onde foi em comissão. Diz que o precederam, na partida de São 
Paulo, o governador (e capitão general da capitania) do Mato Grosso e o 
governador (e capitão general da capitania) de Goiás, (D. Francisco de Assis 
Mascarenhas). Nomeou escrivão da deligência um professor de gramática em 
Mato Grosso, Francisco José de Freitas. Além das dificuldades por que teve de 
passar, provocadas pela mau tempo, teve de vencer aquelas que o ex-
governador de Goiás, Tristão da Cunha de Meneses, citou, por não querer retirar-
se do dito cargo, e ser substituído pelo seu sucessor, D. Francisco de Assis 
Mascarenhas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4086. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4086. 
 

4087-  1803, Dezembro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que em 
virtude da provisão de 24 de Março de 1803, mandou dar baixa a Antônio Moreira 
da Costa, do posto de tenente-coronel agregado do 2.0 Regimento de Milícias. 
Anexo:  provisão, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4087. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4087. 
 

4088-  [ant. 1803, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTO (copia do) do escrivão deputado da Junta da Administração e 
Arrecadação da Real Fazenda, João Vicente da Fonseca ao (Príncipe Regente, 
D. João) pedindo que mande levar à sua presença todos os documentos 
existentes na dita Junta, que digam respeito às alterações feitas no vencimento 
do referido escrivão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4088. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4088. 
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4089-  1803, Dezembro, 6, São Paulo, em Junta 
REQUERIMENTO (cópia do) do deputado tesoureiro (da Junta da Administração 
e Arrecadação da Fazenda Real), Francisco Xavier dos Santos ao (Príncipe 
Regente, D. João), no qual expõe os aumentos e subtrações que teve de fazer 
no ordenado do escrivão, da dita Junta, João Vicente da Fonseca. Diz que essas 
alterações foram feitas em conformidade com vários decretos e provisões. Pede 
ao Príncipe Regente que examine a folha de vencimentos do dito escrivão e dê a 
sua opinião sobre as alterações feitas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4089. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4089. 
 

4090-  1803, Dezembro, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para (D. João VI), na qual diz que, em observância ao 
que lhe fora determinado na Provisão de 24 de Março de 1803, mandara dar 
baixa a Manuel Joaquim de Azevedo, do posto de capitão-agregado à 1ª 
Companhia do Regimento de Infantaria Miliciana da Cidade de São Paulo. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4090. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4090. 
 

4091-  1803, Dezembro, 06, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que, em 
conformidade com a sua Provisão de 24 de Março de 1803, mandou dar baixa a 
Manuel Joaquim de Azevedo, do posto de capitão-agregado da 1ª Miliciana de 
São Paulo, que fora promovido pelo seu antecessor (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça). 
Anexo:  provisão, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4091. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4091. 
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4092-  1803, Dezembro, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente, D. João), expondo que, pela carta 
régia de 18 de Agosto de 1803, o mesmo Príncipe ordenou que fossem 
cumpridas, rigorosamente, a lei de 8 de Maio de 1758 e todas as que se lhe 
referem e que proscrevem os maus tratos ou trabalhos infligidos aos índios; no 
entanto, esta tirania continua abusivamente a praticar-se. O governador, tendo 
em vista suavizar o mais possível a sorte dos índios da sua capitania, fez subir à 
presença real um plano feito pelo Diretor-Geral que vai junto e a ordem inclusa, 
libertando os índios do jugo das aldeias e dando-lhes a liberdade de se 
estabelecerem onde quisessem, estando somente sujeitos, como os demais 
habitantes, ao Corpo e Serviço das Ordenanças. Resta-lhe, pois, pedir ao 
Príncipe que conceda os párocos necessários para a evangelização desses 
índios, mas que não possam estes sacerdotes requerer a sua colação, pois 
praticam, à sombra disso inúmeros abusos. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4092. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4092. 
 

4093-  1803, Dezembro, 9, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo coronel do Regimento de Infantaria de Sertanejos da 
capitania de São Paulo, João Vicente da Fonseca, atestando que lhe fora 
entregue, pelo brigadeiro Manuel Mexia Leite, uma portaria do Governador e 
capitão-general daquela capitania (Antônio José da Franca e Horta), com data de 
12 de Abril de 1803. Em obediência a uma ordem da mesma portaria, traslada 
uma rRelação  das contas dos almoxarifes, do armamento, e fardamento que tem 
recebido a Legião de Voluntários Reais em diferentes epocas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4093. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4093. 
 

4094-  1803, Dezembro, 10, São Paulo, Quartel da Legião 
ATESTADO passado pelo sargento-mor da Brigada de Infantaria da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo e comandante da mesma Legião, 
Anastácio de Freitas Trancoso, no qual declara que, em Março de 1800, se 
apresentaram no quartel daquela cidade, por ordem do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
o cabo de esquadra Custódio José Bernardes e o soldado Joaquim Manuel, 
ambos da 1ª Companhia da Brigada da Legião do seu comando, por terem 
assassinado Francisco José Rodrigues, havendo ficado presos na cadeia da 
referida cidade. Do fato tirou-se devassa pelo Juízo Ordinário, a qual foi entregue 
ao sargento-mor Joaquim José de Macedo Leite que comandava a dita Legião. 
Os referidos presos, presos sem se lhes fazer Conselho de Guerra, passaram 
para o Regimento de Infantaria.  
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4094. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4094. 
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4095-  1803, Dezembro, 12, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de Goiás, conde de 
Palma), D. Francisco de Assis Mascarenhas para (o ministro e secretário de 
Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia 
(João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), comunicando que desembarcara, a 
19 de Outubro, no porto de Santos. Dali foi para a cidade de São Paulo donde 
partiria para a capitania de Goiás a 20 de Dezembro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4095. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4095. 
 

4096-  1803, Dezembro, 14, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
visconde de Anadia, falando-lhe de documentos comprovativos dos excessos 
praticados pelos governadores, seus antecessores, os quais sobrepunham as 
suas ordens e interesses aos interesses da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4096. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4096. 
 

4097-  1803, Dezembro, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
visconde de Anadia, sobre desavenças desencadeadas entre o governador e 
capitão-general do Mato Grosso e o de Goiás. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4097. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4097. 
 

4098-  1803, Dezembro, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
visconde de Anadia, na qual lhe pergunta se, sendo permitido pedir a demissão, 
a poderia receber por seu intermédio, e pede-lhe também que procure obter 
permissão real para ele poder gozar do soldo da patente que tivesse, em 
qualquer capitania do Brasil. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4098. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4098. 
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4099-  [ant. 1803, Dezembro, 19, São Sebastião 
REQUERIMENTO de Lourenço Antônio Braga, morador na vila de São 
Sebastião, comarca de São Paulo, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a 
graça de o confirmar no cargo do professor do Magistério Primário, referida 
povoação, concedendo-lhe o ordenado de cento e cinqüenta mil réis, pagos por 
subsídio literário, atendendo ao crescente número de alunos e aos bons serviços 
que tem prestado, ensinando gratuitamente, durante dois anos. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4099. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4099. 
 

4100-  1803, Dezembro, 19, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos), D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, 
sobre a suspensão do pagamento do ordenado de escrivão da Junta de 
Administração e Arrecadação da Real Fazenda,  João Vicente da Fonseca e 
efetuado pelos deputados, pelo procurador da Coroa e pelo tesoureiro geral. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4100. 
 

4101-  4101. 1803, Dezembro, 19, São Paulo. 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João), informando sobre a 
suspensão de Miguel Carlos Aires de Carvalho, do cargo de procurador da Coroa 
e Fazenda da dita capitania. O principal motivo dessa suspensão fora a oposição 
declarada que fizera ao governador que o precedera (Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça) quando este quis pôr em praça o contrato dos dízimos da 
capitania de São Paulo, que estava arrematado, por seis anos, a Jacinto 
Fernandes Bandeira, tendo passado três anos apenas. Segundo lhe parecia, 
essa suspensão fora injusta, sendo igualmente injusto ter sido acusado pelo seu 
antecessor de venal e ignorante, quando todos eram concordes em afirmar o seu 
crédito, honra e limpeza de mãos e zelo no serviço da Fazenda Real. Também a 
acusação de demência que lhe fora imputada é falsa, continuando apto para 
tornar ao seu ofício, o que lhe parecia de boa justiça. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4101. 
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4102-  1802, Dezembro, 20, São Paulo 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da capitania de São Paulo, João Vicente da 
Fonseca, atestando que, em observância a uma ordem  do governador e capitão-
general da (capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta),  que lhe 
fora apresentada pelo brigadeiro Manuel Mexia Leite, passou uma certidão e, 
sendo-lhe requerido, pela mesma ordem, uma relação do armamento e mais 
munições que recebera o tenente coronel Antônio Luís da Rocha Pereira de 
Magalhães comandante da Legião de Voluntários Reais da referida cidade, no 
ano de 1791. Traslada-a, de um Livro do Cartório da Contadoria da Real 
Fazenda, em que, por cópia, se havia registado as cargas e descargas de 
gêneros do tempo do almoxarife Caetano Alberto Henriques Aires da Cunha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4102. 
 

4103-  1803, Dezembro, 23, São Paulo 
OFÍCIO do ouvidor da capitania de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado 
para o (ministro e secretário de Estado, Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
dizendo que, devido a intrigas feitas por alguns seus inimigos, foi chamado e 
repreendido pelo (governador e capitão) general (da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta) por não ter cumprido com plena exatidão as 
suas funções de ouvidor. Por serem injustas essas repreensões, o dito ouvidor 
pede, ao visconde de Anadia, para expor a sua situação ao Príncipe Regente, (D. 
João) e defendê-lo. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4103. 
 

4104-  1803, Sorocaba 
CONTA CORRENTE que a Câmara da vila de Sorocaba apresenta ao Príncipe 
Regente (D. João), das rendas e despesas que a mesma teve no ano de 1802. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4104. 
 

4105-  1803, Iguape 
CONTA CORRENTE da receita e despesa da Câmara da Vila de Iguape, feita no 
ano pretérito de 1802, passada pelo escrivão da Câmara, Francisco dos Santos 
Carvalho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4105. 
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4106-  [ca. 1830] 
REQUERIMENTO do porta-bandeira da Companhia Montada de Artilharia da 
Legião (de Voluntários Reais) de São Paulo, Luís José Nunes Mascarenhas, ao 
(Príncipe Regente D. João), no qual pede que lhe mande pagar os soldos e 
farinhas relativos ao seu posto, desde 17 de Fevereiro de 1803, data em que 
obteve licença da Companhia, e não desde 29 de Outubro do dito ano, como lhe 
mandara pagar. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4106. 
 

4107-  1804, Janeiro, 5, Palácio de Queluz 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da cidade de Lisboa faça viagem para Santos e 
regresso à dita cidade, a corveta Nossa Senhora da Vitória, de que é mestre, 
Sabino José da Silva e proprietários, José Estêvão Lefrano e Companhia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4107. 
 

4108-  1804, Janeiro, 8, São Paulo 
CARTAS (cinco) do ouvidor-geral e corregedor da comarca de São Paulo, 
Joaquim Procópio Picão Salgado para o Príncipe Regente D. João), relatando 
fatos ligados aos governadores e capitães generais D. Francisco de Assis 
Mascarenhas, Antônio José da Franca e Horta e Antônio Manuel de Melo Castro 
e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4108. 
 

4109-  1804, Janeiro, 10, São Paulo 
OFÍCIO do brigadeiro (do Regimento de Infantaria da praça de Santos, da 
capitania de São Paulo), Manuel Mexia Leite para o (governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), informando 
que, em cumprimento das ordens do referido governador, fizera a devassa sobre 
o estado e disciplina da Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, 
relatando tudo o que apurara. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4109. 
 

4110-  [ant. 1804, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Nuno da Silva Reis, por seu procurador Manuel Rodrigues 
Sete, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da carta patente pela 
qual é provido no posto de capitão da terceira Companhia das Ordenanças da 
vila de Cunha, de que é capitão-mor José Gomes Sequeira e Mota. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4110. 
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4111-  [ant. 1804, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Antônio Manuel de Jesus e Andrade, por seu 
procurador Manuel Rodrigues Sete, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que 
mande juntar o documento incluso aos mais papéis que tinha, para serem 
despachados os serviços antes de virem com aviso do fiscal das Mercês. 
Anexo:  atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4111. 
 

4112-  1804, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João), dizendo que envia os 
documentos que continham os serviços do capitão João José da Silva Costa e 
referindo-se aos documentos inclusos que se achavam autuados e reconhecidos 
pelo que o Príncipe determinaria o que achasse ser de justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4112. 
 

4113-  1804, Fevereiro, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 1 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde da Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), participando-lhe que no tempo do seu 
antecessor, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça se deram, 
indevidamente, muitas promoções: na Legião de Voluntários Reais foi proposto 
um ajudante que nem tinha a patente de alferes, e até um réu de latrocínios foi 
promovido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4113. 
 

4114-  [ant. 1804, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO de Francisco de Melo, por seu procurador, Domingos José 
Soares Barros, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de sargento-mor das Ordenanças 
da vila de Moji das Cruzes, capitania de São Paulo, e que viajara por falecimento 
de Francisco José de Almeida. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4114. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4114. 
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4115-  1804, Fevereiro, 10, São Paulo 
OFÍCIO n.º 2 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), perguntando-lhe, como há de proceder 
quando chegam ao porto da vila de Santos, oficiais da Marinha. Chegou aquele 
porto o brigue Condessa de Resende, comandando pelo capitão-tenente Pedro 
Antônio,  vindo do Rio de Janeiro para levar as malas das cartas e alguns 
massames para a esquadra que tinha chegado a Santos na charrua São João 
Magnânimo. Aquele oficial saiu do porto sem passaporte e sem ter participado ao 
comandante da praça (Manuel José da Graça), ao contrário do que fazem oficiais 
de outra graduação. Cometeu a mesma falta com o próprio governador a quem 
não participou a chegada nem a partida, o que levou este a dar parte deste 
estranho procedimento ao vice-rei do Estado do Brasil (D. Fernando José de 
Portugal e Castro). 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4115. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4115. 
 

4116-  [ant. 1804, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO de Manuel Barbosa Lima, por seu procurador José Ribeiro, ao 
(Príncipe Regente D. João) pedindo confirmação da carta patente pela qual fora 
nomeado para o posto de capitão da Companhia da vila de São João de Atibaia, 
e no qual se achava em serviço, como se mostra pelo atestado que remetia. 
Anexo: carta patente, despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4116. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4116. 
 

4117-  [ant. 1804, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO de Joaquim Silvério de Sousa por seu procurador José Ribeiro 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da carta patente pela qual o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça) promove no posto de alferes da oitava companhia de 
Regimento de Infantaria da vila de Sorocaba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4117. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4117. 
 

4118-  [ant. 1804, Fevereiro, 29] 
REQUERIMENTO de Félix José da Cunha, por seu procurador, José Ribeiro, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente pela qual fora 
nomeado para o posto de tenente da 8ª Companhia do 1º Regimento de 
Cavalaria Miliciana da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4118. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4118. 
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4119-  1804, Fevereiro, 29, Lisboa 
CARTA do secretário do Conselho Ultramarino, Francisco de Borja Garção 
Stockler ao (Príncipe Regente D. João) informando que não pudera satisfazer o 
despacho de 7 de Setembro de 1802, juntando o oficio n.º 71 do Governador e 
Capitão General de Angola requerido pelo Desembargador Procurador da 
Fazenda, por se lhe haver remetido com vista o mesmo oficio, unido ao outro n.º 
67 do  Governador. 
Anexo:  3 cartas, 2 requerimentos, 3 atestados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4119. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4119. 
 

4120-  [. Ca. 1804, Fevereiro, 29] 
INFORMAÇÃO do (oficial-maior da Secretaria do Conselho Ultramarino, João 
Filipe da Fonseca para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), dizendo que o parecer que aquele dera sobre os documentos 
(anexos), achando nada se dever fazer sobre, eles, era bastante acertado. 
Anexo:  2 cartas, lembrete, 2 ofícios, carta régia, portaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4120. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4120. 
 

4121-  1804, Março, 1, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) no 
qual diz ao barão) de Mossâmedes, (José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), que o Príncipe Regente (D. João) ordena, ao Conselho Ultramarino, 
que dê o parecer sobre o conteúdo do requerimento do coronel do Regimento de 
Cavalaria Miliciana de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4121. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4121. 
 

4122-  [ant. 1804, Março, 7, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Luís José Nunes Mascarenhas pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), que mande pagar ao seu procurador na capitania de (São 
Paulo) os soldos vencidos como porta-estandarte da Companhia de Artilharia 
Montada da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, desde o dia em que de lá 
partiu. Pede, também, que se lhe continue a licença para freqüentar a Real 
Academia da Marinha, enquanto apresentar atestado de freqüência, e que seja 
incluído todos os anos no pré da sua Companhia. Tendo sido promovido aos 
postos de  tenente e  ao de ajudante, quando chegou o governador e capitão-
general da (capitania de São Paulo), Antônio José da Franca e Horta o obrigou, e 
aos seus camaradas, a voltarem aos postos primitivos, por não terem 
confirmação régia. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4123. 
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4123-  1804, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, em que se satisfaz ao que o (Príncipe 
Regente D. João), determinou por aviso do ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos (João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior, visconde de Anadia de 4 de Junho de 1803, sobre a consulta que  o 
Conselho dirigiu  ao dito Senhor sobre um requerimento do ex-ouvidor de 
Paranaguá João Batista de Guimarães Peixoto e sobre ofício do ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça) e mais papéis relativos à conduta e suspensão do referido ouvidor. O 
desembargador procurador da Fazenda, respondeu, que se devia tirar residência 
do tempo em que o sobredito ouvidor servira. Tendo recorrido também ao 
(Príncipe Regente D. João) os moradores de Paranaguá queixando-se do  
ouvidor e narrando algumas das suas desordens, mandou ele juntar esta 
representação aos demais papéis. Vista pelo desembargador e procurador da 
Fazenda respondeu achar estranho que os ditos moradores se não queixassem 
enquanto sofriam com os seus excessos e que só então o fizeram e que, 
portanto, não se devia fazer caso dela e que se deveria remeter juntamente com 
os outros papéis ao ministro encarregado da devassa. Anexo: consulta, 9 cartas, 
ordem, aviso, 4 requerimentos, representação, 7 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4123. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4123. 
 

4124-  [ant. 1804, Março, 16, Lisboa] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel de Cavalaria do 1º Regimento de Milícias 
da cidade de São Paulo, Bento Manuel de Almeida Pais, por seu procurador 
Manuel Rodrigues Sete, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo licença para 
professar na Ordem de São Bento de Avis, ou na de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Anexo:2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 53, doc. 4124. 
AHU_CU_023-01, Cx. 53, D. 4124. 
 

4125-  1804, Março, 22, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho (Ultramarino) sobre o requerimento do coronel do 1º 
Regimento de Cavalaria Miliciana da capitania de São Paulo, Policarpo Joaquim 
de Oliveira, em que pedia ao (Príncipe Regente D. João) que o promovesse a 
brigadeiro efetivo e lhe desse o comando do dito Regimento ou o do Regimento 
de Cavalaria da (vila de Nessa Senhora das Luzes dos Pinhais) de Curitiba. 
Anexo:  4 requerimentos, 2 atestados, instrumento público, 2 ofícios, aviso, carta 
patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4125. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4125. 
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4126-  [ant. 1804, Março, 24, São Paulo] 
REQUERIMENTO do coronel Policarpo Joaquim de Oliveira, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) que seja confirmada a sesmaria que lhe foi concedida 
pelo governador e capitão-general da (capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta). 
Anexo:  2 pareceres, carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4126. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4126. 
 

4127-  1804, Março, 26, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), em que, atendendo à provisão do Real Erário de 24  de Março 
de 1803, na qual o (Príncipe Regente D. João) ordenava que a Junta da Fazenda 
Real da referida capitania informasse sobre o aforamento que a condessa de 
Roque-Sevil (?) pretendia fazer de uma das fazendas que havia pertencido aos 
extintos jesuítas e que, no momento, fazia parte do patrimônio real, expõe as 
razões da dificuldade de se manterem semelhantes contratos. Referindo-se ao 
descontentamento, que pairava nessa capitania, motivado, sem dúvida, pelo 
despotismo, orgulho e violência de muitos governadores, manifesta o receio de 
esses povos desgostosos poderem vir a unir-se com laços tão fortes que ganhem 
consciência duma nação independente. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4127. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4127. 
 

4128-  1804, Março, 31, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), na qual se refere a 
uma provisão em que o Príncipe lhe participa o excesso de autoridade com que 
muitos governadores e capitães-generais investem, por patentes suas, nos 
postos de coronéis, tenentes-coronéis, sargentos-mores e ajudantes de Milícias, 
contra o determinado na Carta Régia de 2 de Novembro de 1787. Tem verificado 
aquele governador que todas as pessoas indicadas para os cargos públicos 
procuram munir-se de patentes de oficiais de Milícias para com esse privilegio se 
recusarem a servir naqueles lugares. Tem procurado remediar este estado de 
coisas pedindo aos milicianos que voluntariamente sirvam as Câmaras e fazendo 
executar o que determinam as provisões de 28 de Maio de 1795 e 3 de Abril de 
1802, dando baixa a todos os oficiais que se achem sem as suas patentes 
confirmadas. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4128. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4128. 
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4129-  1804, Abril, 10, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) dizendo que, em 
conformidade com a ordem contida na sua provisão de 30 de Julho de 1803, 
informa com a seu parecer sobre a representação do intendente da Real Casa da 
Fundição, daquela capitania.  Tomou posse do governo a 10 de Dezembro de 
1802, e no ano seguinte, os novos oficiais da Câmara, representaram-lhe que o 
governador antecedente tinha negado à Câmara a nomeação dos fiscais para a 
Casa da Fundição, elegendo um fiscal perpétuo.  Ao governador (capitão-general 
da capitania de São Paulo), D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado 
de Mateus), a Câmara cedeu-lhe os seus direitos, que lhe foram devolvidos pelo 
governador seguinte, Martim Lopes Lobo de Saldanha, e foram novamente 
retirados, pelo governador (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) que, 
abusivamente, nomeou um fiscal perpétuo, alterando as ordens régias que 
determinavam que as nomeações fossem semestrais. Considera sem 
fundamento a determinação do seu antecessor, e censura a cessão feita pelos 
vereadores, ilegalmente, e o governador, por acená-la e usá-la, em contradição 
com as ordens do referido Príncipe. 
Anexo:  provisão, representação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4129. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4129. 
 

4130-  1804, Abril, 15, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior dando-lhe conhecimento de que, pelo ex-ouvidor de São Paulo, 
Joaquim José de Almeida, lhe envia uma pele de tigre preto, uma de onça, duas 
de lobo e duas de  ariranha, animais característicos dessa capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4130. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4130. 
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4131-  1804, Abril, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, de 10 de 
Dezembro de (1803), em que diz que fora autorizado a executar ou aliviar as 
penas das sentenças proferidas pelos Conselhos de Guerra dos Regimentos, 
relativos aos soldados que pela primeira vez cometessem o crime de deserção, 
com exceção daquelas em que concorressem circunstâncias agravantes. Como, 
porém, naquela capitania havia muitos soldados que tendo desertado 
continuavam soltos e em serviço, se persuadia que só devia considerar primeira 
deserção aquela que fosse julgada por sentença proferida à face de 
interrogatórios a que as leis militares mandassem proceder. Parece ao Conselho 
levar ao conhecimento do (Príncipe Regente D. João) a carta do  governador, 
cujas ponderações tendiam  a fazer esquecer as deserções já punidas pelos 
seus antecessores, são dignas da real atenção, tanto mais que as leis que 
mandavam castigar com toda a severidade as deserções da tropa do Reino não 
eram extensivas aos Domínios Ultramarinos. 
Anexo: resolução. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4131. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4131. 
 

4132-  1804, Abril, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre a carta do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), referindo-
se à carta régia de 9 de Novembro de 1802. Embora ignorem as suas cláusulas, 
perante as razões alegadas pelo governador, consideram-nas dignas da atenção 
do (Príncipe Regente D. João). 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4132. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4132. 
 

4133-  [ant. 1804, Abril, 26] 
REQUERIMENTO de João Jacinto da Silva, por seu procurador João da Silva, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente pela qual fora 
nomeado para o posto de capitão agregado à 1ª Companhia do 2º Regimento da 
Cavalaria Miliciana da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4133. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4133. 
 

4134-  [ant. 1804, Abril, 26] 
REQUERIMENTO do padre José Francisco de Mendonça por seu procurador 
Patrício Caetano Lino de Sousa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo lhe 
sejam entregues uns documentos e um requerimento no qual suplicara a sua 
nomeação para a cadeira de primeiras letras da cidade de São Paulo, para 
solicitar de novo, na forma determinada. 
Anexo:  requerimento, representação, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4134. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4134. 
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4135-  1804, Abril, 26 Lisboa 
CARTA do (secretário do Conselho Ultramarino), Francisco de Borja Garção 
Stockler, ao (Príncipe Regente D. João), dizendo que a Câmara da vila de Cunha 
representara a falsidade com que José Alvares (sic) de Oliveira obtivera a 
patente de capitão-mor dessa vila, em detrimento de José Vaz de Silva. 
Ordenara-se que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta), informasse com o seu parecer, ouvindo a 
referida Câmara; por essa razão, o secretário hesitava em dar execução ao 
despacho. Sobre esta carta recaiu um despacho do Conselho Ultramarino 
mandando esperar pela resposta do governador de São Paulo. 
Anexo:  cópia de provisão, requerimento, carta patente, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4135. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4135. 
 

4136-  [ant. 1804, Abril, 30] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu da Costa Almeida e Cruz, por seu procurador, 
Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
de sesmaria pela qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta), lhe concedeu uma terra  no distrito de Iguape. 
Anexo: carta de sesmaria 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4136. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4136. 
 

4137-  1804, Abril, 30, São Paulo 
CARTA do ouvidor (geral) da Capitania de São Paulo, Joaquim Procópio Picão 
Salgado para o (Príncipe Regente D. João), em que expõe o seguinte: Pelo 
"Regimento dos Ouvidores" da comarca de São Paulo, os ouvidores dela, ficaram 
autorizados a proverem os cargos de Justiça. A escolha de qualquer funcionário, 
para os empregos municipais, deveria recair nas pessoas que mais se 
distinguissem. O dito ouvidor diz que, em sua opinião, só deveriam gozar de 
privilégio de desempenhar cargos de justiça os militares aposentados ou os que 
prestavam serviços nas "Ordenanças". O remetente termina, pedindo ao 
(Príncipe Regente, D. João) que lhe dê as regras certas e indispensáveis à boa 
compreensão, da parte dos ouvidores, na eleição de funcionários da Justiça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4137. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4137. 
 

4138-  1804, Maio, 02, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), respondendo à 
provisão de 4 de Agosto de 1803 na qual ordenava que informasse, com o seu 
parecer, sobre o requerimento de Diogo Arouche de Lara, em que pede a 
confirmação do posto de tenente da Companhia de Caçadores do 2º Regimento 
de Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo. 
Anexo:  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4138. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4138. 
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4139-  1804, Maio, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e Capitão-general da Capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente), D. João, respondendo à provisão 
de 5 de Novembro de 1803, de que envia cópia, dando o seu parecer sobre o 
requerimento de Francisco Leite de Sequeira, em que este pede confirmação do 
posto de tenente, devendo declarar se está a exercer o lugar de tenente, não 
obstante a ordem de 28 de Maio de 1795. 
Anexo:  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4139. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4139. 
 

4140-  1804, Maio, 2, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D, João), dizendo que o 
tenente da Companhia de Caçadores, do 2º Regimento de Infantaria Miliciana de 
São Paulo, Diogo Arouche de Lara, que pediu para ser confirmado naquele 
posto, serve no mesmo sem nota; e que o oficial antecessor (Joaquim Pedro 
Salgado), passou a capitão agregado por ordem do governador anterior, (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça), mas que se lhe deu baixa desse posto por 
se ausentar para outra capitania e por não apresentar a sua patente confirmada. 
Anexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4140. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4140. 
 

4141-  1804, Maio, 2, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João) dizendo ter recebido a 
Provisão de 5 de Novembro de 1803, que ordenava informasse, com o seu 
parecer, sobre o requerimento de Francisco Leite de Sequeira no qual, pedira 
para ser confirmado no posto de tenente da 5ª Companhia do 2º Regimento de 
Milícias de Infantaria da cidade de São Paulo. 
Anexo: 2 ofícios, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4141. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4141. 
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4142-  1804, Maio, 2, São Paulo 
CARTA do ouvidor (e corregedor geral) da comarca de São Paulo, Joaquim 
Procópio Picão Salgado para o (Príncipe Regente, D. João) dizendo que o 
"Regimento dos Vereadores", o "Regimento dos Corregedores das Comarcas", e 
o "Regimento dos Ouvidores da Capitania do Ria de Janeiro", não estavam 
sendo bem interpretados. As Câmaras da comarca de São Paulo, não conheciam 
bem os seus direitos e, por isso, os exageravam indeferindo os requerimentos 
em que os requerentes pediam para os seus casos serem resolvidos pelos 
ouvidores. O dito ouvidor pede, pois, ao (Príncipe Regente, D. João), que ordene 
às Câmaras, daquela comarca, que dêem conhecimento de todos os casos 
judiciais e que não considerem os seus direitos. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4142. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4142. 
 

4143-  1804, Maio, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento do cirurgião-mor, 
(Manuel Martins dos Santos Rego), achando que ele não deve vencer o soldo 
desde o tempo em que o governador lhe deu a reforma, mas sim desde que lhe 
foi conferida pelo (Príncipe Regente D. João). 
Anexo: requerimento, carta, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4143. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4143. 
 

4144-  1804, Julho, 6, São Paulo 
RELAÇÃO dos ofícios n.º 12 a 27, passados em 1ª via, com o resumo dos 
mesmos e enviados pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta), para o ministro e secretário de Estado 
dos Negócios (da Marinha e Domínios), Ultramarinos, visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), feita pelo (secretário do Governo da 
capitania de São Paulo), Luís Antônio Neves de Carvalho, tratando dos efetivos 
militaes, da liberdade dos índios e restituição de suas terras,alunos do curso de 
cirurgia, dos enfermos do Hospital Militar, da admistração do porto de Santos, 
etc. 
Anexo: 15 ofícios, todos contendo vários documentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 54, doc. 4144. 
AHU_CU_023-01, Cx. 54, D. 4144. 
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4145-  1804, Maio, 5, São Paulo. 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João) na qual dá 
informações sobre a sesmaria concedida ao Capitão Teobaldo de Melo César, no 
sítio de Capivari, no termo da vila de Itu, pelo governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, Bernardo José de Lorena (e Silveira). Diz que, pela carta 
régia de 15 de Junho de 1711, ficam os governadores autorizados a conceder 
sesmarias de uma légua quadrada e daí ter sido legítima a concessão feita a 
Teobaldo de Melo César, que tinha três léguas de comprimento por uma de 
largura o que está de acordo com a determinação expressa na referida carta 
régia. 
Anexo:  provisão,, requerimento,  cartas de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4145. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4145. 
 

4146-  1804, Maio, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), informando-o da vida dissoluta do bispo dessa Diocese, (D. Mateus 
de Abreu Pereira) e de mais párocos, como comprova a documentação junta, 
tendo exposto a maneira como os representantes da palavra divina se 
comportam, pede que sejam tomadas as providências necessárias, a fim de se 
pôr cobro a tal descalabro. 
Anexo: 6 cartas, 4 ofícios, 8 requerimentos 2 declarações, relação, , autos de 
justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4146. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4146. 
 

4147-  1804, Maio, 6, São Paulo 
OFÍCIOS (cópias dos) dos deputados da Junta da Fazenda Real da capitania de 
São Paulo – tesoureiro Francisco Xavier dos Santos; procurador da Coroa e 
Fazenda Real, José Arouche de Toledo Rendon; ouvidor, juiz dos Feitos e 
Executória Joaquim Procópio Picão Salgado; escrivão João Vicente da Fonseca 
– para o governador, capitão-general e presidente da Junta da referida capitania, 
Antônio José da Franca e Horta, sobre o pagamento dos soldos do sargento-mor 
da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, 
Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva tratando de assuntos administrativos da 
própria Legião, tais como soldos,  e também sobre a criação da Brigadas da 
Legião dos Voluntários da Pátria pelo governador antecendente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4147. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4147. 
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4148-  1804, Maio, 7, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta em que este responde à provisão de 30 de Abril de 
(1803), pela qual o (Príncipe Regente, D. João) lhe ordenava, que informasse, 
com o seu parecer sobre o estado atual da sesmaria concedida pelo anterior 
governador da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, a José Maria Rodrigo de Carvalho, se este tem observado as 
cláusulas estabelecidas, e se reúne as possibilidades de aproveitamento dos 
terrenos. Devia, também, informar por que razão este governador, concedeu uma 
sesmaria de três léguas de terreno, o que não está em conformidade com a 
Ordem de 15 de Junho de 1711, segundo a qual só podia ser concedida uma 
légua de terra em quadra. Envia, juntamente, uma representação da Câmara do 
distrito onde está situada a referida sesmaria, a qual responde a uma parte dos 
quesitos formulados na provisão e apresenta depois razões que mostram a 
legalidade da concessão da sesmaria, em virtude da carta régia, de 15 de Junho 
de 1711 permitir que se dessem sesmarias com uma légua quadrada, o que é 
equivalente à concessão feita de três léguas de comprimento por uma de largo. 
Anexo: provisão, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4148. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4148. 
 

4149-  1804, Maio, 7, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José de Franca e Horta, em resposta à Provisão de 30 de Abril de 1803 
informando o Príncipe Regente D. João que, pelas indagações efetuadas, é útil a 
confirmação pedida pelo capitão José Maria Rodrigo de Carvalho de três léguas 
de terra na dita capitania, e em que pelas Cartas Régias de 1711 Junho 15; 1697 
Dezembro 7; 1704 Março 3 e pela Previsão de 1731 Março 15 e de 1744 Abril 16, 
julga haver-se baseado o seu antecessor quando concedeu a sesmaria pedida 
pelo requerente. Sobre esta carta recaíram: um parecer do procurador da 
Fazenda; e outro do procurador da Coroa e três despachos do Conselho 
Ultramarino, o último dos quais manda passar carta de confirmaçãoAnexo: 
bilhete, lembrete, representação, provisão, carta de sesmaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4149. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4149. 
 

4150-  1804, Maio, 9, Palácio de Queluz 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos, e 
regresse à mesma cidade ou à de Lisboa, o bergantim Desejada Paz de que é 
mestre, Manuel Ferreira Rodrigues Lima e proprietário e caixa, Luís da Silva Leite 
e Companhia. Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4150. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4150. 
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4151-  1804, Maio, 10, São Paulo 
CARTA do ouvidor da comarca de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado 
ao (Príncipe Regente D. João), expondo que os ouvidores da cidade foram 
autorizados a nomear e confirmar os oficiais de Justiça e de Vereação.  Na 
Câmara, eram  freqüentes os conflitos resultantes da desarmonia dos vogais sob 
a má influência de Manuel José de Castro, escrivão da mesma e criado e 
secretário particular do governador e capitão-general (Antônio José da Franca e 
Horta). Foi apresentada uma certidão dos eleitos para ocupar as vereanças, 
entre os quais se encontrava o nome de Manuel José de Castro e, , este 
indeferiu a confirmação do  vereador que escreveu um ofício que obrigou, pela 
violência, os outros oficiais da Câmara a assinarem, denominado de absurdo o 
procedimento de Joaquim Procópio Picão Salgado e pedindo que os dispensasse 
da sua execução. Para não provocar disputas entre a Ouvidoria e a Câmara, o 
ouvidor não respondeu. Entretanto, chegou-lhe às mãos uma portaria do 
governador o qual, sem conhecimento algum de causa, argüía de insubsistentes 
todos os fundamentos que pudessem ser alegados para a exclusão de Manuel 
José de Castro, do lugar de vereador e ordenava-lhe que, ou respondesse à 
Câmara sobre o ofício ou informasse das razões que possuía, para insistir na sua 
determinação. Pede no entanto, ao Príncipe Regente, que declare se o 
governador  e capitão-general tem autoridade para inspecionar, alterar, reformar 
ou melhorar os seus provimentos nesta parte de jurisdição que lhe está confiada 
pelas leis do lugar que ocupa. 
Anexo:  2 certidões, representação, instrumento em forma jurídica, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4151. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4151. 
 

4152-  [post. 1804, Maio, 14, s.l.] 
BILHETE do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), visconde de 
Anadia (?), para o (governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta (?), dizendo que João Pereira da Silva Gomide 
lhe envia o aviso e requerimento anexos, esperando dele a sua intervenção. 
Anexo: Aviso, requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4152. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4152. 
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4153-  1804, Maio, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), informando sobre a 
representação feita pelo coronel Jerônimo Martins Fernandes. Diz que um dos 
assuntos expostos naquela representação, era a vida escandalosa do filho do 
coronel, o qual era protegido pelo anterior governador daquela capitania (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça) e pelo ajudante de Ordens, o sargento-mor 
Tomás da Costa (Correia Rebelo e Silva). Outro dos assuntos da mesma 
representação era o projetado casamento duma filha menor daquele coronel, 
com um criado  marceneiro do governador Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, que seria indigno daquela família. Na mesma representação o 
referido coronel queixava-se de ter sido atacado pelo oficial Felisberto Joaquim 
de Oliveira César. O governador Antônio José da Franca e Horta informa, pois, 
que era verdade tudo quanto o dito coronel expôs na sua representação.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4153. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4153. 
 

4154-  1804, Abril, 16, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), enviando-lhe o mapa de carga que leva a galera Alegria 
Constante, de que é mestre, Antônio José de Sousa da vila e praça de Santos 
para a Corte, com escala por Pernambuco. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4154. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4154. 
 

4155-  1804, Maio, 18 Lisboa 
OFÍCIO do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), informando que, já num ofício datado de 
1801, expusera as razões por que suspendera o bacharel Miguel Carlos Aires de 
Carvalho do cargo de procurador da Fazenda da capitania de São Paulo, tendo 
essa decisão sido aprovada pelo (Príncipe Regente, D. João). Tendo-lhe 
constado que, pelo Conselho Ultramarino, se expedira ordem a favor da 
recondução do referido bacharel ao mesmo lugar, pede-lhe que remeta a esse 
tribunal o citado ofício, com todos os seus documentos e papéis anexos, para, no 
caso de ser ouvido, ser depois consultada a parte contrária, a fim do Príncipe 
resolver o que achar mais justo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4155. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4155. 
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4156-  [ant. 1804, Maio, 29] 
REQUERIMENTO de Alexandre Pacheco Soares, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão das Ordenanças da 1ª 
Companhia da vila de São Sebastião. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4156. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4156. 
 

4157-  1804, Maio, 30, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da capitania de São Paulo) e auditor da gente de 
guerra da mesma capitania, Joaquim Procópio Picão Salgado, para o (Príncipe 
Regente D. João), participando ter verificado que o governador e capitão-general 
(da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), se julgara 
autorizado a confirmar, revogar e alterar as sentenças dos Conselhos de Guerra, 
sobre crimes militares e civis, apesar de ser o Conselho de Justiça, a competente 
e privativa instância, por decreto de 13 de Novembro de 1790. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4157. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4157. 
 

4158-  1804, Maio, 30, São Paulo 
CARTA do (ouvidor-geral da capitania de São Paulo), e auditor da gente de 
guerra na mesma capitania, Joaquim Procópio Picão Salgado, para o (Príncipe 
Regente D. João), dizendo-lhe que o governador e capitão-general (da capitania 
de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), se julga autorizado a confirmar, 
revogar e alterar as sentenças dos conselhos de guerra sobre crimes militares e 
civis. Diz que pelo decreto de 13 de Novembro de 1790, se vê que pertence 
apenas ao Conselho de Justiça a resolução desses assuntos. Em virtude disto 
pede ao (Príncipe Regente D. João) que os processos sejam examinados nesse 
Conselho de Justiça onde se deve ainda verificar a legalidade dos mesmos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4158. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4158. 
 

4159-  1804, Junho, 1, Contadoria Geral da Junta da Fazenda Real da Câmara de 
São Paulo 
TERMO (cópia do) da Junta de (Administração e Arrecadação) da Fazenda Real 
da capitania de São Paulo dirigida ao (Príncipe Regente, D. João), dizendo que, 
em virtude da ordem da mesma Junta, distribuída pelo escrivão deputado e 
inspetor da Contadoria, João Vicente da Fonseca, combinou a féria que 
receberão os carpinteiros e os letreiros, Manuel Pereira, Antônio Rodrigues 
Bueno, Bento Alvares e Jerônimo, escravo de Clemente José Gomes 
(camponeses, contador-geral da capitania de São Paulo) que trabalham na 
construção do parque de Artilharia da Legião de Voluntários Reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4159. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4159. 
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4160-  1804, Junho, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 19 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta, ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), o visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo que, por aviso de 5 de Agosto de 
1803 lhe ordenara o (Príncipe Regente D. João) que informasse com o seu 
parecer sobre o requerimento do professor de gramática latina da vila de Santos, 
José Luís de Morais e Castro, no qual ele pedia a sua aposentação com o 
ordenado por inteiro. Informa que o requerente é competente no seu cargo; que é 
urgente a necessidade de se criarem mestres das primeiras letras e de gramática 
latina nas vilas mais importantes da capitania e que já tem um plano quase 
completo para os estudos, que depois enviará. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4160. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4160. 
 

4161-  1804, Junho, 2, Lisboa 
OFÍCIO do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
remetendo-lhe uma carta e outros papéis que o governador (e capitão-general) 
da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) enviou ao Real 
Erário, para que dê as providências necessárias. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4161. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. .4161 
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4162-  1804, Junho, 14, Quartel de São Paulo da Brigada da Cavalaria 
CARTA do sargento-mor e comandante da Brigada de Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo, Joaquim José Pinto de Morais Leme, para (o 
Príncipe Regente D. João), dizendo que é contrário aos interesses do trono e 
prejudicial às finanças da capitania o atual sistema e constituição dos Corpos: 
Brigada de Infantaria, Cavalaria e Artilharia da Legião de Voluntários Reais e 
Regimento de Infantaria da Praça de Santos. A Fazenda Real é agravada por 
grande despesa devido ao número de oficiais e praças. A Brigada de Cavalaria, 
criada pela Carta Régia de 1715. com 400 praças, um tenente coronel, 
comandante, sargento-mor e pequeno estado-maior, conta com 138 soldados 
indignos desse nome, aplicados por destacamentos e outras diligências, não 
restando para o serviço e guardas senão 36 soldados e de má qualidade. Há 
toda a vantagem em que se reorganize este corpo segundo a sua primitiva 
constituição, que se proceda à escolha dos seus soldados e se instruam os 
oficiais. A Legião de Voluntários Reais foi criada em 1775, com duas Brigadas de 
seis companhias de Infantaria e quatro de Cavalaria, tendo-se-lhe acrescentado, 
em 1797, uma terceira brigada de Artilharia composta de duas Companhias a pé 
e uma a cavalo extraídas das quatro de Cavalaria. Desta multiplicidade de 
Brigadas resulta um aumento de despesas, falta de disciplina e dificuldade de 
movimento. A Brigada de Infantaria criada, em 1797, para guarnecer a costa e 
Marinha da Praça de Santos, é inútil em São Paulo onde não há um único posto 
fortificado em que se exercite. A Companhia a cavalo, tirada das quatro que 
formavam a Brigada de Cavalaria, pode com utilidade ser incorporada no mesmo 
corpo, e deve ser exercitada nos ataques e mesmo na prática de Artilharia. 
Parece conveniente  a reorganização da Brigada de Cavalaria no número efetivo 
e inalterável de 400 praças, com um tenente-coronel comandante, e pequeno 
estado-maior; que a Brigada de Infantaria se conserve separada, com o número 
de praças estritamente necessárias, e que em caso de perigo seja auxiliada 
pelos Corpos Milicianos e que a Brigada de Artilharia seja incorporada no 
Regimento da Marinha e Praça de Santos. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4162. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4162. 
 

4163-  1804, Junho, 20, Lisboa 
AVISO de Luís de Vasconcelos e Sousa para o (membro do Conselho 
Ultramarino) barão de Mossâmedes, (José d'Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), informando que o Príncipe Regente (D. João), manda remeter, àquele 
Conselho as contas da Fazenda Real da capitania de São Paulo, relativas aos 
soldos do juiz de fora da vila de Santos, como auditor do Regimento, da dita vila, 
para o mesmo Conselho dar o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4163. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4163. 
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4164-  1804, Junho, 25, São Paulo 
CARTA do (4º) Bispo (de São Paulo), D. Mateus de Abreu Pereira, para o 
(Príncipe Regente D. João), informando-o da atitude despótica do (governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), 
imiscuindo-se nos assuntos referentes ao Bispado. Expõe como o referido 
governador tem mandado prender alguns párocos, se bem que não tenha razão 
para o fazer, ao que ele, Bispo, por vezes tem condescendido, para manter a boa 
harmonia na capitania, mas que seria ir contra a sua consciência, leis régias e 
Direito Natural, transigir em tudo como o governador. Tendo exigido o referido 
governador que fossem castigados alguns párocos, prestou-o ao Bispo a inquirir 
da sua conduta, visitando o Bispado, resultando da devassa bons depoimentos 
acerca dos eclesiásticos, que cumpremas suas obrigações e vivem 
honestamente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4164. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4164. 
 

4165-  1804, Junho, 27, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o barão de Mossâmedes, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e 
Carvalho) dizendo que o Príncipe Regente (D. João) manda remeter ao Conselho 
Ultramarino o ofício escrito, em 19 de Fevereiro de 1803, pelo governador e 
capitão general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta).O 
Príncipe Regente ordena que proponha um plano  para o estabelecimento dum 
comércio direto entre a metrópole e a referida capitania. O Conselho deverá 
propor o modo mais conveniente de se aproveitarem política, e fiscalmente para 
o Estado e Real Fazenda, as minas de ferro de Araraçoiaba em Sorocaba. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4165. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4165. 
 

4166-  1804, Junho, 28, Lisboa 
AVISO de Luís de Vasconcelos e Sousa, para o barão de Mossâmedes, (José 
d'Almeida de Vasconcelos Soveral de Carvalho), dizendo que o Príncipe 
Regente, (D. João), manda remeter, ao Conselho Ultramarino, a conta da Junta 
da Fazenda Real da capitania de São Paulo, relativa à sentença de liberdade, 
que na Relação do Rio de Janeiro, obtiveram alguns escravos, da dita capitania, 
para que o mesmo Conselho dê o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4166. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4166. 
 

4167-  1804, Julho, 4, Palácio de Lisboa 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João) pelo qual ordenou ao auditor-geral das 
tropas da capitania de São Paulo, bacharel Antônio Carlos Ribeiro de Andrade 
Machado, que vencesse os soldos de sargento-mor de Cavalaria Regular da 
mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4167. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4167. 
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4168-  1804, Julho, 6, São Paulo 
RELAÇÃO  dos ofícios enviados pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, para o ministro e secretário de 
Estado da Repartição dos Negócios da (Marinha e Domínios) Ultramarinos, 
visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), feita pelo 
(secretário do Governo da capitania de São Paulo), Luís Antônio Neves de 
Carvalho. Esta relação compreende as 2ª vias dos ofícios 4 a 11. 
Anexo: 8 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4168. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4168. 
 

4169-  1804, Julho, 29, Lisboa 
REQUERIMENTO do coronel do 1º Regimento de Cavalaria (miliciana) de São 
Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, a D. João (V) pedindo que seja enviado 
armamento para o seu regimento nomeadamente, clavinas, pistolas, espadas por 
cujo valor ficariam responsáveis os comandantes das respectivas Companhias. 
Anexo: ofício, mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4169. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4169. 
 

4170-  [ant. 1804, Julho, 10] 
REQUERIMENTO de Antônio Ribeiro de Andrade, por seu procurador, José 
Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação 
da carta patente pela qual o governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) o nomeou para o posto de 
capitão-mor da vila de Curitiba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4170. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4170. 
 

4171-  [ant. 1804, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do coronel de Dragões do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, ao (Príncipe 
Regente D. João dizendo que, ignorando-se nessa capitania as ordens régias 
que proibiam a concessão de serviços feitos a pessoas não parentes dos 
concessionários, comprava a Ana Maria Justiniana Franca os serviços de seu 
falecido marido, o sargento mor Tomé de Almeida Lara e Figueira. O coronel, 
sabendo da incompetência desse contrato, pede ao (Príncipe Regente) que o 
haja por cedido a viúva. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4171. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4171. 
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4172-  [ant. 1804, Julho, 10] 
REQUERIMENTO de João Gomes de Araújo, por seu procurador, José Antônio 
Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 4ª Companhia das 
Ordenanças do bairro de "Casaguatá", distrito da vila de Taubaté. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4172. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4172. 
 

4173-  [ant. 1804, Julho, 12] 
REQUERIMENTO de Antônio Pedro Fernandes Pinheiro, por seu procurador, 
João Luís Pereira da Cunha, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 
Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria Miliciana da vila de 
Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4173. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4173. 
 

4174-  [ant. 1804, Julho, 12] 
REQUERIMENTO de João de Melo Rodrigues Viana, por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da 
carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Milícias de Sertanejos da vila de Itu. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4174. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4174. 
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4175-  1804, Julho, 14, Quartel de São Paulo da Brigada de Cavalaria 
CARTA do sargento-mor e comandante da Brigada de Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo, Joaquim José Pinto de Morais Leme, para o 
(Príncipe Regente D. João) informando dos seus serviços, bem como dos de três 
capitães já falecidos. Quanto à Brigada de Cavalaria que foi estabelecida para o 
tempo de paz e guerra, e constituída por quatrocentas praças, além do tenente-
coronel comandante, sargento-mor e pequeno Estado Maior, encontra-se com 
cento e trinta e oito soldados incompetentes, o que revela não ser vantajoso esse 
sistema. Quanto à Infantaria, que não necessita de tão escrupulosa instrução, 
pode ser constituída pelos Regimentos Milicianos, com a  mesma ordem de 
manejos e exercícios que os de Infantaria Regular. Quanto à Legião de 
Voluntários Reais, informa ser composta por duas Brigadas de seis Companhias 
de Infantaria e quatro de Cavalaria, tendo-se acrescentado depois,  uma terceira 
Brigada de Artilharia, composta de duas Companhias, a pé e uma a cavalo, 
multiplicidade de brigadas essa incompatível com as funções duma tropa ligeira. 
Quanto à Brigada de Artilharia considera-a inútil dentro da cidade de São Paulo, 
onde não há um posto fortificado em que se empregue e exercite. Finalmente 
pede ao Príncipe Regente D. João que instaure a Brigada de Cavalaria que com 
o número efetivo de quatrocentas praças; que a de Infantaria se conserve com o 
número de praças indispensável, devendo ser auxiliada, em estado de guerra, 
pelos Corpos Milicianos e que a de artilharia seja incorporada no Regimento da 
Marinha e praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4175. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4175. 
 

4176-  1804, Julho, 16, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o barão de Mossâmedes (José de Almeida e Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), informando que o Príncipe Regente (D. João), manda remeter ao 
Conselho Ultramarino o requerimento do coronel do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da capitania de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira para que o 
referido Conselho dê o seu parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4176. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4176. 
. 

4177-  1804, Julho, 17, Lisboa 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente D. João), pedindo 
que lhe seja entregue o original da "conta n.º 10" que contra ele apresentou o 
capitão-mor da cidade de São Paulo, José Francisco de Sales. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4177. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4177. 
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4178-  [ant. 1804, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de Francisco Ferreira de Oliveira por seu procurador João da 
Silva, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo provisão, confirmando a carta 
patente pela qual foi nomeado para o posto de capitão da Companhia de 
Ordenança da vila de Paranaguá. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4178. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4178. 
 

4179-  1804, Julho, 18, São Paulo 
CARTA do governador-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta ao (Príncipe Regente) D. João, em resposta a provisão de 29 de 
Fevereiro de 1804 pela qual lhe ordenava que desse o seu parecer sobre o 
requerimento que fizera o primeiro tenente Joaquim Mariano Galvão de Moura e 
Lacerda, pedindo licença de um ano a fim de se deslocar ao Reino. Informa que 
o requerente é filho dum sargento-mor da praça de Santos, que tem sido um 
oficial exemplar o que, só com o auxílio do seu filho, poderia manter toda a sua 
família e dar uma esmerada educação a seu filho. Por essa razão, diz que o 
requerente merece a licença, que pede para se deslocar ao Reino, onde 
pretende alcançar alguns benefícios em favor de seus irmãos pobres, em 
contemplação dos seus bons serviços. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4179. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4179. 
 

4180-  1804, Julho, 23, Lisboa 
REQUERIMENTO de José Teobaldo da Costa, pedindo ao (Príncipe regente D. 
João) por seu procurador Jorge Vaz Peres, confirmação do posto de ajudante do 
número de Ordenanças da vila de São Vicente, para o qual foi provido pelo 
governador da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, como 
prova pela patente junta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4180. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4180. 
 

4181-  1804, Julho, 24, Paço 
AVISO do (ministro e secretário do Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o barão de Mossâmedes, (José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente (D. João), ordena, ao Conselho 
Ultramarino, que dê o seu parecer sobre a representação das Câmaras das 
seguintes vilas: de Sorocaba, de São Carlos e de Parnaíba, depois de ouvir, 
sobre o objeto da dita representação, o governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4181. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4181. 
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4182-  1804, Julho, 24, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior para 
o barão de Mossâmedes, (José d'Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente, (D. João), ordena, ao Conselho Ultramarino, 
que dê o parecer sobre os conteúdos dos requerimentos: das Câmaras, da vila 
de Sorocaba, da vila de São Carlos e da vila de Parnaíba; de João Damasceno 
dos Reis Figueiredo Vidal e de Francisco Antônio de Brito. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4182. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4182. 
 

4183-  1804, Julho, 27, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, apresentando ao (Príncipe Regente D. 
João) a representação dos oficiais da Câmara da vila de Antonina da capitania de 
São Paulo, contra o Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira), para o 
Rei deliberar. Nessa representação mencionam as injustiças praticadas pelo 
Bispo aos vassalos e aos diocesanos. Parece ao Conselho que o Rei deve 
ordenar ao Bispo para recolher a sua carta que está em poder dos párocos, e 
para trancar os livros em que se acham os registros. 
Anexo: Instrumento em pública forma, representação, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4183. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4183. 
 

4184-  [ant. 1804, Julho, 28] 
REQUERIMENTO de Anastácio de Morais e Camargo, por seu procurador, 
Matias Lopes Fernandes, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da 
carta patente pela qual estava nomeado para o posto de capitão das Ordenanças 
do bairro do rio de "Mboyguaçu", capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4184. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4184. 
 

4185-  [ant. 1804, Julho, 28] 
REQUERIMENTO de Domingos de Oliveira e Castro, por seu procurador 
Teodoro José da Costa Moreira, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 
4ª Companhia de Ordenanças da Vila de Parnaíba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4185. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4185. 
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4186-  [ant. 1804, Julho, 28] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier de Arante, por seu procurador, Matias 
Lopes Fernandes, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 2ª Companhia das 
Ordenanças, do bairro de Cachoeira.  (atualmente Valparaíba). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4186. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4186. 
 

4187-  [ant. 1804, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de Manuel Marcondes de Oliveira, pelo seu procurador 
Francisco de Sales Varela da Fonseca, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que lhe mande passar confirmação da patente do posto de capitão da 6ª 
Companhia da Ordenança do bairro do Bom Sucesso,  da vila de 
Pindamonhangaba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4187. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4187. 
 

4188-  [ant. 1804, Agosto, 3] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais das Câmaras das vilas de Sorocaba, de São 
Carlos e de (Santa Ana de) Parnaíba, por seu procurador, o coronel Policarpo 
Joaquim de Oliveira, ao (Príncipe Regente, D. João) na qual alude ao 
estabelecimento em 1772, do Subsídio Literário nas vilas da capitania para se 
fazerem os pagamentos aos professores públicos, expondo que estas vilas não 
têm conseguido obter professor para a sua população tão numerosa, embora já 
tivessem apresentado ao ex-(governador e capitão-general, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), esta situação. Porém este governador, em virtude de 
outra real ordem, aplicou aquele produto para a construção da fábrica de ferro 
que, afinal, não se realizou. Pedem estas vilas agora (ao Príncipe) que nomeie 
professores das primeiras letras e de Gramática Latina. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4188. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4188. 
 

4189-  [ant. 1804, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de Luís Castanho de Morais, por seu procurador, Antônio 
Pereira de Almeida ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de sargento-mor das Ordenanças 
da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4189. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4189. 
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4190-  [ant. 1804, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de José Pedro da Cunha, por seu procurador, Antônio Pereira 
de Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 1ª Companhia das 
Ordenanças da capitania de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4190. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4190 . 
 

4191-  [ant. 1804, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Raimundo Alvares dos Santos Prado, por seu procurador, 
João Luís Pereira da Cunha, ao (Príncipe Regente D. João) pedindo confirmação 
da carta-patente, pela qual o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, o nomeara para o posto de 
sargento-mor das Ordenanças da vila de São Carlos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4191. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4191. 
 

4192-  1804, Agosto, 7, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, para o (Príncipe Regente D. João) dizendo 
que parte das cartas escritas contra ele, e seu governo, tinham sido feitas com 
nomes supostos. Informa que, para sua completa justificação, lhe é necessário 
mostrar a falsidade das referidas assinaturas e, para esse efeito, envia 
documentos nos quais estão autenticadas e reconhecidas as firmas, e pede ao 
Príncipe que mande fazer a análise e confrontação das assinaturas, dessas duas 
cartas, apontando como faze-lo, enviando outros documentos, nos quais a 
confrontação seria possível. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4192. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4192. 
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4193-  1804, Agosto, 8, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente D. João) dizendo 
ter recebidoportaria na qual fora ordenado que desse o seu parecer sobre o 
requerimento de Francisco Lopes do Nascimento, e a razão de não ter entregado 
e registrado a carta de sesmaria. O ex-governador diz que, logo à chegada à 
capitania , tinha recebido ordens relativas à sesmaria e que o governador 
informasse sobre esse assento; a segunda referia-se à adjudicação feita pela 
Coroa, de todas as matas da costa da capitania e das margens dos rios 
navegáveis. Em cumprimento a esta, mandara logo lançar um bando. Carta régia 
proibia que se desse sesmarias nos lugares marítimos, donde se pudesse tirar 
madeiras e dessa maneira nunca mais as concedera, a não ser em lugares que 
não podiam estar compreendidos na referida adjudicação. Para melhor 
conhecimento obtivera ordem real para levantar os mapas. Por essa razão 
mandara suspender a carta de sesmaria de Francisco Lopes do Nascimento, da 
vila de São Sebastião.  Francisco Lopes insinuara, no seu requerimento, que a 
razão da suspensão da carta de sesmaria, era a riqueza do capitão-mor de São 
Sebastião, Manuel Lopes da Ressurreição. A carta de sesmaria não era válida, 
por se achar, nas condições vedadas pela já citada carta régia, e as modificações 
só poderiam ser feitas com o mapa geral da marinha. 
Anexo:  carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4193. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4193. 
 

4194-  1804, Agosto, 11, Vila de São Sebastião 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Sebastião da 
capitania de São Paulo, em que pedem ao (Príncipe Regente D. João) que crie 
na dita vila uma cadeira das primeiras letras, com o competente ordenado, e que 
a confirme a Lourenço Antônio Braga, que tem mostrado grande aptidão para o 
ensino. Assinaram esta representação os seguintes oficiais: Manuel de Santana 
Freitas, Prudente Aires Graça, Francisco Ribeiro da Fonseca, Manuel Fernandes 
de Oliveira e Antônio Alvares da Cruz. Sobre esta representação recaiu um 
parecer do procurador da Fazenda e dois despachos do Conselho Ultramarino, o 
último dos quais manda requerer imediatamente ao (Príncipe Regente D. João). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4194. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4194. 
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4195-  1804, Agosto, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino determinando que, em virtude de se ter 
posto em execução, nas colônias ultramarinas, o Regulamento militar de 1763, 
deve também vigorar nos mesmos Estados a alvará de 26 de Fevereiro de 1789, 
segundo o qual o auditor do Regimento de Santos deve vencer o soldo de 
capitão do mesmo modo que recebem os demais capitães de Infantaria, não 
tendo fundamento as respostas do fiscal do Real Erário, contador do Rio de 
Janeiro e Junta da Fazenda de São Paulo, por sustentarem uma opinião 
contraria. É opinião do mesmo Conselho que se deve levantar o seqüestro 
indevidamente feito nos soldos do juiz de fora de Santos, que foram 
legitimamente vencidos, devendo o (Príncipe Regente D. João) fazer notar a 
mencionada Junta o arrojo que teve em se intrometer no assunto, não sendo da 
sua competência interpretar leis e determinar arbitrariamente a suspensão dos 
mesmos. Quanto às devassas dos chefes dos Regimentos daquela capitania, é 
opinião do referido Conselho não ser culpa que leve a Conselho de Guerra, visto 
ser costume praticado no Reino conceder-se licenças com vencimentos de soldo. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4195. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4195. 
 

4196-  1804, Agosto, 18, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, 
para o barão de Mossâmedes (José d'Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente (D. João) ordena ao Conselho 
Ultramarino que consulte o que parecer sobre o conteúdo do requerimento do 
auditor geral das tropas da capitania de São Paulo, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrade Machado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4196. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4196. 
 

4197-  [ant. 1804, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO de João Pereira da Silva Gomide ao (Príncipe Regente D. 
João) pedindo lhe fosse entregue a patente que o nomeava para o posto de 
capitão de Granadeiros do 2º Regimento de infantaria Miliciana da cidade e 
capitania de São Paulo. 
Anexo:  4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4197. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4197. 
 

4198-  [ant. 1804, Agosto, 22, São Paulo] 
REQUERIMENTO do capitão de Cavalaria do 1º Regimento Miliciano da cidade 
de São Paulo, Jerônimo Antônio de Barros, pelo seu procurador Manuel 
Rodrigues Sete, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) que lhe seja entregue a 
carta patente do seu antecessor para poder obter a sua própria. 
Anexo:  2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4198. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4198. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1166 / 1400 

4199-  [ant. 1804, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO de Vicente Gomes Moreira, por seu procurador José Antônio 
Mendes da Costa, pedindo ao (Príncipe Regente) D. João, que lhe mande 
confirmar a carta patente do posto de capitão da Companhia de Ordenança do 
bairro do campo novo da vila de Nova Bragança. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4199. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4199. 
 

4200-  1804, Agosto, 30, Lisboa 
CARTA do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça para o (Príncipe Regente, D. João), dizendo 
que, entre as queixas, contra ele tinha havido a do coronel Francisco Xavier dos 
Santos, valendo-se da promoção de José Florêncio de Oliveira para coronel 
agregado do Regimento de Milícias pois a tomava como injúria. 
Anexo: 2 cartas, ofício, 3 atestados, 2 portarias. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4200. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4200. 
 

4201-  1804, Setembro, 8, Vila de São Luís do Paraitinga 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Luís do Paraitinga 
(Piratiaga) para o (Príncipe Regente D. João), pedindo que a referida vila seja 
isenta da contribuição de quatrocentos réis por cada alqueire de sal, com que a 
sobrecarregou, o (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, dizendo que  só a vila de Santos 
devia pagar aquela contribuição porque foi aí que ela foi estabelecida, devendo, 
por conseguinte, ficar isentos todos os outros portos da referida capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4201. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4201. 
 

4202-  [ant. 1804, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO de Fernando Dias Pais Leme Sintra, por seu procurador 
Antônio Pinto da Silva, ao (Príncipe Regente D. João), informando que, sendo 
nomeado no posto de sargento mor das Ordenanças da vila de Nova Bragança, 
capitania de São Paulo, enviou logo a 1ª via de patente. Refere-se a confirmação 
do posto de capitão das Ordenanças que obteve do (Príncipe Regente D. João), 
o que não sucedeu com a de sargento-mor por se ter perdido o navio Margarida 
no qual ia. Chegando o novo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), mandou logo dar baixa a todos que não 
tivessem as patentes confirmadas e, assim, viu-se o requerente privado do seu 
posto, pedindo por isso, que mande passar patente de confirmação, da 2ª via e 
dos documentos que juntou. 
Anexo:  ofício, carta patente, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4202. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4202. 
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4203-  [ant. 1804, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco da Silva Barros por seu procurador Antônio 
Caetano dos Santos e Mata, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe 
mande confirmar a patente de capitão da Quinta Companhia do segundo 
Regimento de Cavalaria da cidade de São Paulo, de que é coronel Joaquim 
Manuel da Silva Castro. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4203. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4203. 
 

4204-  1804, Setembro, 15, Lisboa 
AVISO de Luís de Vasconcelos e Sousa para o barão de Mossâmedes (José 
d'Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente, 
(D. João) manda remeter ao Conselho Ultramarino, os requerimentos: do ouvidor 
geral da capitania de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado e do auditor 
dos Regimentos da capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul, José Feliciano 
Fernandes Pinheiro, para que o dito Conselho dê o seu parecer sobre os soldos 
que ambos pretendem receber como auditores. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4204. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4204. 
 

4205-  4205.  [ant. 1804, Setembro, 22, Lisboa] 
REQUERIMENTO de João Pereira da Silva Gomide ao (Príncipe Regente D. 
João), dizendo que a cadeira de primeiras letras da capitania de São Paulo, se 
achava vaga, quando chegou uma carta régia que determinava que tais 
nomeações fossem feitas pelos governadores e Bispos, pedindo-se editais para o 
concurso. O requerente concorrera sozinho para a regência da referida cadeira, 
pelo que fora provido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio Manuel Castro e Mendonça), por carta de 1 de Agosto de 1801, 
recebendo o ordenado de cento e cinqüenta mil réis. João Pereira da Silva 
estava nesse lugar, nos anos de 1801 e 1802, no fim dos quais chegara à 
capitania o novo governador, Antônio José da Franca e Horta. Como precisava 
de ir às Minas Gerais, deixara para o substituir, Francisco Paulino; mas 
demorando-se um pouco mais, por doença, o governador considerou a cadeira 
vaga e nomeou para ela o padre Joaquim Carlos. No final, pede que lhe seja 
entregue a posse desse lugar e que seja indenizado dos honorários recebidos 
pelo professor intruso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4205. 
 

4206-  [ant. 1804, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar de 
Ligeiros de Serra Acima da cidade de São Paulo, Francisco Pinto Ferraz, pedindo 
ao (Príncipe Regente D. João) que lhe conceda o hábito da Ordem de Cristo com 
a respectiva terça. 
Anexo:  5 instrumentos em pública forma, requerimento.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4206. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4206. 
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4207-  1804, Setembro, 27, Lisboa 
CARTA do coronel do 1º Regimento de Cavalaria, denominada Dragões da 
cidade de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, ao (Príncipe Regente, D. 
João), pedindo que não seja alterado o uniforme das tropas que comanda, pois 
sendo milicianos não recebem soldo, e são obrigados a fardar-se à sua custa, e 
sustentar os respectivos cavalos. Desde a criação deste Regimento, os 
diferentes governadores da capitania já nove vezes mudaram o uniforme do seu 
Regimento o que ocasionava grandes despesas, sem benefício algum, pois o 
essencial é que os soldados se apresentem impecáveis. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4207. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4207. 
 

4208-  1804, Setembro, 27, Lisboa 
CARTA do coronel de Cavalaria Miliciana da cidade de São Paulo Policarpo 
Joaquim de Oliveira, ao (Príncipe Regente D. João), expondo que, tendo sido 
pela provisão de 24 de Março de 1794, expedida pelo Conselho Ultramarino, em 
virtude (da resolução Régia de 22 de Fevereiro do mesmo ano, mandado 
observar o decreto de 7 de Agosto de 1796, que determinava que as tropas 
milicianas fossem fornecidas pela Fazenda Real das Bandeiras, tal como as 
tropas de linha, o Regimento que comanda não foi abrangido por essa regalia, 
em virtude de, no Reino, não existir a arma de Cavalaria Miliciana. Como não tem 
possibilidade de continuar a acudir às despesas necessárias aos fornecimentos, 
pede que a ordem seja extensiva a essa arma indispensável à defesa das 
capitanias Ultramarinas. 
Anexo: lembrete, decreto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4208. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4208. 
 

4209-  1804, Outubro, 2, Palácio de Queluz 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da cidade de Lisboa faça viagem para Pernambuco, 
com escala por Santos, e regresse a Lisboa, o navio Pensamento Ligeiro de que 
é mestre José Luís Pereira e senhorio, Manuel de Sousa Freire, e Companhia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4209. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4209. 
 

4210-  [ant. 1804, Outubro, 3, s.l.] 
REQUERIMENTO de João Pereira da Silva Gomide, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo licença para lhe ser entregue a sua carta de professor de 
primeiras letras da cidade de São Paulo. 
Anexo: 2 despachos, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4210. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4210. 
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4211-  1804, Outubro, 3, Lisboa 
BILHETE do coronel do (1º Regimento de Cavalaria Miliciana da capitania de 
São Paulo), Policarpo Joaquim de Oliveira, no qual diz que, na secretaria de 
Estado dos Negócios Ultramarinos se recebeu do oficial-maior (da Secretaria do 
Conselho Ultramarino), João Filipe da Fonseca, catorze regulamentos militares 
para distribuir pelos oficiais do seu regimento. 
Anexo: Ofício, 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4211. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4211. 
 

4212-  1804, Outubro, 10, Itu em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Itu ao (Ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), pedindo que 
interceda junto do Príncipe Regente (D. João) a seu favor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4212. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4212. 
 

4213-  1804, Outubro, 17, Palácio de Mafra 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da cidade de Lisboa faça viagem para Santos, e 
regresse à dita cidade, o navio Princesa da Beira de que é mestre, Antônio 
Pereira de Sousa e proprietário, José Manuel do Couto Garrido. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4213. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4213. 
 

4214-  1804, Outubro, 18, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) do Príncipe Regente D. João fazendo saber ao 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca 
e Horta), que tivera conhecimento do ofício em que  mencionava a proposta que 
o padre da vila de Jacareí , Fabiano Martins de Sequeira, tinha feito em Câmara, 
a fim de requerer a  colação  da paróquia da dita vila, com a condição de não 
receber a côngrua da Fazenda, mas apenas quarenta réis de conhecença por 
cada pessoa desse distrito, para o que requeria que a Câmara convocasse as 
pessoas principais, a fim de serem conhecedoras da sua pretensão. Pelo 
exposto, ordena ao  governador que, em virtude do povo da  vila se comprometer 
a satisfazer a côngrua do pároco, deve cessar a côngrua que a Fazenda Real lhe 
atribuía, durante o tempo que residir nessa igreja. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4214. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4214. 
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4215-  [ant. 1804, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel de Jesus Costa e Sintra da cidade de São Paulo, 
por seu procurador Frei Manuel de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente 
D. João), pedindo confirmação da carta patente pela qual fora nomeado para o 
posto de capitão da Companhia das Ordenanças da freguesia de Nossa Senhora 
do Ó, do termo da referida cidade, por falecimento do Capitão Antônio de Morais 
Bueno. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4215. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4215. 
 

4216-  [ant. 1804, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Ordenanças da vila Antonina, Francisco 
Rodrigues Ferreira, por seu procurador Joaquim Antônio de Sousa, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo que o confirme no referido posto que atualmente 
exerce e em que fora provido por patente do governador e capitão general de 
São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), cuja 1ª via se 
extraviou. 
Anexo: carta patente, provisão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4216. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4216. 
 

4217-  [ant. 1804, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel Correia de Mesquita, por seu procurador, Antônio 
Correia de Almeida ao (Principie Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de sargento-mor das Ordenanças. 
Anexo:  carta patente, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 55, doc. 4217. 
AHU_CU_023-01, Cx. 55, D. 4217. 
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4218-  1804, Outubro, 25 
OFÍCIO n.º 32 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo que o requerimento de Francisco 
de Sales Fernandes, em que pede um lugar de Secretário, num dos Regimentos 
regulares daquela capitania, não deve ser deferido. Diz que foi escriturário do 
número na Contadoria da Junta da Fazenda, quando nunca exerceu tal lugar, 
mas apenas foi ocupado em escritos da Secretaria do Governo no tempo do 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), como prova a certidão passada pelo escrivão 
deputado inspetor da Contadoria, João Vicente da Fonseca; é um mulato, sem 
caráter que fugia de Minas (Gerais); enquanto trabalhou no expediente da 
Secretaria falsificou letras.Não é digno de receber uma patente de tenente como 
deseja. No seu ofício de 1 de Fevereiro de 1804 o governador expôs ao Visconde 
de Anadia a falta de oficiais que havia na Legião e pedia a aprovação de uma 
promoção feita pelo seu antecessor, mas como não tinha recebido qualquer 
resposta e supondo que o Príncipe Regente (D. João) não a tenha aprovado, 
está atualmente trabalhando nela, embora seja grande a desordem e confusão 
em que o seu antecessor deixou a Legião. 
Anexo: ordem, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4218. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4218. 
 

4219-  [ant. 1804, Outubro, 26, Vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena] 
REQUERIMENTO de Rosa Domingues, viúva de Narciso Rodrigues, moradora 
no termo da vila (de Nossa Senhora da Piedade) de Lorena , no Brasil, por seu 
procurador, Anselmo Antônio Martins, dizendo que, por falecimento de seu 
marido, ficou com cinco filhos e, por isso, requer ao (Príncipe D. João) a mercê 
da tutoria de seus filhos, e a competente provisão. 
Anexo:  instrumento cível de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4219. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. .4219 
 

4220-  [ant. 1804, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de Maria Jacinta de São José, viúva de Manuel Fernandes 
Guimarães, morador na vila de Lorena, por seu procurador Anselmo Antônio 
Martins, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que mande passar provisão sob 
uma fiança que prestou, para poder ser tutora de suas filhas Reginalda e 
Manuela. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino 
a deferir. Anexo:  instrumento cível de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4220. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4220. 
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4221-  1804, Outubro, 26, São Paulo 
OFÍCIO n.º 33 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), Visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), declarando quais as Câmaras que 
pretendem pedir ao Príncipe Regente a sua conservação no poder. São os 
seguintes: Câmara da cidade de (São Paulo); a de Santos; a de Itu; a de Porto 
Feliz; a de Sorocaba; a de (Santa Ana de Parnahiba). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4221. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4221. 
 

4222-  1804, Outubro, 27, São Paulo 
OFÍCIO n.º 34 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
(Antônio José da Franca e Horta, para o ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde da Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), no qual diz que manda a cópia do ofício e 
outros documentos que a Junta da (Administração e Arrecadação da Real) 
Fazenda enviou ao (Príncipe Regente D. João), sobre a arrematação do contrato 
dos dízimos da capitania feitos pelo Real Erário. Conforme as ordens emanadas 
da (Corte) autorizando a arrematação do dito contrato em ramos parciais, quando 
fosse mais conveniente, o (governador) e a Junta resolveram efetuar a sua  
arrematação completa.. Mas a arrematação foi, também, feita em Lisboa, com  
grande prejuízo à Real Fazenda e descrédito para a Junta. Pela carta de 
arrematação passada no Real Erário verifica-se que fica pertencendo à Junta só 
o preço por que o contrato foi arrematado no triênio anterior, ficando o excesso 
para o Erário, o que desagrada ao (governador) devido ao grande "deficit" da 
capitania, pois as rendas não chegam para as despesas, aumentadas com 
algumas extraordinárias. 
Anexo: informação, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4223. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4223. 
 

4223-  [ant. 1804, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de Tomás Gonçalves Gomide, por seu procurador João 
Pereira da Silva Gomide, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe sejam 
entregues uns documentos incluídos num requerimento em que expusera as 
injustiças do (governador e capitão)  -general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta. 
Anexo:  lembrete, 5 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4224. 
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4224-  [ant. 1804, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de José Cardoso de Meneses, por seu Procurador Manuel 
Simões ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente 
pela qual fora promovido para o posto de capitão das Ordenanças da vila de São 
José capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4224. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4224. 
 

4225-  1804, Outubro, 29, São Paulo 
OFÍCIO n.º 35 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), participando que se efetuou uma expedição 
pelos rios a Mato Grosso.. Apesar da economia praticada pelo capitão-mor da 
vila de Porto Feliz, Francisco Correia de Morais Leite, as rendas da capitania 
ficaram arruinadas. Recebeu um ofício do (governador e capitão) -general da 
(capitania) de Mato Grosso (Manuel Carlos de Abreu e Meneses), ao qual 
respondeu, acusando o envio rápido de munições e  quanto aos outros assuntos, 
de que trata o ofício, aguarda a decisão do Príncipe Regente (D. João), pois  
soube por várias pessoas que foram em expedições ao Iguatemi , no tempo do 
(governador e capitão) -general da (capitania de São Paulo), D. Luís (Antônio de 
Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus), que aquele posto não merecia a 
sua conservação, pela grande distância a que fica e pela insalubridade do clima. 
Mas fica aguardando ordens imediatas do ministro para poder auxiliar o 
governador. 
Anexo: cópia de conta e de  ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4225. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4225. 
 

4226-  [ant. 1804, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, Luís Joaquim Duque 
Estrada, por seu procurador João Luís Pereira da Cunha pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe conceda seis meses de licença para poder ir ao Rio de 
Janeiro tratar de assuntos pessoais. 
Anexo:  bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4226. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4226. 
 

4227-  [ant. 1804, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de José Castanho de Morais, por seu procurador Antônio 
Pereira de Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta 
patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 1ª Companhia das 
Ordenanças da capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4227. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4227. 
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4228-  [ant. 1804, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Antônio Gonçalves, por seu procurador, Antônio Pereira de 
Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente 
pela qual fora nomeado para o posto de capitão-mor da vila da Conceição (de 
Itanhaem). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4228. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4228. 
 

4229-  1804, Outubro, 31, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, apresentando ao (Príncipe Regente D. 
João) a carta do (ouvidor da comarca de São Paulo, Joaquim Procópio Picão 
Salgado), em que expõe ignorar a que documentos se refere o procurador da 
Fazenda, estando portanto no caso do procurador da Coroa. Limita-se a levar à 
presença do dito Príncipe, sem consultar, a fim de resolver como melhor 
entender. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4229. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4229. 
 

4230-  1804, Outubro, 31, Lisboa 
CARTA (cópia da) do ex-governador e capitão-general de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça ao (Príncipe Regente D. João), na qual 
afirma que as pessoa que apresentaram queixas contra ele, eram partidárias do 
Bispo de São Paulo, e mentiram ao afirmarem que ele, governador, era culpado 
de usurpações de jurisdição, culpa esta de que se declarava isento, como já 
provara em cartas anteriores que dirigira ao (Príncipe Regente). Na presente, ia 
defender-se de algumas acusações que lhe tinham sido feitas, e que pela sua 
natureza improvável e incrível mereciam particular referência. As acusações 
feitas são tão falsas como as assinaturas.Pedia que lhe fosse reparada a sua 
honra, e castigados os denunciantes mentirosos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4230. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4230. 
 

4231-  1804, Outubro, 3, São Paulo 
OFÍCIO n.º 37 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) dizendo que lhe envia a cópia do ofício que 
remeteu ao Príncipe Regente (D. João); a cópia do ofício remetido ao (presidente 
do Real Erário) Luís de Vasconcelos e Sousa acerca da Irmandade da 
Misericórdia de São Paulo; a cópia do ofício que enviou ao mesmo, sobre a 
construção da Alfândega, armazéns e mais obras da vila de Santos; a cópia de 
outro ofício que se refere à arrematação do contrato dos dízimos da dita 
capitania, feita no Real Erário. 
Anexo: carta, 3 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4231. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4231. 
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4232-  1804, Novembro, 6, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente D. João ao governador e capitão-general) da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), dizendo que Antônio 
do Rego Baldaia fizera um requerimento, pedindo confirmação da Carta Patente 
de 23 de Julho de 1801, pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 10ª 
Companhia do Regimento de Infantaria Miliciana da vila de Cunha, por promoção 
de João da Costa a tenente-coronel  do mesmo Regimento, e na qual o Príncipe 
Regente manda passar patente de confirmação e ordena ao governador que dê 
baixa ao tenente-coronel. Tem no verso um despacho, do Conselho Ultramarino, 
mandando suspender esta ordem e dizendo que se escreva ao governador de 
São Paulo para se saber se João da Costa fora promovido por ter concorrido com 
bens para o Hospital e Horto Botânico. 
Anexo: 2  Requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4232. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4232. 
 

4233-  [ant. 1804, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO de Manuel Lopes Guimarães, por seu procurador, Frei Manuel 
de São Pedro de Alcântara ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação 
da carta patente pela qual foi nomeado para o posto de sargento-mor das 
Ordenanças da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4233. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4233. 
 

4234-  1804, Novembro, 5, Lisboa 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de São Carlos, 
Floriano de Camargo Penteado pelo seu procurador José Antônio Mendes da 
Costa ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe mande passar a 
confirmação deste posto para o qual nomeou o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, deferindo-o. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4234. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4234. 
 

4235-   [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão da 6ª Companhia do Regimento de Infantaria 
Miliciana da vila de Sorocaba, (José Manuel Pereira) ao (Príncipe Regente, D. 
João), pedindo a mercê de lhe confirmar a Carta Patente, que lhe foi concedida 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4235. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4235. 
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4236-  [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de Antônio Pompeu Pais de Campos por seu procurador, José 
Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação 
da patente, pela qual foi provido no posto de ajudante de Número e Ordenanças 
da vila de Porto Feliz pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4236. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4236. 
 

4237-  [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do (tenente da Brigada de Infantaria da Legião de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo), Vicente Machado Silva, por seu procurador, 
Antônio Pereira de Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a restituição 
dum requerimento que fizera, suplicando licença para ir ao Reino e ao Rio de 
Janeiro, para negócios de sua casa. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4237. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4237. 
 

4238-  [ant. 1804, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO de José de Morais e Cunha, pelo seu procurador, Frei Manuel 
de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação 
da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de ajudante de número 
das Ordenanças da vila de Parnaíba, capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4238. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4238. 
 

4239-  [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de Antônio de Morais e Cunha, por seu procurador, Frei 
Manuel de São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação da carta patente pela qual fora nomeado para o posto de ajudante 
supra das Ordenanças da vila de Parnaíba, capitania de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4239. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4239. 
 

4240-  [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de Amaro José de Morais, por seu procurador, Frei Manuel de 
São Pedro de Alcântara, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da 
carta patente pela qual fora nomeado para o posto de ajudante do número das 
Ordenanças da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4240. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4240. 
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4241-  1804, Novembro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do coronel Policarpo 
Joaquim de Oliveira em que pede que lhe sejam pagos os serviços que prestou 
como oficial. Merecia receber não só a remuneração dos seus serviços mas 
também metade dos vencimentos que devia ter recebido o cunhado, o capitão-
mor Antônio Correia Pinto (de Macedo) a quem (D. Maria I) passara patente de 
confirmação no posto de capitão-mor regente dos sertões de Curitiba. Nessa 
carta patente fora referido que aquele capitão-mor tinha fundado a vila de (Nossa 
Senhora dos Prazeres das Lages e tinha aberto o caminho para a Laguna e 
sertões do sul, sem remuneração. 
Anexo:  6 requerimentos, certidão, 2 informações, 2 avisos, 3 cartas, ofício,  2 
cartas patentes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4241. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4241. 
 

4242-  [ant. 1804, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Cardoso, por seu procurador, Baltasar de São 
Mamede, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente 
pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 9ª Companhia do Regimento 
dos Úteis de Milícias de Infantaria da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4242. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4242. 
 

4243-  [ant. 1804, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do alferes assistente na vila de Cunha, capitania de São 
Paulo, Antônio Pires Querido Portugal por seu procurador João Moreira Dias ao 
(Príncipe Regente D. João), dizendo que era possuidor, havia anos, de umas 
terras no distrito da referida vila e no de Guaratinguetá. Essa sesmaria, que fora 
concedida a Domingos Alvares Ferreira, principiava a sua testada no sítio 
chamado "Ivatendamerim", até o lugar de nome "Sedrinho", ficando o rio de  
Paraitinga  a meio. Para fazer a medição dessas terras precisava de um juiz e 
por isso pede que mande passar provisão, nomeando um. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4243. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4243. 
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4244-  1804, Novembro, 15, Lisboa 
PARECER (minuta do) do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do 1º 
tenente da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, 
Joaquim Mariano Galvão de Moura e Lacerda, no qual pedia para visitar a Corte. 
Em virtude de o requerente não apresentar os documentos, justificando a 
necessidade de se deslocar, o Conselho determinou, que o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), 
informasse com o seu parecer, o qual foi favorável ao requerente, sendo-lhe 
concedida a dita licença, pelo prazo de um ano. Por aviso de 30 de Outubro de 
(1804), o (Príncipe Regente D. João) retirou, ao Conselho, a permissão aos 
oficiais pagos, dos seus domínios. 
Anexo: 2 requerimentos,  carta, cópia de aviso, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4244. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4244. 
 

4245-  1804, Dezembro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), António 
José da França e Horta ao (Príncipe Regente D. João), comunicando-lhe que 
recebeu juntamente com o môdelo da bandeira e flâmula adotada pela República 
Italiana e Provisão de 10 de Julho de 1804 que ordena que as embarcações que 
êles se apresentem nos porto da capitania sejam tratados do mesmo modo que 
as das mais potências que estão em boas relações com a Coroa. 
Anexo: 2 provisões (copias), ordem (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4245. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4245. 
 

4246-  [1804, Dezembro, 19] 
CARTA de Filipe Joaquim da Costa e Almeida para o (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de 
Sá e Melo Soto-Maior), visconde de Anadia, expondo, novamente, o que o levou 
a requerer uma das Intendências da América. 
Anexo: projeto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4246. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4246. 
 

4247-  1804, Dezembro, 31, São Carlos 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de São Carlos ao (Príncipe 
Regente D. João) dizendo que estavam muito satisfeitos com o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, e 
pedem que continue, para concluir os importantes melhoramentos que começara 
a fazer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4247. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4247. 
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4248-  [ant. 1804, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de Manuel José Vaz Botelho, por seu procurador, José 
Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação 
da patente, pela qual foi provida no posto de capitão da 1ª Companhia de 
Ordenanças da vila de Porto Feliz, pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4248. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4248. 
 

4249-  [ant. 1804, Novembro, 1] 
REQUERIMENTO de Francisco Loureiro de Almeida, por seu procurador, Isidoro 
da Conceição Queirós, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da 
carta patente pela qual fora nomeado para o posto de sargento-mor das 
Ordenanças da vila de Itapeva. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4249. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4249. 
 

4250-  [ant. 1804, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO de João Leite Penteado, por seu procurador, Manuel 
Rodrigues, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente 
pela qual fora nomeado para o posto de capitão da 2ª Companhia das 
Ordenanças da freguesia de Juquiri, distrito de São Paulo. Sobre, este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino a deferir e mandando 
escrever ao (governador) e capitão-general (da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta) para informar se a Câmara propusera três pessoas para 
o referido posto, na forma do regimento. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4250. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4250. 
 

4251-  [ant. 1804, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO de Antônio Leme da Silva, por seu procurador, Manuel 
Rodrigues, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da carta patente 
pela qual fora nomeado para o posto de capitão da Companhia das Ordenanças 
do bairro do Rio, termo do lugar de Nova Bragança. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4251. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4251. 
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4252-  [ant. 1804, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do coronel Luís Antônio Neves de Carvalho, por seu 
procurador, Isidoro da Encarnação Queirós, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) que lhe passe carta de confirmação de sesmaria de terras incultas, 
conforme se declara na carta de sesmaria. 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4252. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4252. 
 

4253-  [ca. 1807, Porto] 
REQUERIMENTO de José Luís de Morais e Castro, natural do Porto, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que se digne aposentá-lo com o ordenado 
por inteiro, atendendo aos serviços prestados. Durante seis anos foi professor de 
Gramática Latina na comarca de Vila Real, e, em 1785, foi nomeado professor da 
referida cadeira, na vila de Santos, onde se conserva, há mais de 20 anos. Em 
1805, foi-lhe concedida licença para vir ao Reino, tendo embarcado em 1807.  
Encontrando-se na cidade do Porto, doente e impossibilitado de continuar no 
serviço, espera ser atendido na sua petição, solicitando que o seu ordenado de 
300$000 réis seja pago anualmente a "quartéis", no Erário Real, pelo cofre do 
Subsidio Literário, e na folha dos professores régios aposentados. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4253. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4253. 
 

4254-  [ca. 1804] 
REQUERIMENTO do coronel de Dragões do Regimento de Cavalaria Miliciana 
de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, ao (Príncipe Regente D. João) em 
que se queixa de que os seus inimigos, aproveitando a sua visita ao Reino, o 
intrigaram junto do governador de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta 
(?)), fazendo com que este tomasse medidas muito prejudiciais aos seus 
interesses. Também os seus inimigos tinham conseguido à força de intrigas que 
o governador fizesse substituir a antiga estrada ao sul do rio Tieté, à beira da 
qual os negociantes de açúcar haviam estabelecido à sua custa armazéns, desde 
a vila de Itu até a cidade de São Paulo, por outra nova. Pedia, para remediar tão 
grandes prejuízos, que fossem ouvidos os governadores de São Paulo que se 
encontravam no Reino. 
Anexo:  mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4254. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4254. 
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4255-  [ant. 1804, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do professor de Filosofia Racional e Moral, Bacharel Francisco 
Vieira Goulart, ao (Príncipe Regente D. João) expondo que, tendo o referido 
Príncipe, por resolução de 8 de Agosto de (1804), ordenado o seu regresso à 
capitania de São Paulo, a fim de ali reger a cadeira de Filosofia, solícita que 
mande passar-lhe as competentes ordens ao Governo (e capitão-general) da 
referida capitania, (Antônio José da Franca e Horta), assim como ao Bispo da 
diocese (D. Mateus de Abreu Pereira) a quem foi dirigido o aviso de 25 de 
Janeiro de 1799, pelo qual o requerente foi chamado à Corte. Pede, ainda, que 
ordene ao Real Erário, que lhe pague os ordenados a vencer desde que ali se 
apresente, assim como os vencidos a partir da data em que saiu da capitania. 
Anexo:  requerimento,  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4255. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4255. 
 

4256-  [ant. 1804, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO de Alexandre de Sousa Guimarães, por seu procurador, 
Manuel José de Sousa ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da 
carta patente pela qual fora nomeado para o posto de capitão-mor da vila de 
Cananéia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4256. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4256. 
 

4257-  1804, Novembro, 13, São Paulo 
OFÍCIO do (4º) Bispo (de São Paulo), D. Mateus de Abreu Pereira, para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Visconde de Anadia), (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
pedindo-lhe que consiga, do (Príncipe Regente D. João), despacho para o 
requerimento que lhe dirigira e que vai incluso. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4257. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4257. 
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4258-  1804, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino dando conta ao (Príncipe Regente D. 
João) de que, tendo o 1º Tenente da Brigada de Artilharia da Legião dos 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, Joaquim Mariano Galvão de Moura 
e Lacerda, pedido licença para vir à Corte, resolvera o Conselho, , que sobre o 
assunto se informasse o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), e, como a informação deste governador 
fosse favorável ao requerente, determinara o Conselho passar a licença pedida. 
Mas, como o aviso de 30 de Outubro do mesmo ano proibisse a concessão de 
licenças aos oficiais do Ultramar, e Conselho suspendera a dita Licença, até que 
o (Príncipe Regente), perante o requerimento do referido oficial e a informação 
do governador da capitania resolvesse. 
Anexo: carta, 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4258. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4258. 
 

4259-  [ca. 1804, Novembro, 19] 
INFORMAÇÃO do (oficial-maior da Secretaria do Conselho Ultramarino, João 
Filipe da Fonseca), ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), na qual diz que remete um aviso e adverte que a proposta para 
lentes (da Academia Real da Marinha) tem sido feita, sem intervenção do 
Almirantado, pela Faculdade de Matemática e pelos próprios lentes da referida 
Academia. 
Anexo:  aviso 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4259. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4259. 
 

4260-  1804, Novembro, 23, Lisboa 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o barão de Mossâmedes, (José d'Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente, (D. João), ordena que o Conselho 
Ultramarino consulte o que parecer sobre o conteúdo do requerimento do porta-
estandarte da Brigada de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, Tomás José da Silva. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4260. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4260. 
 

4261-  [ant. 1804, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de Joana da Costa Aranha, da cidade de São Paulo, por seu 
procurador, frei Manuel de São Pedro de Alcântara ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo confirmação da escritura de reconhecimento de filiação e 
legitimação de seu filho, Brás Luís de Pina, que não nascera de seu matrimônio 
com José Monteiro de Castro. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4261. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4261. 
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4262-  1804, Novembro, 24, Santos, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Santos, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), que (o governador e capitão) -general (da capitania 
de São Paulo), Antônio José da Franca e Horta, continue a desempenhar aquele 
cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4262. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4262. 
 

4263-  1804, Dezembro, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) dizendo que recebera a 
provisão de 19 de Julho de 1803, na qual lhe fora participado ter-se concedido, 
ao comércio do Ceará Grande, a isenção, por tempo de seis anos, de metade 
dos direitos que deviam pagar os gêneros importados e exportados. O Príncipe 
ordenara-lhe que remetesse, anualmente, cópia das tabelas estatísticas da 
população, culturas, exportação e importação, o governador afirma que, pela falta 
de amanuenses na Secretaria e dos longos exames para o arranjo dos mesmos, 
não o poderia enviar na sua devida altura. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4263. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4263. 
 

4264-  1804, Dezembro, 1, Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Paranaguá, ao (Príncipe Regente 
D. João), dizendo que o povo estava muito satisfeito com o novo (ouvidor dessa 
comarca), Antônio de Carvalho Fontes Henrique Pereira, que fizera voltar ao 
antigo esplendor aquela terra. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4264. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4264. 
 

4265-  1804, Dezembro, 1, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João) dizendo que a falta 
de empregados na Secretaria do Governo não lhe permite enviar no tempo 
devido as tabelas estatísticas da população, culturas, exportações e importações 
que o Príncipe lhe ordenou por provisão de 14 de Julho de 1803. Por esta 
mesma provisão participa-lhe o Príncipe que isenta, durante seis anos, a 
comércio do Ceará Grande de metade dos direitos que deviam pagar tais 
gêneros exportados ou importados. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4265. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4265. 
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4266-  1804, Dezembro, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que recebeu 
a provisão de  8 de Fevereiro de  1804 e juntamente os exemplares impressos 
das leis, alvarás e decretos que tinham sido promulgados até aquela data. Todos 
esses documentos foram remetidos aos ministro e a pessoas que deverão 
publilca-las e que serão registradas nas cabeças das Comarcas e Câmaras desta 
capitania, e chegar o seu conteúdo ao conhecimento  de todos. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4266. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4266. 
 

4267-  1804, Dezembro, 11, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), (Antônio 
José da Franca e Horta), para o (Príncipe Regente D. João), em resposta à 
provisão de 29 de Novembro de 1803, em que lhe ordenava que o informasse 
sobre o requerimento de José dos Santos Cruz pelo qual este pedia a sua 
confirmação no posto de capitão-mor das Ordenanças da vila de Mogi-mirim, e 
que declarasse em que data, por que o governador e por que ordem o distrito de 
Mogi-mirim fora elevado à categoria de vila. Diz que  o foi à 22 de Outubro de 
1769, e que  é um dos maiores da capitania de São Paulo: com mais de 60 
léguas de extensão é cortado pela única estrada que liga a dita capitania à de 
Goiás . Possuem terras boas mas incultas, devido à falta de gente que as povoe, 
e assim muitas vezes são infestadas pelos gentios que rouba, incendeiam e 
matam à traição os moradores e viandantes, sendo necessário, para os repelir, 
que o Estado envie para as ditas terras pólvora e chumbo. Diz que o requerente 
José dos Santos Cruz foi promovido a sargento-mor das ordenanças da vila de 
Mojimirim em 29 de Dezembro de 1796, e confirmado por patente régia de 12 de 
Julho de 1799, registrada na Secretaria. Diz que no princípio do seu governo o 
requerente cometeu alguns excessos de jurisdição, do que se deu conhecimento 
ao Príncipe Regente,  tendo-lhe sido ordenado, que o advertisse e reintegrasse 
no exercício do seu posto. E, como a sua conduta não merece reparos, é de 
opinião que ele deve ser atendido. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4267. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4267. 
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4268-  1804, Dezembro, 11, São Paulo 
CARTA do Governador e capitão-general da Capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), respondendo à Provisão 
de 29 de Novembro de 1803, que lhe ordenava que informasse sobre o 
requerimento de José dos Santos Cruz, pedindo confirmação do posto de 
capitão-mor das Ordenanças da vila de Mogi-mirim  e declarando ao mesmo 
tempo, quando, por quem e porque ordem, passou a vila: . em 22 de Outubro de 
1769. O distrito tem mais 60 léguas de extensão e é cortado pela única estrada 
que vai para a capitania de Goiás, e compreende as duas freguesias de Mogi-
mirim e Mogi-guaçu com o total de 7.010 habitantes. Diz que a Instrução régia e 
os artigos insertos na carta escrita ao Vice-Rei de Estado, se ajustam bem às 
necessidade que tem a capitania de se criarem vilas onde seja administrada 
justiça a fim de facilitar a civilização dos seus habitantes. Vários governadores 
fundavam algumas vilas que, mercê dos seus recursos agrícolas e tráfego 
mercantil, vão prosperando. 
Anexo: provisão, portaria, instrução (cópias de artigos), carta (cópia de artigo), 
mapa de habitantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4268. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4268. 
 

4269-  1804, Dezembro, 15, São Paulo 
CARTA do governador e capitão general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente, D. João), respondendo à Provisão 
de 14 de Maio de 1804 em que lhe ordenava que remetesse cópia da ordem pela 
qual foi criada a vila de Lorena, por que razão o posto de capitão-mor da mesma 
vila esteve anos vago e que enviassem um mapa da população daquela vila. 
Anexo: 3 cópias de provisão, cópia dos artigos das  instruções, , portaria, 
provisão, mapa de habitantes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4269. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4269. 
 

4270-  1804, Dezembro, 17, Itapeva, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficias da Câmara da vila de Itapeva de Faxina para a 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que o (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio José da Franca e Horta, continue no governo da 
mesma capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4270. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4270. 
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4271-  1804, Dezembro, 18, São Paulo 
CARTA de (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente, D. João), respondendo à provisão 
de 12 de Março de 1804 pela qual lhe ordenava que desse o seu parecer sobre o 
requerimento de João José Pereira em que pede a confirmação do posto de 
capitão da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria Miliciano da 
vila de Sorocaba e de que modo se ausentou o oficial a cujo posto ascendeu o 
requerente, e, se este ainda exerce o posto, de capitão apesar da ordem de 28 
de Maio de 1795. Diz que envia incluso, uma cópia da provisão que lhe foi 
enviada e uma cópia do ofício do coronel do Regimento que explica a razão por 
que se ausentou o capitão José de Barros Freire. Por essa razão diz que o 
suplicante se encontra em circunstâncias de merecer o favor que requer. 
Anexo:  provisão, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4271. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4271. 
 

4272-  1804, Dezembro, 19, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João) em que responde à 
provisão de 7 de Janeiro de 1804, pela qual ordenava que o informasse com o 
seu parecer sobre, o requerimento de José da Cunha de Abreu em que pedia a 
confirmação do posto de capitão de lançadores do 1º Regimento de Infantaria 
Miliciana de São Paulo, declarando se o requerente ainda exerce o posto de que 
pede a confirmação, apesar da Ordem de 28 de Maio de 1795. Informa que o 
requerente, pela informação do coronel do Regimento é um bom oficial que subiu 
gradualmente ao posto de capitão e conta mais de 28 anos de serviço. Tendo 
sofrido baixa do posto de capitão pela ordem já referida, foi de novo proposto 
pelo coronel, para um dos lugares vagos do Regimento e, só assim, poderia 
obter o que pretende. 
Anexo: provisão, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4272. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4272. 
 

4273-  1804, Dezembro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João), respondendo à provisão 
de 11 de Maio de 1804, de que envia uma cópia que ordenava ao dito 
governador que informasse com o seu parecer sobre o requerimento de João 
José da Silva Costa, em que pedia a confirmação do posto de capitão da 1ª 
Companhia de Infantaria Miliciana da vila de São Sebastião, declarando se o 
requerente exerce e de que modo exerce o referido posto. Foi proposto pelo 
coronel do Regimento para o mesmo posto, devendo pedir confirmação depois 
de promovido. 
Anexo: provisão, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4273. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4273. 
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4274-  1804, Dezembro, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual, em conformidade com o 
Conselho de 17 de Agosto de (1804) apresentada ao (Príncipe Regente) D. João, 
não pode haver dúvida de pôr em prática, com o ouvidor de São Paulo, e auditor-
geral das tropas do Rio Grande do Sul, o determinado pelo alvará de 26 de 
Fevereiro de 1789. Este ordena positivamente que os juizes do Crime, ou os 
juizes de fora, onde existirem Regimentos aquartelados, sejam auditores, 
vencendo o soldo de capitães de Infantaria "subrogando-os em tudo e por tudo" 
no exercício que pertencia aos auditores abolidos, Não só neste assunto como 
noutros, as Juntas de Fazenda do Ultramar amplificam e restringem 
arbitrariamente, resoluções, decretos, alvarás e leis. Ao Conselho parece que, 
para pôr fim a todos os pretextos de dúvidas, o Príncipe Regente ordene a todos 
os governadores, que, em conformidade com o mencionado alvará, os auditores 
vençam o soldo de capitão de Infantaria, e assentem praça no Estado Maior de 
um dos Regimentos do seu distrito. 
Anexo:  cópia de aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4274. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4274. 
 

4275-  1804, Dezembro, 22, Iguapé 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Iguape, ao (Príncipe Regente, D. 
João), dizendo que o ouvidor da comarca de Paranaguá , Antônio de Carvalho 
Fontes Henriques Pereira tinha exercido a administração da justiça com grande 
acolhimento do povo que desejava conservá-lo. Expõem, também, que a igreja 
matriz, o único templo dessa vila, se achava em ruínas e o dito ministro, pelo 
bom desempenho das suas funções, e virtude, conseguiu facilidades para se 
continuar outra igreja que havia anos começara e cuja construção parara por falta 
de protetor. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4275. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4275. 
 

4276-  1804, Dezembro, 22, Vila Antonina, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara (da vila de Antonina) pedindo ao 
(Príncipe Regente, D. João), a conservação do ouvidor (geral) e corregedor 
daquela comarca Dr. Antônio de Carvalho Pontes Henriques Pereira no mesmo 
cargo, e a liberdade de exportação dos produtos agrícolas para os portos que 
mais lhes convenha pois muitos destes estão vedados pelo governo de São 
Paulo, e os produtos agrícolas só podem seguir para Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4276. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4276. 
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4277-  1804, Dezembro, 29, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo Antônio José 
da Franca e Horta ao (Príncipe Regente, D. João), em que responde à Provisão 
de 30 de Março de 1804 que ordenava ao mesmo governador que informasse 
sobre o requerimento de Tomás de Sousa e Silva, pedindo confirmação no posto 
de capitão da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria Miliciana 
da vila de Paranaguá . Diz que pela ordem de 28 de Abril de 1795, sofreu baixa 
de posto mas foi depois proposto pelo coronel do Regimento para o mesmo lugar 
e parece que o suplicante é merecedor da confirmação que pretende obter. 
Anexo:  2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4277. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4277. 
 

4278-  1804, Dezembro, 30, Câmara da Vila de Taubaté 
REPRESENTAÇÃO dos (Oficiais da Câmara da vila de Taubaté) ao (Príncipe 
Regente, D. João), elogiando o governador e capitão-general da (capitania de 
São Paulo) Antônio José da Franca e Horta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4278. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4278. 
 

4279-  1804, Dezembro, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo ao (Príncipe 
Regente D. João), expondo as medidas tomadas para fazer face às despesas da 
conservação das estradas e edifícios da cidade. Assim dizem que as chuvas 
fizeram grandes estragos, na principal estrada da cidade, junte ao palácio da 
residência do Bispo Diocesano e Convento das Carmelitas, havendo muitos 
outros edifícios que correm o perigo de ruírem. Por esta razão tornaram a 
deliberação para ajudarem a reconstruir o que ameaça de ruína. Como as zonas 
adquiridas não fossem suficientes para satisfazer as despesas, acordaram em 
que se lançasse uma pequena contribuição sobre todos os animais de serventia 
pública na cidade e dos que entram para a circulação do comércio pelas pontes, 
e ainda sobre os carros que causam grande dano nas pontes. Não sendo da 
alçada da Câmara lançar estas contribuições, submeteram-nas à apreciação do 
ouvidor-geral e corregedor (Joaquim Procópio Picão Salgado) que aprovou tal 
plano e ordenou que fizessem uma representação ao Príncipe Regente. 
Anexo: 2 pareceres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4279. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4279. 
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4280-  1804, Dezembro, 30, São Paulo 
OFÍCIO nº 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e domínios Ultramarinos), visconde da Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo que envia o mapa da carga que do 
porto de Santos conduz para Lisboa a corveta Nossa Senhora da Vitória, de que 
é mestre Sabino José da Silva. 
Anexo: mapa de carga. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4280. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4280. 
 

4281-  1804, Dezembro, 31, São Luís de Guaratuba 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Guaratuba, ao (Príncipe Regente 
D. João), dizendo que o povo dessa vila se lamentava com medo de perder o 
ouvidor e corregedor da mesma, Antônio de Carvalho Fontes Henriques Pereira, 
por verem as contínuas oposições que o Governo da capitania de São Paulo lhe 
fazia. Esse ministro era prudente e fiel executor das ordens reais pelo que devia 
conservar-se nesse lugar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4281. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4281. 
 

4282-  [ca. 1804] 
CARTA de João Pereira da Silva Gomide para o (ministro e secretário de Estado, 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior (?), dizendo que envia, juntamente, o 
requerimento que lhe mandou fazer, pedindo ao Rei para ser admitido na 
"Serventia dos Officios de Escrivão da Executoria, da Receita da Despeza e da 
Forja da dita Real Caza da Fundição do oiro" da capitania de São Paulo. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4282. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4282. 
 

4283-  [ca. 1804] 
REQUERIMENTO de José Joaquim Marino da Silva César, natural da capitania 
de São Paulo, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente 
D. João), sobre um requerimento que fizera em 1804, no qual dizia ter sido 
proposto em comissão em 14 de Outubro de 1801, para coronel de Milícias do 
Regimento dos úteis daquela capitania, conservando-se no referido posto, até o 
dia 28 de Janeiro de 1803 data em que o governador Antônio José da Franca e 
Horta suprimiu todas as comissões pedindo que ordene ao Conselho que faça 
nova consulta. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4283. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4282. 
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4284-  [ant. 1805] 
REQUERIMENTO do coronel José Vaz de Carvalho, da cidade de São Paulo, 
por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente, D. João), 
pedindo certidão do dia, mês e ano em que requereu a mercê do Hábito de 
Cristo, como remuneração dos seus bons serviços. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4284. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4284. 
 

4285-  1805, Janeiro, 2, São Paulo 
CARTA do secretário do Governo (da capitania de São Paulo), Luís Antônio 
Neves de Carvalho, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que este, na sua 
Provisão de 20 de Junho de 1804, lhe ordenara que pusesse em inteira 
observância a ordem circular de 3 de Setembro de 1777, pela qual todos os 
secretários dos governos ultramarinos eram obrigados a enviar, anualmente, à 
Secretaria do Conselho Ultramarino, uma relação individual das ordens 
recebidas, e que ele assim fizera em Ofício de 18 de Agosto de 1797. Diz ainda 
que, juntamente, lhe envia uma lista de todas as ordens recebidas desde 10 de 
Dezembro de 1802 até 31 de Dezembro de 1804. 
Anexo:  2 provisões, lista. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4285. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4285. 
 

4286-  [ant. 1805, Janeiro, 3] 
REQUERIMENTO de Francisco Antônio de Araújo ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo confirmação da patente de tenente-coronel. 
Anexo:  requerimento, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4286. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4286. 
 

4287-  [ant. 1805, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Rego, por seu procurador, Joaquim José 
de Almeida, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação do posto de 
capitão da 1ª Companhia das Ordenanças da vila de Cunha, da capitania de São 
Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4287. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4287. 
 

4288-  [ant. 1805, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de Joaquim Gomes de Sequeira, por seu procurador Joaquim 
José de Almeida, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) que o confirme no 
posto de capitão da 3ª Companhia da Ordenança da vila de (Nossa Senhora da 
Conceição) de Cunha, em que foi provido pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4288. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4288. 
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4289-  [ant. 1805, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel José da Costa, pelo seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe mande passar 
confirmação da patente de capitão da Ordenança do bairro da vila de 
Guaratinguetá. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4289. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4289. 
 

4290-  [ant. 1805, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Joaquim de Sousa Machado, por seu procurador Alexandre 
Pereira Diniz, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação do posto de 
capitão da Ordenança dos Bairros de Jararaca  e Tanque. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4290. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4290. 
 

4291-  [ant. 1805, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel agregado ao regimento de Infantaria 
Miliciana da vila de Cunha, Manuel Antônio Rangel, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo que mande passar patente de confirmação da nomeação no 
referido posto. . 
Anexo: ofício, carta de nomeação, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4291. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4291. 
 

4292-  1805, Janeiro, 26, Vila de Nossa Senhora da Conceição (de Itanhaem) 
REPRESENTAÇÃO dos ofícios da Câmara da vila de (Nossa Senhora da) 
Conceição de Itanhaém  ao (Príncipe Regente D. João) pedindo que mantenha 
no Governo da capitania o governador e capitão-general Antônio José da Franca 
e Horta, que tem ocupado este posto inteligentemente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4292. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4292. 
 

4293-  1805, Janeiro, 25, Vila de Castro, em Câmara 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila Nova de Castro, da capitania 
de São Paulo, agradecendo ao (Príncipe Regente D. João) a nomeação do Dr. 
Antônio de Carvalho Fontes Henriques Pereira, para o cargo de ouvidor e 
corregedor da dita comarca, e pedindo a conservação do mesmo, durante outro 
triênio, confiados na tranqüilidade e paz, que o dito corregedor lhes 
proporcionará. 
Anexo: requerimento, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4293. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4293. 
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4294-  [ant. 1805, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão comandante da Brigada de Artilharia da Legião de 
Voluntários Reais da Cidade de São Paulo e lente de Matemática do mesmo 
Corpo, Joaquim de Oliveira Alvares, por seu procurador, Bento Antônio da Mota, 
ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe seja dada licença, de um ano 
para ir a Lisboa tratar dos seus negócios. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4294. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4294. 
 

4295-  1805, Janeiro, 29, São Paulo 
MAPAS das despesas referentes ao ano de 1804, dos Hospitais Militares de São 
Paulo e da vila de Santos, feitos pelo inspetor Joaquim de Oliveira Alvares. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 56, doc. 4295. 
AHU_CU_023-01, Cx. 56, D. 4295. 
 

4296-  1805, Fevereiro, 2, Vila de Paranaguá 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Paranaguá ao (Príncipe 
Regente D. João), expondo as dificuldades que tinham para desenvolver o seu 
comércio. Dizem que no tempo do morgado de Mateus este mandou lançar a 
contribuição de 200 réis, em cada alqueire de sal, 2400 réis em cada pipa de 
vinho, azeite doce, aguardente do Reino, vinagre, aguardente. Destas 
contribuições se tiraram  alguns  soldos militares,  e o que restasse era remetido 
aos cofres reais de São Paulo. Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4296. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4296. 
 

4297-  [ant. 1805, Fevereiro, 5, Santos] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da vila de Santos, bacharel Luís Joaquim 
Duque Estrada Furtado de Mendonça, por seu procurador José Antônio Pinto ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe passe uma provisão, autorizando-o 
que sejam tiradas informações suas por seu sucessor ou filho ouvidor (-geral e 
corregedor da comarca de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado). Sobre 
este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, mandando o 
referido ouvidor tirar as informações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4297. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4297. 
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4298-  1805, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade Machado, no qual  supunha o requerente que o (Príncipe 
Regente D. João) lhe concedera a serventia vitalícia do ofício de escrivão da 
Ouvidoria de São Paulo, mas como decretos anteriores estabelecessem que os 
serventuários dos ofícios pagassem a terça parte do rendimento dos respectivos 
ofícios, Antônio da Cruz Machado, pedia que  se mandasse declarar que, como 
serventuário do ofício de escrivão da Ouvidoria de São Paulo, deveria pagar 
somente a terça parte do rendimento. Ao Conselho parece que não só se deve 
deferir o requerimento, como ainda declarar-se geral essa medida, para que 
todos os casos da mesma natureza fossem resolvidos pelo Conselho sem 
necessidade de se fazer consulta. 
Anexo: resolução, consulta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4298. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4298. 
 

4299-  1805, Março, 2, Salvaterra dos Magos 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
declarando ao  barão de Mossâmedes, (José de Almeida de Vasconcelos 
Soveral e Carvalho) que o Príncipe Regente, (D. João), manda remeter ao 
Conselho Ultramarino, a petição de Filipe Neri Teixeira com a cópia da Patente 
de capitão de Ordenanças passada pelo governador da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta) para que a mesmo Conselho passe a carta de 
confirmação do referido cargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4299. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4299. 
 

4300-  1805, Fevereiro, 2, Vila de São Sebastião 
CARTA do pároco da vila de São Sebastião, da capitania de São Paulo, João 
Rodrigues Coelho, para o Príncipe (Regente D. João), queixando-se de que (o 
governador e capitão) -general da mesma capitania, (Antônio José da Franca e 
Horta), usa das maiores violências para com ele, e toda a capitania. Tem 
proibido, com ameaça de penas graves, o transporte de produtos agrícolas para 
outras capitanias, e mesmo dentro desta capitania, de umas vilas para outras, só 
o permitindo para a praça de Santos, onde três monopolistas compram esses 
produtos muito mais baratos enfraquecendo assim o comércio. . Muitas pessoas 
têm fugido para outras capitanias, esperando melhores tempos para voltarem a 
suas casas e famílias. 
Anexo: 3 despachos, 2 pareceres, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4300. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4300. 
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4301-  1805, Fevereiro, 8, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando que 
Francisco Pereira Mendes tem todas as qualidades necessárias para ser 
promovido ao posto de capitão da Companhia da Ordenança daquela cidade, 
conforme pede no seu requerimento. 
Anexo:  ofício, provisão, requerimento, carta patente, portaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4301. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4301. 
 

4302-  1805, Fevereiro, 9, Lisboa 
OFÍCIO do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), (visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), informando que são verídicas as razões 
apresentadas pelo cirurgião Luís Gonzaga de Castro, no seu requerimento e 
pelas quais o julga merecedor do lugar de cirurgião do banco do (Hospital da Vila 
Rica) que já exercera por algum tempo. 
Anexo: lembrete, requerimento, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4302. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4302. 
 

4303-  1805, Fevereiro, 13, Vila de Nossa Senhora da Conceição de Cunha. 
REQUERIMENTO de José Gomes de Sequeira e Mota, da Vila de (Nossa 
Senhora da Conceição de) Cunha, capitania de São Paulo, feito por seu 
procurador, Antônio José Braga, pelo qual pede ao (Príncipe Regente D. João) 
que mande passar ordem, pela 2ª vez, ao ex-governador (daquela capitania) 
Antônio Manuel de Melo Castro (e Mendonça) para que este informe sobre um 
pedido do requerente, para ser restituído no posto de capitão-mor daquela vila, 
de que fora privado. Já informou sobre o mesmo pedido o atual governador e 
capitão-general da mesma capitania, (Antônio José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4303. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4303. 
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4304-  [1805, Fevereiro, 13, São Paulo] 
CARTA do (governador da capitania de São Paulo) Antônio José da Franca e 
Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) visconde de 
Anadia agradecendo as boas informações dadas a seu respeito, em virtude das 
quais foi nomeado governador da capitania de São Paulo, esperando que, com 
os seus conselhos, ajude a cumprir fielmente o cargo de que foi investido. Ao 
mesmo tempo comunica o estado deplorável em que encontrou a capitania. Sem 
patente alguma, há oficiais com pouco mais de quatro anos nomeados ajudantes 
de Ordens. A arrecadação da Fazenda está em total abandono. Os impostos 
criados pelo anterior governador não favorecem o comércio nem a agricultura. Os 
hospitais estão desamparados. Pelas providências tomadas, foi feito um plano, 
pelo físico-mor, regulando a economia e prestando assistência aos enfermos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4304. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4304. 
 

4305-  1805, Fevereiro, 15, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), a informá-lo, 
primeiramente, que cumprindo a missão de averiguar as acusações contidas nas  
representações do Bispo da diocese de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira),  
do coronel Jerônimo Martins Fernandes e mais queixosos, sendo a terceira 
anônima, contra o ajudante de ordens do governador que o precedeu e contra o 
próprio governador, respectivamente, Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva e 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça - as suas diligências não puderam 
manter-se secretas, em virtude de os procuradores do referido coronel terem 
sabido do envio das representações e lhe terem informado, como o próprio 
coronel confessa no requerimento que fez ao autor desta carta. Em segundo 
lugar informa que, por considerar demasiado importantes para serem objeto 
apenas de uma indagação particular alguns fatos referidos na representação do 
Bispo , tomou a iniciativa de oficiar, em nome do Príncipe Regente, ao mesmo 
eclesiástico para que os comprovasse, ao que este último deu resposta. E, em 
terceiro lugar, relata que, entrando na averiguação dos fatos, verificou ser voz 
geral tudo quanto se disse, e estarem rigorosamente de acordo com os 
depoimentos feitos na inquirição, e na devassa que mandou proceder na Legião 
de Voluntários Reais de São Paulo. Concluindo, diz ainda, que, dos fatos 
respeitantes à religião, alguns foram comprovados por pessoas probas, devendo, 
em soa opinião, ser atribuído, não a razões de descrença, mas à vida libertina e 
dissoluta que levaram. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4305. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4305. 
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4306-  [ant. 1805, Fevereiro, 16 
REQUERIMENTO de Joaquim da Silva Pereira, por seu procurador Francisco de 
Sales Varela da Fonseca, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo confirmação 
do posto da capitania da 1ª Companhia da Ordenança da vila Antonina. Sobre 
este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino deferindo-o.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4306. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4306. 
 

4307-  [ant. 1805, Fevereiro, 16, Vila de Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais de 
Curitiba] 
REQUERIMENTO do capitão de Ordenança da Companhia da Vila de (Nossa 
Senhora das Luzes dos Pinhais de) Curitiba, Francisco Teixeira Coelho, por seu 
procurador Francisco de Sales Varela da Fonseca, (ao Príncipe Regente, D. 
João), pedindo que seja confirmado neste posto para o qual foi proposto pelo 
governador capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e 
Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4307. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4307. 
 

4308-  [ant. 1805, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO de Antônio Xavier Ferreira, por seu procurador Francisco de 
Sales Varela da Fonseca, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) confirmação 
do posto de capitão da 1ª Companhia de Ordenanças da vila de Curitiba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4308. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4308. 
 

4309-  [ant. 1805, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO de Antônio José Ferreira, por seu procurador Francisco de 
Sales Varela da Fonseca, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João), confirmação 
do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Curitiba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4309. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4309. 
 

4310-  [ant. 1805, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO de Joaquim Mariano Ribeiro (Ribas) por seu procurador 
Francisco de Sales Varela da Fonseca, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação do posto de capitão da Companhia de Ordenança da vila de 
Curitiba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4310. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4310. 
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4311-  1805, Fevereiro, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente) D. João, informando ter sido 
cumprida a sua ordem de 21 de Novembro de  1803 , indeferindo o requerimento 
de João Gonçalves de Oliveira, e dando-lhe baixa do posto. 
Anexo: provisão, , ofício, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4311. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4311. 
 

4312-  [ant. 1805, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de Bento José Xavier da Silva por seu procurador Domingos 
José Soares Barros, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) que o confirme no 
posto de capitão da Companhia da Ordenança do Bairro da vila de Jacareí , da 
capitania de (São Paulo), em que foi provido pelo governador e capitão-general 
da mesma capitania (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4312. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4312. 
 

4313-  [ant. 1805, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de José Marques da Costa, por seu procurador "Sr. Manuel de 
S. Pedro de Alcântara", pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação no 
posto de ajudante supra das Ordenanças da vila de (Nossa Senhora da Piedade) 
de Lorena, em que foi provido pelo (governador) e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Antônio José de Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4313. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4313. 
 

4314-  [ant. 1805, Março, 6] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Carvalho, por seu procurador, José 
Mendes, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe mande passar patente 
de confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila Antonina. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4314. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4314. 
 

4315-  [ant. 1805, Março, 6, Campinas] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia das Ordenanças da freguesia de 
Campinas da vila de (Nossa Senhora do Desterro de) Jundiaí , Filipe Neri 
Teixeira, por seu procurador Vicente Ferreira de Figueiredo ao (Príncipe 
Regente, D. João), pedindo que lhe mande confirmar a patente. No espaço de 
dois anos legais fez este mesmo pedido que não foi atendido, o que bastante o 
prejudica. 
Anexo:  informação, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4315. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4315. 
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4316-  1805, Março, 8, Salvaterra de Magos 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual faz mercê de promover nos 
Regimentos de Linha e de Milícias da capitania de São Paulo os oficiais 
mencionados na relação anexa. 
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4316. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4316. 
 

4317-  1805, Março, 12, Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. 
CARTA do sargento-mor de Cavalaria e comandante (da vila) de (Nossa Senhora 
do Rosário de) Paranaguá , Joaquim José Pinto de Morais Leme, dirigida ao 
(Príncipe Regente D. João), na qual expõe as desvantagens da atual 
organização das finanças. Diz que o governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o transferiu de comandante 
efetivo da Brigada de Cavalaria da Legião (de Voluntários Reais de São Paulo), 
posto que ocupava havia trinta anos, para arriscadas comissões do comando 
geral na comarca de Paranaguá. Expõe das razões da sua discordância  quanto 
à redução do  número de homens da Legião. Representa (ao Príncipe) o estado 
precário das terras do litoral da capitania, agora expostas a qualquer ataque sem 
possibilidade de defesa, invertendo-se a disposição do antigo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, que estabeleceu, ao criar os Regimentos de Infantaria Miliciana, que, 
em caso de urgência, estes fizessem serviço na arma de Artilharia. 
Anexo: 4 instrumentos públicos em pública forma, requerimento, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4317. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4317. 
 

4318-  [ant. 1805, Março, 16] 
REQUERIMENTO de Joaquim Ramos de Oliveira, por seu procurador João 
Lourenço Lima, ao (Príncipe Regente, D. João) pedindo confirmação do posto de 
capitão. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4318. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4318. 
 

4319-  1805, Março, 16, Lisboa 
REQUERIMENTO de Antônio Leme Ferraz, por seu procurador Adão Lauriano 
de Lima, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) confirmação da patente do 
posto de ajudante das Ordenanças da vila de Pindamonhangaba. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4319. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4319. 
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4320-  1805, Março, 20, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), fazendo referência 
aos documentos respeitantes dos serviços de Joaquim Roberto de Carvalho 
Macedo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4320. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4320. 
 

4321-  1805, Março, 22, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que deu 
cumprimento à provisão de 5 de Agosto de 1804, que dizia haver confirmado a 
João de Melo Rodrigues Viana, no posto de capitão da (2ª Companhia de 
Fuzileiros do Regimento de Infantaria Miliciana de Sertanejos da Vila de Itu), e 
que ordenava que se desse baixa ao oficial que o antecedeu, o que fez executar. 
Anexo: ofício, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4321. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4321. 
 

4322-  1805, Março, 23, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta) ao (Príncipe Regente D. João), dando cumprimento do 
que constava da provisão de 15 de Setembro de 1804, ordenando que se desse 
baixa do posto de sargento-mor a Gabriel da Fonseca e Sousa e em que se 
comunica ter sido confirmado no posto de sargento-mor das Ordenanças da vila 
de Jundiaí, a Luís Castanho de Morais. 
Anexo: ofício, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4322. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4322. 
 

4323-  1805, Abril, 1, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio 
José da Franca e Horta) para o (Príncipe Regente, D. João) respondendo à 
provisão de 31 de Julho de 1803, em que lhe ordenava que desse o seu parecer 
sobre o requerimento de Jerônimo Gonçalves Pereira, respondendo que o 
requerente passou ao posto de capitão pela promoção de Jacinto Rodrigues 
Bueno a capitão-mor da vila de Nova Bragança. 
Anexo: lembrete, provisão, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4323. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4323. 
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4324-  1805, Abril, 8, Lisboa 
CARTA (cópia da) do  juiz da Índia  e Mina, Bernardo de Lemos e Vasconcelos 
para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que, em virtude da provisão de 7 de 
Março de 1805, enviada com a cópia da carta do ex-governador e (capitão-
general) da capitania de São Paulo Antônio Manuel de (Melo) Castro e 
Mendonça, procedeu ao exame do auto, incluso, e nele viu vários sinais falsos. 
Anexo: auto de averiguação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4324. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4324. 
 

4325-  1805, Abril, 8, Lisboa 
OFÍCIO (do presidente do Real Erário) Luís de Vasconcelos e Sousa ao (ministro 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) dando conta das 
ordens expedidas a todas as Juntas da Fazenda e mais repartições ultramarinas, 
para observância do decreto de (D. Maria I), de 13 de Junho de 1779, pelo qual o 
Real Erário foi considerado o único tribunal destinado a arrecadação e 
distribuição da Real Fazenda, excetuando o que fosse determinado por cartas 
régias. Mais informa que a Junta da Fazenda de São Paulo, diz ter recebido dois 
avisos pelos quais se lhe ordenava fizesse todas as despesas necessárias com o 
transporte de apetrechos e munições de guerra que se lhe remeteram, com rumo 
a Mato Grosso, e que, por falta de meios, a dita Fazenda deliberara que essa 
despesa fosse suprida pelo resto que ainda existia do real quinto. 
Anexo: ofício, lembrete, decreto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4325. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4325. 
 

4326-  1805, Abril, 8, Lisboa 
CARTA do juiz da Índia e Mina, Bernardo de Lemos Malheiros de Melo e 
Vasconcelos, para o (Príncipe Regente, D. João) esclarecendo que procedeu ao 
exame que lhe ordenou pela provisão a seguir indicada e encontrou um sinal 
falso na "Conta n.º 9" de 20 de Julho de 1799 e novo na "Conta n.º 10". 
Juntamente com a provisão foi-lhe enviada a representação do ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça. Afirma Melo e Vasconcelos enviar o "Auto de Exames" que, aliás não 
se encontra neste processo. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4326. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4326. 
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4327-  1805, Abril, 8, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João) em que faz referência 
aos documentos sobre os serviços do reverendo Joaquim Mariano da Costa 
Amaral Gorgel. 
Anexo:  2 autuações, 6 requerimentos, instrumento em pública forma, escritura,  
3 atestados, termo de assentada. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4327. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4327. 
 

4328-  1805, Abril, 8, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), em que diz ter dado 
cumprimento à provisão de 9 de Outubro de 1804 que, além de comunicar a 
confirmação de Jerônimo Gonçalves Pereira no posto de sargento-mor das 
Ordenanças da vila de Bragança, ordena que em todos os registos da patente 
passada ao referido sargento-mor se elimine a cláusula injuriosa referente ao 
sargento-mor antecessor. 
Anexo: provisão, representação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4328. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4328. 
 

4329-  1805, Abril, 9, Junqueira 
CARTA do conde de Cavaleiro, D. Gregório, ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) recomendando-lhe o secretário do Governo 
da capitania de São Paulo, Luís Antônio (Neves de Carvalho). 
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4329. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4329. 
 

4330-  1804, Abril, 26, Contadoria da Junta da Administração e Arrecadação da 
Real Fazenda da capitania de São Paulo 
MAPA de vários rendimentos pertencentes à Caixa da Real Fazenda da capitania 
de São Paulo, a dos Jesuítas e à da Farmácia, importância dos vencimentos dos 
oficiais "inferiores" da Legião de Voluntários Reais, despesa dos Hospitais 
Militares de São Paulo e de Santos e municiamento da tropa, nos anos de 1797, 
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 e 1804, feito pelo 1º escriturário Antônio 
Manuel Fernandes da Silva. 
Anexo: 10 mapas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4330. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4330. 
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4331-  1805, Abril, 20, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), respondendo à 
provisão de 26 de Julho de 1803 que ordenava que informasse sobre o 
requerimento do coronel do Regimento de Milícias da vila de Cunha, Antônio 
José de Macedo em que pede a patente de brigadeiro com o comando do 
Regimento e das vilas que o compreendem, vila de Cunha, São Luís de 
Paraitinga , Ubatuba e São Sebastião e que lhe seja conferido o Hábito da 
Ordem de Cristo e tença relativa à graduação de brigadeiro.  O fato do 
requerente pedir o governo de quatro vilas, apenas mostra o seu orgulho e 
vaidade e tal concessão seria desastrosa, pois a distância entre as referidas vilas 
é ainda bastante. Ele tem sido a origem de toda a inquietação, na vila de Cunha 
pelo seu grande espírito de intriga. Diz, por fim, que gostaria de enviar por ser de 
sua confiança, à vila de Cunha, o juiz de fora de Santos, Luís Joaquim Duque 
Estrada, para tirar devassa sobre o procedimento da Câmara daquela vila, 
composta por oficiais seus parentes, mas que não é possível por estar em 
tratamento o referido juiz de fora. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4331. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4331. 
 

4332-  1805, Abril, 26, São Paulo 
CARTA do governador o capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João) em que responde à 
provisão de 27 de Junho de 1804 pela qual lhe ordenava que desse o seu 
parecer sobre o procedimento de José Gomes de Sequeira e Mota. Diz que 
colheu informações das testemunhas seguintes, por lhe parecerem menos 
suspeitas. Estas pessoas, dignas do maior crédito pelos cargos que ocupam e 
sua imparcialidade, deram seus pareceres, donde se conclui que o governador e 
capitão-general antecessor, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), 
protegia grandemente o capitão Antônio José de Macedo, levantando novo 
Regimento de Milícias para este ser nomeado coronel, fazendo deste o executor 
da sua ordem quando este é o principal e acérrimo inimigo do capitão-mor José 
Gomes de Sequeira e Mota. 
Anexo: provisão, 2 ofícios, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4332. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4332. 
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4333-  [post. 1805, Setembro, 26] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João) a informar como lhe 
foi determinado pela provisão de 31 de Agosto de 1804, sobre o requerimento de 
Francisco Lopes do Nascimento. Quando  governador, se encontrava em São 
Sebastião, o capitão-mor da vila, Manuel Lopes da Ressurreição, pediu uma 
sesmaria, sendo-lhe concedida. Mais tarde soube que parte daquelas terras tinha 
sido concedida a Francisco Lopes do Nascimento, por carta de sesmaria 
assinada por seu antecedente, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) 
que não lhe deu posse. As razões são inconsistentes porque, embora a Ccarta 
régia de 12 de Março de 1797 suspendesse a concessão de sesmarias no litoral, 
o Príncipe Regente em 1799, levantara aquela proibição. O então ouvidor (e 
corregedor) da comarca, Joaquim José de Almeida, seus ajudantes de Ordens e 
outras pessoas de comprovada honestidade, afirmam que (o governador) 
declarou, publicamente, não conceder a sesmaria por o requerente se ter 
estabelecido no Rio de Janeiro e pessoas utilizarem aqueles terrenos, 
unicamente como centro de contrabando. Pensa o governador Antônio José da 
Franca e Horta, que o capitão-mor Ressurreição, oficial competente e zeloso, se 
encontra no meio de sérias dificuldades econômicas que a sesmaria, em parte, 
iria solucionar, à qual tem direitos legais, porquanto as terras não estavam 
ocupadas pelo primeiro requerente. Para defesa das acusações injustas em que 
Francisco Lopes do Nascimento o envolveu e ao capitão-mor, envia alguns 
documentos comprovativos da sua isenção e da injustiça de que foi vítima. Passa 
a enumerar os principais pontos fracos da administração do seu antecessor.: 
Termina, destacando os serviços que tem prestado, equilibrando as finanças que 
sempre, na capitania, apresentaram "deficit" e até conseguindo ficar com dinheiro 
em caixa. Durante o seu governo têm saído mais navios carregados do porto de 
Santos e espera, em breve, faze-lo sair do letargo em que se consumia. 
Anexo:  6 ofícios, 3 atestados, 2 requerimentos, 2 avisos, carta, ordem, relação, 
provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4333. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4333. 
 

4334-  1805, Abril, 28, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João), enumerando os 
documentos autuados a requerimento de Manuel Rodrigues Jordão. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4334. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4334. 
 

4335-  1805, Abril, 29, Itapetininga 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de Itapetininga, ao (Príncipe Regente 
D. João), louvando o governador da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta, e pedindo para o conservar no Governo. 
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4335. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4335. 
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4336-  1805, Abril, 30, São Paulo 
REPRESENTAÇÃO do ouvidor da capitania de São Paulo, Joaquim Procópio 
Picão Salgado ao (Príncipe Regente D. João), na qual expõe o  Alvará que regula 
as superintendências das Alfândegas, explicando e determinando as jurisdições 
dos superintendentes e juizes. Este alvará, assim como  outros anteriores, visam 
a boa arrecadação e administração das Alfândegas. Acontece que a Alfândega 
da vila de Santos está desligada do que foi determinado. Nestas circunstâncias 
fez uma representação à Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda 
Real dizendo ser muito conveniente ao serviço do Rei a correção da Alfândega 
desta vila. Então o governador e capitão-general presidente determinou que os 
deputados deliberassem sobre dois pontos: primeiro, se a Junta era autoridade 
legítima para decidir de jurisdições de ministros, tendo eles deliberado que 
aquela era incompetente; segundo, se os anteriores ouvidores era jurisdição 
sobre o juiz da Alfândega e se era de tradição na capitania a jurisdição dos 
superintendentes e sobre este assunto disseram os deputados que os 
antecessores nenhuma jurisdição exerceram, ao que dizia respeito ao juiz ou 
qualquer artigo pertencente à Alfândega. Assim, diz o governador e capitão-
general que o representante deve conter-se nos limites da sua jurisdição, ficando 
indeferida a representação. O referido ouvidor pede, pois, ao Príncipe Regente 
que resolva se ele, como ouvidor-geral da capitania de São Paulo, deve ou não 
fazer cumprir na Alfândega da vila de Santos as ordens expressas aos referidos 
alvarás. 
Anexo: representação, 4 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4336. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4336. 
 

4337-  1805, Abril, 30, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) no 
qual declara ao (membro do Conselho Ultramarino) visconde da Lapa (José de 
Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho) que o Príncipe Regente (D. João), 
ordena àquele Conselho, que atue duma maneira justa sobre o procedimento do 
ex-governador da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça para com o bacharel Miguel Carlos Aires de Carvalho. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4337. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4337. 
 

4338-  [ant. 1805, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do coronel Policarpo Joaquim de Oliveira ao (Príncipe 
Regente D. João) pedindo que lhe seja confirmada a carta de sesmaria que lhe 
tinha sido passada pelo governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), antes de se retirar para a 
capitania de (São Paulo). 
Anexo:4 requerimentos, lembrete, 2 cartas de sesmaria, 2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4338. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4338. 
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4339-  [ant. 1805, Maio, 09, Vila de Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais de 
Curitiba] 
REQUERIMENTO de Luís Gomes da Silva e sua mulher Maria Joaquina de 
Jesus, moradores na vila de Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais de Curitiba 
da comarca de Paranaguá , por seu procurador Antônio Rodrigues Marques, 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da doação de terras no lugar 
da Fazenda, termo da vila de Redinha, do Bispado de Coimbra, feita por Manuel 
Rodrigues Lisboa. 
Anexo: despacho, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4339. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4339. 
 

4340-  [ant. 1805, Maio, 9] 
REQUERIMENTO, de André Dias de Aguiar, por seu procurador José Antônio 
Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do posto 
de capitão da 3ª Companhia da Ordenança da vila de Porto Feliz. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4340. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4340. 
 

4341-  [ant. 1805, Maio, 10] 
REQUERIMENTO de Antônio Pompeio de Camargo, por seu procurador José 
Antônio Mendes da Costa pedindo ao (Príncipe Regente, D. João), que o 
confirme no posto de ajudante das Ordenanças da Vila de São Carlos em que foi 
provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4341. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4341. 
 

4342-  [ant. 1805, Maio,10], s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante supra das Ordenanças da vila de Porto Feliz, 
Joaquim José de Morais e Abreu, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), a 
confirmação da patente que lhe fora conferida pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4342. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4342. 
 

4343-  [ant. 1805, Maio, 10] 
REQUERIMENTO de Antônio Francisco de Andrade, pelo seu procurador José 
Antônio Mendes da Costa, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) a confirmação 
no posto de ajudante, do número nas Ordenanças da vila de São Carlos, em que 
foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4343. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4343. 
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4344-  [ant. 1805, Maio, 10] 
REQUERIMENTO de José de Araújo Ferraz, por seu procurador, José Antônio 
Mendes da Costa, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) a confirmação da 
patente de capitão da Companhia da Ordenança da vila de Mogi-mirim. 
Anexo:  carta patente, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4344. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4344. 
 

4345-  1805, Maio, 13, Palácio de Queluz 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João), pelo qual nomeia o bacharel Miguel 
Antônio de Azevedo Veiga, para o lugar de ouvidor de São Paulo e o bacharel 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva, para o de juiz de fora de 
Santos, cargos que exercerão durante três anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 57, doc. 4345. 
AHU_CU_023-01, Cx. 57, D. 4345. 
 

4346-  1805, Maio, 15, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da Capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João), informando que deu 
cumprimento à provisão de 23 de Março de 1803 que lhe determinava que 
informasse sobre a sesmaria concedida a Nicolau Gonçalves da Silva, na Vila de 
São Carlos, fazendo referência ao estado dela, modo como têm sido cumpridas 
as cláusulas da concessão e se o sesmeiro tem possibilidade para manter em 
cultura tão grande extensão de terreno. Noutra provisão da mesma data da 
anterior, se lhe ordenava que desse idêntico parecer sobre a sesmaria concedida 
ao alferes Pedro José Batista no termo da mesma vila de São Carlos e 
confinando com a de Nicolau Gonçalves da Silva. Pela informação que deram os 
oficiais da Câmara se vê que o sesmeiro Nicolau Gonçalves da Silva tem 
aproveitado bem as suas terras com plantações, achando-se preenchidas as 
cláusulas de uma e outra sesmaria. 
Anexo: 2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4346. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4346. 
 

4347-  1805, Maio, 15, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo achar que 
Nicolau Gonçalves da Silva está nas circunstâncias de merecer a confirmação, 
não só da sesmaria de uma légua de terra que lhe foi conferida pelo governador 
anterior, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) mas também da meia 
légua de testada por uma de sertão, que lhe trespassou o sesmeiro, alferes 
Pedro José Batista, em virtude de ter sabido que o dito Nicolau Gonçalves da 
Silva as tem cultivado e aproveitado. 
Anexo:  2 provisões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4347. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4347. 
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4348-  1805, Maio, 16, Lisboa 
OFÍCIO do (presidente do Real Erário) Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
remetendo-lhe o ofício do sargento-mor e comandante da Brigada de Cavalaria 
da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo Joaquim José Pinto de 
Leme, para que o mande à presença do (Príncipe Regente (D. João), a fim de lhe 
dar as providências necessárias. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4348. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4348. 
 

4349-  [ant. 1805, Maio, 17, São Paulo] 
REQUERIMENTO do escrivão da Ouvidoria de São Paulo, Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade Machado expondo ao (Príncipe Regente D. João) o caso 
passado com seu procurador, o coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrade 
Machado da Silva e Araújo que é o seguinte: quando este foi mandado pelo 
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta), tomar posse deste cargo como seu procurador a Junta (da 
Administração e Arrecadação) da Real Fazenda, obrigou-o a pagar a contribuição 
de seiscentos mil réis, embora o requerente já tivesse pago os direitos deste 
cargo, como se prova pelo alvará de serventia. Atendendo a nunca se ter pago 
mais além dos direitos do lugar, pede ao (Príncipe que mande restituir-lhe a 
quantia que por seu procurador desembolsou. 
Anexo:  requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4349. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4349. 
 

4350-  1805, Maio, 18, São Paulo 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de (São Paulo), João Joaquim Fleming, pedindo, por lhe 
constar que talvez por descuido do Comandante da 2ª Companhia do 1º 
Regimento de Cavalaria Miliciana da cidade de (São Paulo), Joaquim José Pinto 
de Morais Leme não se registrara a sua patente no Livro Mestre, quando nela 
consta ter o suplicante prestado juramento e tomado posse da sua Companhia, 
que se remedeie esse lapso, não dando informação alguma sem que cheque a 
confirmação da veracidade das suas palavras. 
Anexo: carta patente, apontamento, carta, ofício, requerimento, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4350. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4350. 
 

4351-  [ant. 1804, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da Vila de Santos, Luís Joaquim Duque 
Estrada, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe conceda dois anos de 
licença para tratar no Rio de Janeiro de assuntos pessoais, em virtude da morte 
de seu pai. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4351. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4351. 
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4352-  1805, Maio, 25, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão da 3ª Companhia das Ordenanças da vila de 
(Santa Cruz do Salvador de) Ubatuba, Francisco Gonçalves Pereira, por seu 
procurador Baltasar de São Mamede ao (Príncipe Regente D. João), no qual 
pede que lhe mande passar patente de confirmação daquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4352. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4352. 
 

4353-  [ant. 1805, Maio, 25] 
REQUERIMENTO de Joaquim da Silva Pontes, por seu procurador Manuel 
Gomes de Carvalho, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do 
posto de ajudante do Número das Ordenanças da vila das Lajes e que não sirva 
de impedimento, o fato do capitão João (sic) Annes de Amaral não ter pedido a 
confirmação do seu posto. 
Anexo:  2 requerimentos, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4353. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4353. 
 

4354-  [ant. 1805, Maio, 25, Santa Cruz do Salvador de Ubatuba] 
REQUERIMENTO do ajudante do Número das Ordenanças da vila de (Santa 
Cruz do Salvador de) Ubatuba, Domingos Antônio Veloso, pelo seu procurador, 
Baltasar de São Mamede, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que o confirme 
neste posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4354. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4354. 
 

4355-  1805, Junho, 12, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) no 
qual declara ao visconde da Lapa (José de Almeida Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), que o Príncipe Regente (D. João), ordena ao Conselho Ultramarino, 
que dê o seu parecer sobre o conteúdo do requerimento do almoxarife da 
Fazenda Real da capitania de São Paulo, Antônio Maria Quartim. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4355. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4355. 
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4356-  1805, Junho, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que, segundo o certificado do ex-
governador (e capitão-general da capitania) de São Paulo, (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça), o requerente (capitão da Brigada de Infantaria da 
Legião de Voluntários Reais daquela capitania, Pedro da Silva Gomes), havia 
sido proposto para sargento-mor da mesma Brigada. O Conselho é da opinião 
que para este poder ser deferido era necessário que fosse dada a confirmação 
de coronel a Anastácio de Freitas Trancoso. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4356. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4356. 
 

4357-  [1805, Junho, 14] 
REQUERIMENTO de Maria Inácia de Magalhães Abreu, viúva do coronel de 
Infantaria no comando da Praça de Santos, Antônio Luís da Rocha Pereira 
Magalhães. A requerente e suas filhas menores, Maria Desidéria Magalhães 
Abreu, Carlota Henriqueta de Magalhães Abreu, habilitaram-se no juízo das 
justificações para requerer legitimamente a remuneração dos serviços do 
mencionado coronel, na Corte, praça de Valença do Minho e Capitania de São 
Paulo. Ao requerimento junta os documentos, que mostram o zelo e competência 
militares de seu marido e que este, no decurso de 40 anos de serviço, não 
recebeu remuneração de qualquer espécie e por isso pede que lhe seja dada 
uma tença que proporcione a ela e suas filhas um modo de vida decente 
conforme convém à viúva e filhas de vassalo que tanto se distinguiu no real 
serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4357. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4357. 
 

4358-  [ant. 1805, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel Carvalho Leme, por seu procurador Paulo José ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do posto de capitão da 4ª 
Companhia da Ordenança do distrito da vila de Lorena. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4358. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4358. 
 

4359-  1805, Junho, 25, Palácio de Queluz 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos e 
regresse à dita cidade ou à de Lisboa, o bergantim Desejada Paz, de que é 
mestre, Bento José de Almeida e proprietário, Luís da Silva Leite e Companhia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4359. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4359. 
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4360-  [ant. 1805, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de José Antônio Lopes de Miranda por seu procurador José 
Batista Branco, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que o confirme no posto 
de ajudante do número das Ordenanças da vila de (Nossa Senhora de Piedade) 
de Lorena em que foi provido pelo governador e capitão-general de capitania de 
São João (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4360. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4360. 
 

4361-  1803, Novembro, 3, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João), acusando a recepção dos 
exemplares impressos das leis, alvarás e decretos, promulgados até a data da 
provisão de 24 de Janeiro de 1803 que os acompanha e dando notícia de haver 
sido prontamente executada a régia determinação de os referidos exemplares 
serem publicados e registrados nas cabeças das comarcas e Câmaras daquela 
capitania. 
Anexo:  provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4361. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4361. 
 

4362-  [ant. 1805, Junho, 27] 
REQUERIMENTO do alferes da 7ª Companhia de Milícias do Regimento da vila 
de Sorocaba, Antônio José de Sousa, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
para que mande o Conselho Ultramarino confirmá-lo naquele posto, em que foi 
provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça). Receia que o Conselho Ultramarino lhe 
não confirme a patente, porque o seu procurador na corte se descuidou e deixou 
passar o prazo de dois anos estipulado para requerer a confirmação. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4362. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4362. 
 

4363-  1805, Junho, 30, Vila da Cunha 
CARTA do coronel de (Milícias da vila da Cunha) Antônio José de Macedo ao 
(Príncipe Regente D. João) comunicando que já anteriormente lhe apresentara o 
avultado prejuízo que estava sofrendo a Real Fazenda quanto à arrecadação dos 
dízimos da capitania de São Paulo, recebendo-se de 20 arrobas de açúcar, uma 
para o dízimo, como do tabaco em corda, enquanto que na capitania do Rio de 
Janeiro estava em prática receber-se de dez arrobas de açúcar, uma. Acrescenta 
que na capitania de Minas (Gerais) se fez o mesmo que na de São Paulo. E 
tratando-se dos dois gêneros mais procurados naquela capitania, vinha assim o 
Príncipe a perder neles metade dos seus dízimos. 
Anexo: 3 pareceres, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4363. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4363. 
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4364-  1805, Junho, 30, São Paulo 
CARTA do Governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para a (Príncipe Regente, D. João), em que diz que o 
ouvidor geral da Comarca de São Paulo, Joaquim Procópio Picão Salgado, 
comunicava que fora encarregado de tirar residência ao governador e capitão 
general na capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça 
e pedia que, para esse fim, lhe fossem concedidas todas as facilidades, tendo 
sido, por essa razão, convocado e apresentar a ordem régia que o nomeou para 
tal diligência. 
Anexo: 3 ofícios, termo, edital. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4364. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4364. 
 

4365-  1805, Julho, 1, Lisboa 
OFÍCIO do (ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça, ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, dizendo que, depois de ter examinado o 
plano do sargento-mor Joaquim Pinto de Morais Leme, para o estabelecimento 
de Cavalaria da Legião de São Paulo, acha que não pode, de modo algum, 
realizar-se, por ser fundado em princípios precários e hipóteses inteiramente 
gratuitas. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4365. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4365. 
 

4366-  1805, Julho, 1, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre provimento de Luís José Nunes 
Mascarenhas, no posto de ajudante, obedecendo à Resolução do (Príncipe 
Regente D. João), exarada na consulta de 6 de Maio de (1805), ficando vago o 
posto de tenente a que fora promovido, por portaria do ex-governador (e capitão-
general da capitania) de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça), na qual se declara a capacidade do requerente. Ao Conselho parece 
que o Príncipe Regente deve deferir a sua promoção ao posto que já exerce. 
Anexo: informação, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4366. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4366. 
 

4367-  1805, Junho, 3, São Paulo 
CARTA do Governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio 
José da Franca e Horta), retificando a informação que dera sobre o requerimento 
de Antônio José de Almeida em que pedia a confirmação da patente de sargento-
mor das Ordenanças da vila de Porto Feliz. Assim informa, que o referido 
sargento-mor, fora proposto pela Câmara, mas sem a assinatura do capitão-mor, 
conforme noticiara em ofício de 12 de Maio de 1805. 
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4367. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4367. 
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4368-  1805, Julho, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) informando que deu 
cumprimento à provisão de 11 de Maio de 1803 que ordena que desse o seu 
parecer sobre a representação dos oficiais da Câmara da vila de Sorocaba em 
que pediam licença para a fundação dum recolhimento destinado à formação 
moral e espiritual das raparigas daquela vila. Seria uma obra de grande 
interesse, pois era um local onde as donzelas poder-se-iam preparar para a 
missão de futuras mães. Por outro lado, aponta os inconvenientes que tal obra 
apresenta pelas grandes faltas de verba, pois contando apenas com donativos 
particulares depressa extinguiria e, a comprovar as suas palavras, fez referências 
aos dois recolhimentos existentes na cidade de São Paulo, que edificados a 
expensas de cidadãos devotos e opulentos, se encontravam no seu tempo na 
maior indigência, vivendo de esmolas que os clérigos conseguem obter. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4368. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4368. 
 

4369-  1805, Julho, 8, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José de Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), na qual, em 
observância da Provisão de 7 de Junho de 1804, informa sobre uma 
representação da Câmara da vila (de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa de) 
Antonina, em que se apresentam as queixas do povo contra o pároco (padre 
Joaquim da Costa Rezende), que recebe côngrua da Real Fazenda e contra o 
uso da diocese (de São Paulo) e que desprezando a provisão de (D. João V) de 
28 de Abril de 1730, exige que lhes paguem conhecenças. Diz que se deve pôr 
termo às questões entre os párocos e os seus paroquianos, e que muitos 
chegam a não confessar num ano as pessoas que lhes não pagarem o ano 
antecedente. Acontece que umas pessoas cedem e lhes pagam, umas outras 
não querem faze-lo, afastam-se da Igreja e embrenham-se nos matos. O Bispo 
(de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira), é o primeiro a promover a cobrança 
das conhecenças baseando-se no Direito. A côngrua de 100 mil réis que se dá a 
muitos párocos não chega para a sua sustentação e para pagarem a um 
coadjutor, quando as freguesias são muito extensas. Em resposta a outra 
provisão, dirá quanto cada paroquiano de capitania é obrigado a pagar ao seu 
pároco, a fim de que (o Príncipe Regente D. João) possa melhor deliberar 
perante os documentos. 
Anexo:  provisão, carta, 5 requerimentos, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4369. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4369. 
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4370-  1805, Julho, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, dizendo não ser necessário ser ouvido o 
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo) (Antônio José da 
Franca e Horta) acerca da representação do ouvidor de Paranaguá , que relata a 
ordem do dito governador pela qual veda a liberdade do comércio daquela 
comarca. Entende o Conselho que as ordens régias não podem limitar a 
liberdade do comércio, quando as intenções do Rei são promover e facilitar o seu 
aumento e prosperidade. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4370. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4370. 
 

4371-  1805, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a carta do ouvidor de Paranaguá  
relativa à ordem do governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Antônio José da Franca e Horta) expedida em 22 de Junho de 1803 proibindo a 
exportação dos gêneros entre portos da capitania, sendo apenas levados para o 
Reino, diretamente ou com escala por Santos. Sobre esta consulta, ouvidos os 
procuradores da Fazenda e Coroa, resolveu o Conselho não ser necessário ouvir 
o governador, pois a liberdade de comércio não deve ser limitada, para aumento 
e prosperidade dos povos, como mostra a provisão de 29 de Abril de 1746 cuja 
cópia, bem como da carta e ofício são levados à presença real. 
Anexo: carta, 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4371. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4371. 
 

4372-  1805, Julho, 8, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente D. João), respondendo à 
provisão de 7 de Junho de 1804 pela qual lhe fora ordenado que informasse 
sobre a representação dos oficiais da Câmara da vila Antonina, expondo a queixa 
dos moradores daquela vila, contra o seu pároco por este receber a côngrua da 
Fazenda Real contra o uso do Bispado e, sem atender à provisão régia de 28 de 
Abril de 1730, exigir que lhe paguem "conhecenças". Informa ser verdade o que 
alegam os suplicantes, na representação, pois o seu pároco, além da côngrua de 
cem mil réis que anualmente recebe da Fazenda Real, exige dos seus 
paroquianos que lhe paguem a conhecença. Diz que o Bispo deveria instruir os 
párocos nas verdadeiras máximas da religião, e desviá-los de apego aos bens 
temporais. Acrescenta que a côngrua, de cem mil réis, que os párocos recebem 
da Fazenda Real, não será suficiente para o sustento, atendendo a que tem de 
pagar a um coadjutor, pela grande extensão das suas freguesias. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4372. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4372. 
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4373-  1805, Julho, 9, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Antônio José da Franca 
e Horta ao (Príncipe Regente D. João) em que diz ter dado cumprimento ao que 
ordenava a Provisão de 15 de Setembro de 1804, dando baixa a José Pires de 
Almeida: Na mesma provisão se comunica que José Pedro da Cunha obtivera a 
confirmação do posto de capitão da 1ª Companhia das Ordenanças da freguesia 
de Juqueri. 
Anexo: provisão, informação, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4373. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4373. 
 

4374-  [ant. 1805, Julho, 12] 
REQUERIMENTO de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva, 
despachado para juiz de fora de Santos, por seu procurador Alexandre Pereira 
Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) certidão das provisões que se 
passaram a seu antecessor. 
Anexo:  certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4374. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4374. 
 

4375-  1805, Julho, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), dizendo que, pela 
provisão régia de 22 de Abril de 1804, lhe foi ordenado que desse o parecer 
sobre o conteúdo da "Conta" dada pela Câmara da vila (de Nossa Senhora da 
Conceição) de Cunha em 1 de Fevereiro de 1803. Diz que para cumprir, com a 
devida exatidão, a ordem recebida, fará uma análise a cada um dos artigos da 
referidaconta e dará notícia das intrigas feitas pelo coronel Antônio José de 
Macedo, em virtude do dito governador o ter substituído no comando daquela vila 
por um capitão-mor. Diz que o (governador e capitão general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel  
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4375. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. .4375 
 

4376-  [ant. 1805, Julho, 15] 
REQUERIMENTO de Salvador Nardi de Vasconcelos Noronha, por seu 
procurador Bento Antônio de Azevedo Monteiro e Almada, ao (Príncipe Regente, 
D. João), pedindo confirmação do posto de capitão da 1ª Companhia de 
Ordenanças da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4376. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4376. 
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4377-  [ant. 1805, Julho, 15] 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues Penteado natural da vila de (Nossa 
Senhora dos Prazeres de) Itapetininga da Comarca de São Paulo, filho natural do 
capitão Bento José Leite Penteado da cidade de São Paulo, feito por seu 
procurador, Bento Antônio de Azevedo Monteiro Almada, pelo qual pede (ao 
Príncipe Regente D. João), que lhe confirme a escritura em que seu pai o 
reconhece seu filho e herdeiro dos seus bens, e lhe mande passar a carta de 
legitimação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4377. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4377. 
 

4378-  1805, Julho, 15, Lisboa 
OFÍCIO (do presidente) do Real Erário, Luís de Vasconcelos e Sousa para (o 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), no 
qual diz, em resposta ao seu Aviso de 20 de Maio (de 1805), que se determinou 
no Real Erário, ouvidos o procurador fiscal e o da Real Fazenda, não deferir o 
requerimento de Francisco Vieira Goulart enquanto se não decidir a questão que 
existe entre este e o padre Roque Soares (de Campos) sobre a cadeira a que 
ambos julgam ter direito, e sobre o que se mandou informar o governador (e 
capitão-general da capitania) de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Enquanto esta se não resolver não podem impedir-se as ordens pedidas pelo 
requerente, visto que no Conselho da Fazenda não se tratou deste ponto, do qual 
depende o pagamento dos vencimentos requeridos. 
Anexo: lembrete, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4378. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4378. 
 

4379-  1805, Julho, 15, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
dizendo que o Príncipe Regente (D. João), ordena, ao Conselho Ultramarino, que 
dê o parecer sobre a confirmação, pedida pelo provedor e pelos Irmãos da Casa 
da Misericórdia da vila de Santos, da convenção celebrada entre a dita  Casa e 
os Mestres das Embarcações que entrarem naquele porto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4379. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4379. 
 

4380-  1805, Julho, 16, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
dizendo que o Príncipe Regente (D. João), ordena ao Conselho Ultramarino, que 
dê o parecer sobre a representação da Câmara da vila de Itu, da capitania de 
São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4380. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4380. 
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4381-  [post. 1805, Julho, 16] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Itu, ao (Príncipe Regente 
D. João), expondo a crise que atravessavam os senhores de engenho, devido à 
usura que sobre eles exerciam os negociantes da vila, todos conjurados em não 
emprestarem dinheiro a juros, nem esperarem pelas safras para receberem os 
seus dinheiros. Esta atitude tinha levado à falência muitos senhores de 
engenhos. Lembrados dos privilégios concedidos aos proprietários das fábricas 
de açúcar da Bahia e Rio de Janeiro, procuravam valer-se deles, 
fundamentando-se em que tinham sido concedidos no tempo em que a capitania 
de São Paulo estivera unida à da Rio de Janeiro, mas os ministros (da justiça) 
recusavam-se a aceitar a sua validade e muitos senhores de engenhos foram 
executados pelo ouvidor da comarca, que, residindo muito longe, exigia 
avultadas custas, fazendo observar o Regimento das Minas em vez do da Beira-
mar. Por tudo o exposto, pediam que fosse concedido aos fabricantes de açúcar 
e lavradores de cana o privilégio de não serem executados nos pertences de 
duas Fábricas, e escravos, sendo as suas dívidas pagas pelos rendimentos das 
mesmas.  
Anexo: portaria, certidão, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4381. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4381. 
 

4382-  [ant. 1805, Julho, 17] 
REQUERIMENTO de João Bernardes de Carvalho por seu procurador José 
Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo confirmação 
do posto de ajudante do Número das Ordenanças da vila de Taubaté. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4382. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4382. 
 

4383-  1805, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), dizendo que, em virtude 
da provisão de 5 de Outubro de 1804, mandou vir à sua presença os oficiais da 
Câmara da vila de Lorena que fizeram a representação de 29 de Dezembro de 
1802 e que os repreendem em nome do (Príncipe Regente), fazendo registrar 
essa repreensão nos livros daquela Câmara. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4383. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4383. 
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4384-  1805, Julho, 17, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando-o de que, 
em observância do determinado na Provisão de 5 de Outubro de 1804, mandara 
chamar os oficiais da Câmara da vila de Lorena que tinham dirigido ao Príncipe a 
representação de 29 de Dezembro de 1802, e os repreendera pelos motivos 
expressos na provisão. 
Anexo: provisão, requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4384. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4384. 
 

4385-  1805, Julho, 18, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania, de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João) comunicando que passa 
a executar o que ordena a provisão de 23 de Outubro de 1804 em que se 
determina não serem compreendidos na Ordem de 28 de Maio de 1795 os 
oficiais providos anteriormente. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4385. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4385. 
 

4386-  1805, Julho, 19, Lisboa 
REQUERIMENTO do Capitão da 1ª Companhia das Ordenanças da vila de 
(Nossa Senhora da Piedade de) Lorena, Domingos Gonçalves Leal, por seu 
procurador, Manuel Rodrigues Sete, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que 
o confirme neste posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4386. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4386. 
 

4387-  [ant. 1805, Julho, 20] 
REQUERIMENTO de Manuel da Conceição Crisóstomo, religioso paulista, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo e beneplácito-régio para poder ser 
transportado por qualquer navio mercante pata os Estados da América, visto já 
lhe ter sido concedida licença, para tal, pelo Prelado Maior. 
Anexo: provisão, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4387. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4387. 
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4388-  1805, Julho, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) dizendo que 
obedeceu à Provisão de 14 de Abril de 1804, na qual concedia a Francisco 
Antônio Lodi, autorização para instalar, naquela capitania, duas "Casas de 
Sortes", pelo prazo de um ano, sendo uma em São Paulo e outra na vila de 
Santos, do que informou a procurador. 
Anexo: provisão, requerimento, aviso. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4388. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4388. 
 

4389-  1805, Julho, 22, Lisboa 
CARTA do coronel Policarpo Joaquim de Oliveira, informando que não há falta de 
gente, para os cargos civis e ordenanças das vilas, como o (governador e 
capitão) general (da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta) 
pretextou, o que se via que não correspondia à verdade pelos mapas de 
habitantes existentes na povoação. Em virtude das medidas do dito general, o 
coronel Policarpo pedia que se providenciasse enquanto os soldados não se 
desfizessem dos seus cavalos e fardamentos pois se assim não se procedesse 
ficaria a Fazenda Real lesada com os soldos dos sargentos-mores ajudantes e 
clarins, e a capitania ficaria sem gente que a defendesse militarmente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4389. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4389. 
 

4390-  1805, Julho, 30. São Carlos 
REQUERIMENTO de Rafael de Oliveira Cardoso, por seu procurador Baltazar de 
São Mamede, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo confirmação do posto de 
capitão da V Companhia das Ordenanças da Vila de São Carlos, de que é 
capitão-mor João Francisco de Almeida. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4390. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4390. 
 

4391-  [ant. 1805, Agosto, 3, Cotia] 
REQUERIMENTO de Salvador Pires de Oliveira Mendes, por seu procurador 
Manuel José Lopes, ao (Príncipe Regente D. João) pedindo confirmação do 
posto de capitão da Segunda Companhia de Ordenanças da freguesia de Cutia, 
de que é capitão-mor José Francisco de Sales. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4391. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4391. 
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4392-  [ant. 1805, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de Joaquim José de Almeida por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe seja passada uma 
certidão onde conste ter o requerente dado cumprimento às ordens que lhe foram 
expedidas pela Secretaria do Conselho Ultramarino, no período de 22 de 
Setembro de 1799 a 7 de Setembro de 1803, em que desempenhou o cargo de 
ouvidor da comarca de São Paulo. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4392. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4392. 
 

4393-  1805, Agosto, 3, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o (membro do Conselho Ultramarino) visconde da Lapa (José de Almeida 
Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente (D. João), 
ordena, ao Conselho Ultramarino, que dê o seu parecer sobre as providências a 
tomar a respeito do envenenamento de Jerônimo José de Freitas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4393. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4393. 
 

4394-  [ant. 1805, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO de Antônio Leite de Queirós, por seu procurador José Antônio 
Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do posto 
de tenente da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de Milícias 
da vila de Sorocaba. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4394. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4394. 
 

4395-  [ant. 1805, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do juiz de fora, despachado para a vila de Santos, na 
capitania de São Paulo, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que lhe mandasse passar provisões, na conformidade das que se expedirem ao 
seu antecessor. 
Anexo:  3 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4395. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4395. 
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4396-  1805, Agosto, 6, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da freguesia de (Nossa Senhora 
da Conceição de) Paranapanema  da vila de (Nossa Senhora dos Prazeres de) 
Itapetininga , Francisco Rodrigues de Sampaio, por seu procurador José Antônio 
Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que o mande 
confirmar. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino a indeferir, mas acrescentando que o requerente pode tornar a ser 
provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça), de acordo com a ordem de 5 de Fevereiro 
de 1805. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4396. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4396. 
 

4397-  1805, Agosto, 6, Paço 
OFÍCIO do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
informando que o requerimento de Antônio Carlos (Ribeiro) de Andrada Machado 
(e Silva) e a consulta, que sobre ele recaiu em 13 de Setembro de 1805 
indeferindo o pedido, não estão de harmonia com as cláusulas da graça que o 
requerente obteve, pela qual é obrigado a pagar os donativos e mais direitos, em 
conformidade com a carta régia de 30 de Outubro de 1799, dirigida ao 
governador da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). Diz ainda que o fato do escrivão dos Feitos da Fazenda da capitania 
de Minas Gerais, Antônio da Cruz Machado, ter sido isento daqueles pagamentos 
por tratar-se duma graça especial, não exime o requerente dos mesmos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4397. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4397. 
 

4398-  1805, Agosto, 6, Lisboa 
PROVISÃO (cópia da) do Príncipe Regente, (D. João), passada ao ouvidor geral 
da comarca de Paranaguá (Parnaguá), ordenando-lhe que proceda à avaliação 
dos bens doados por Manuel Domingues Lisboa (sic) a Luís Gomes da Silveira e 
sua mulher Maria Joaquina de Jesus, para lhes poder mandar confirmar essa 
doação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4398. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4398. 
 

4399-  [ant. 1805, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do (capitão) Inácio de Araújo Ferraz, por seu procurador 
Teodoro José da Costa, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), confirmação da 
patente do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de São José. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4399. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4399. 
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4400-  1805, Agosto, 13, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia, (João de Almeida Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente, (D. João), ordena, ao Conselho 
Ultramarino que dê o parecer sobre o conteúdo do requerimento do tenente 
coronel agregado ao Regimento de Cavalaria de Milícias da cidade de São 
Paulo, Francisco Antônio de Araújo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4400. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. . 
 

4401-  [ant. 1805, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio José Pinto Bandeira, por seu procurador José João 
Dias da Silva, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da sesmaria 
de terras na vila de Curitiba. 
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4401. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4401. 
 

4402-  [ant. 1805, Agosto, 21, Vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lages. 
REQUERIMENTO de Antônio José Pereira, por seu procurador José João Dias 
da Silva, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que o confirme no posto de 
alferes de Cavalaria Miliciana da vila de (Nossa Senhora dos Prazeres) das 
Lajes, em que foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4402. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4402. 
 

4403-  1805, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao (Príncipe Regente D. João) sobre o 
requerimento em que Francisco Antônio de Araújo pede confirmação  para o 
posto de tenente-coronel agregado ao Regimento de Cavalaria de Milícias de 
Curitiba , requerimento esse que foi remetido ao referido Conselho por Aviso do 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos (visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) de 
13 de Agosto de 1805, para que, sobre o seu conteúdo, se pronunciasse. O 
Conselho Ultramarino mostra-se desfavorável ao deferimento do requerimento, 
baseando-se na Resolução Real de 1 de Fevereiro de 1804 e no fato de o 
requerente não ter juntado patente que pudesse ser confirmada, nem 
documentado o requerimento com a nomeação feita pelo ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça). 
Anexo: 4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4403. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4403. 
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4404-  [ant. 1805, Agosto, 23, Rio de Janeiro] 
REQUERIMENTO do bacharel João Antônio da Silva Bacelar, pedindo ao 
(Príncipe Regente, D. João) para ser provido na cadeira de grego da cidade de 
São Paulo. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4404. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4404. 
 

4405-  [ant. 1805, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO de Bento de Amaral Gorgel Annes, por seu procurador José 
João Dias e Silva ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo confirmação do posto 
de capitão-mor da vila das Lajes. 
Anexo: certidão, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4405. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4405. 
 

4406-  [ant. 1805, Agosto, 26, Vila de Cunha] 
REQUERIMENTO de Joaquim Gomes de Sequeira, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do 
posto de capitão da 3ª Companhia de Ordenanças da vila de Cunha. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4406. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4406. 
 

4407-  [ant. 1805, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Camargo, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que mande passar 
confirmação da patente do posto de capitão da 2ª Companhia das Ordenanças 
da vila de Cunha. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4407. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4407. 
 

4408-  [ant. 1805, Agosto, 26 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Rego por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João) pedindo confirmação do posto de 
capitão da 1ª Companhia de Ordenança da Vila da Cunha. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4408. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4408. 
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4409-  [ant. 1805, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros, João da 
Costa Ferreira, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que o promova a coronel, 
alegando os serviços prestados, de que constam os ofícios apresentados pelos 
generais da capitania de São Paulo, com quem serviu, e mais documentos 
anexos. 
Anexo:  2 instrumentos em pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4409. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4409. 
 

4410-  1805, Abril, 2, São Paulo 
CARTA (do governador e secretário-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), pela qual informa 
que o requerimento de Vicente Gomes Moreira, pedindo a confirmação do posto 
de capitão da Companhia de Ordenança do Bairro do Campo Novo, na vila 
(Nova) Bragança deve ser deferido. Envia juntos documentos pelos quais mostra 
que a referida vila foi criada por seu antecessor, o (governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), por 
ordem régia de 26 de Janeiro de 1765 e que a sua criação foi aprovada; mostra a 
número de habitantes que ela possui e diz achar conveniente que aumente o de 
oficiais na Companhia, por a vila se encontrar na fronteira de Minas Gerais, onde 
os crimes são mais freqüentes, devido à facilidade que os criminosos têm de 
passar para um governo diferente. 
Anexo:  provisão, portaria, auto, mapa, ofício, 2 representações. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4410. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4410. 
 

4411-  [ant. 1805, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado (e Silva) ao 
(Príncipe Regente D. João) pedindo que, juntamente com o cargo de escrivão da 
Ouvidoria Geral da comarca de São Paulo, lhe seja atribuído o da 
superintendência dos Defuntos e Ausentes Resíduos e Capelas, pois estes 
cargos costumavam estar ligados. Diz que, por decreto de 13 de Setembro de 
1800, o Príncipe Regente ordenara que o nomeassem vitaliciamente escrivão da 
Ouvidoria da capitania de São Paulo em atenção aos serviços prestados por 
seus pai e avô, os coronéis Bonifácio José de Andrade e José Ribeiro de 
Andrade e por seus tios, o deputado do Conselho Ultramarino Alexandre de 
Gusmão e o reverendo D. José Bonifácio de Andrade. 
Anexo: 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4411. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4411. 
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4412-  [ant. 1805, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO de Antônio Coutinho da Silva Xavier, por seu procurador 
Manuel Rodrigues Sette, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do 
posto de capitão de Brigada de Infantaria da Legião dos Voluntários Reais de 
São Paulo, para o qual foi promovido pelo então governador e capitão-general 
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4412. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4412. 
 

4413-  1805, Setembro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, segundo o qual, o Príncipe Regente D. 
João, pode mandar expedir a confirmação do contrato, tratando-se só das 
pessoas que nele intervieram, visto a utilidade que resulta e a ponderação dos 
desembargadores procuradores régios, porque os contratos são voluntários; a 
aprovação real não induz necessidade a respeito dos que se recusaram a aceder 
à convençãoAnexo: ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4413. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4413. 
 

4414-  1805, Setembro, 3, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o visconde, da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João), ordena, ao Conselho Ultramarino, 
que consulte o que parecer sobre os conteúdos dos requerimentos: do juiz de 
fora da vila de Santos, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva e de 
Francisco da Silva Neves. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4415. 
 

4415-  [ant. 1805, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO de Joaquim José do Amaral, por seu procurador Antônio 
Pereira de Almeida, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação do 
posto de capitão. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4415. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4415. 
 

4416-  [ant. 1805, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel da Silva Granito, por seu procurador, Domingos 
José Soares Barros, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do 
posto de ajudante e "supra" das Ordenanças da vila de Cunha, que já estava 
vago por não ter requerido confirmação da primeira patente, no prazo 
determinado. Pela carta inclusa, mostra ter sido novamente nomeado pelo 
governador da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4416. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4416. 
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4417-  [ant. 1805, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO de Vitoriano Manuel de Andrade, por seu procurador 
Domingos José Soares Barros, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
confirmação do posto de ajudante do Número das Ordenanças da vila de Cunha. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4417. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4417. 
 

4418-  [ant. 1805, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia de Ordenanças da vila de 
Taubaté, Luís José Carneiro, por seu procurador José Francisco Vieira, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação da patente do referido posto, 
no qual foi provido pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4418. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4418. 
 

4419-  [ant. 1805, Setembro, 14] 
REQUERIMENTO do tenente de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, Policarpo José de Oliveira, por seu procurador Policarpo 
Joaquim de Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da 
patente de sargento-mor, em virtude de o dito posto se achar vago, por 
falecimento de Tomé de Almeida Lara e Figueira, e não haver capitães de 
Cavalaria nem de Infantaria, aptos para ocupar aquele posto. O requerente foi 
promovido e proposto em 13 de Maio de 1801. 
Anexo: traslado de 3 requerimentos, 4 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 58, doc. 4419. 
AHU_CU_023-01, Cx. 58, D. 4419. 
 

4420-  1805, Setembro, 17, Paço 
AVISO (do ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, primeiro conde da Barca), Antônio de Araújo Azevedo, para a (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), no qual diz que 
lhe envia o original da consulta da Junta da Fazenda dos Arsenais Reais do 
Exército, sobre o ofício do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), em virtude dos exames a que se 
procedeu nos gêneros remetidos pelo mesmo governador, para que o visconde 
de Anadia dê as ordens necessárias conforme a resolução (do Príncipe Regente 
D. João) inserida na consulta, para que se transmitam as noções pedidas pelo 
deputado inspetor do Arsenal, na sua informação. Essas noções servirão para 
melhor se avaliar a necessidade de adiantar a extração dos gêneros que 
pudessem ser úteis ao comércio, remetendo-se para a Corte. Pede-lhe que lhe 
restitua a consulta original para a remeter à Junta. 
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4420. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4420. 
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4421-  [ant. 1805, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO de João Franco da Rocha, por seu procurador, Francisco José 
de Faria, ao (Príncipe Regente D. João) pedindo que lhe mande passar 
confirmação da patente do posto de capitão da Ordenança dos bairros de São 
Bernardo e "Canguaçu", distrito da cidade de (São Paulo), de que é capitão-mor 
José Francisco de Sales. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4421. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4421. 
 

4422-  1805, Setembro, 20 
CONSULTA (Sumário da) enviada ao (Príncipe Regente D. João), pela 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos sobre o 
requerimento do coronel de Milícias da capitania de São Paulo, Jerônimo Martins 
Fernandes queixando-se das violências praticadas contra ele pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça. 
Anexo: informação, 2 requerimentos, termo de assentada, 3 cartas, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4422. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4422. 
 

4423-  [ant. 1805, Setembro, 28, s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento da 1ª Companhia de Infantaria da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo, natural desta cidade, José Matias Ferreira 
Abreu, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que mande "declarar a sua  
praça", em virtude de não poder sofrer as injustiças que lhe fizeram e ainda por 
não o terem proposto para oficial, visto não ter o intuito de se escusar de um 
serviço que gostava e voluntariamente procurou. Pede, também, que lhe conceda 
um ano de licença para tratar de assuntos do seu interesse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4423. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4423. 
 

4424-  1805, Outubro, 3, Palácio de Queluz 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João) pelo qual fez mercê ao tenente coronel 
do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana da capitania de São Paulo, Bento Manuel 
de Almeida Pires, de o reformar no posto de coronel do mesmo Regimento, em 
que foi proposto pelo governador e (capitão-general) da dita capitania, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4424. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4424. 
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4425-  1805, Outubro, 8, São Paulo 
CARTA do professor de Retórica, da cidade de São Paulo, Estanislau José de 
Oliveira, natural de Alenquer, para o Príncipe Regente D. João, comunicando ter 
regido a cadeira de Retórica, durante alguns anos, em Vila Boa de Goiás, sendo 
transferido, em 1794, para aquela cidade, onde ainda reside e exerce o mesmo 
cargo. Não teve ajuda de custo para a viagem, que durou cerca de três meses, 
recusando-se a Fazenda Real a pagar-lhe o ordenado durante esse tempo, 
assim como as despesas de transporte. Pela carta régia de 19 de Agosto de 
1799, o governador da capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
de acordo com a Bispo da diocese (D. Mateus de Abreu Pereira), passou-lhe 
nova carta de nomeação, com o vencimento inicial de 440 réis. Porém, 
constando-lhe que a Fazenda Real tenciona diminuir os honorários dos 
professores da capitania, pede que, não só lhe seja pago o seu vencimento, 
como seja ordenado à Fazenda Real para lhe entregar as importâncias que lhe 
deve. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4425. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4425. 
 

4426-  [ant. 1805, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do padre Joaquim Mariano da Costa Amaral Gurgel, vigário 
colado da freguesia de Nossa Senhora de Ajuda, do Bispado de São Paulo, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que os autos de justificação de seus 
serviços, que foram remetidos à Secretaria do (Conselho Ultramarino), lhes 
sejam remetidos por pretender requerer diretamente ao Príncipe Regente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4426. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4426. 
 

4427-  [post. 1805, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO dos negociantes da praça de Lisboa, Manuel de Sousa Freire, 
e Companhia, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que mande passar 
passaporte, em conformidade com a provisão inclusa, pela qual se concedia 
licença ao navio Pensamento Ligeiro, de que é capitão José Luís Pereira, para 
partir do porto de (Lisboa) em direção ao Senegal e regressar com rota por 
Montevidéu. 
Anexo: lembrete, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4427. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4427. 
 

4428-  1805, Novembro, 23, Samora Correia 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que, da cidade de Lisboa, faça viagem para Santos e 
regresse à dita cidade, a corveta Vitória, de que e mestre, Sabino José da Silva e 
proprietários, José Estevão Lefrane e Companhia. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4428. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4428. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1228 / 1400 

4429-  1805, Novembro, 25, São Paulo 
CARTA do governador e capitão general da capitania de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta) ao (Príncipe Regente, D. João), respondendo à Provisão 
de 24 de Outubro de 1803 em que lhe ordenava que informasse, com o seu 
parecer, sobre o requerimento de João Joaquim Fleming, pedindo confirmação 
do posto de capitão da 2ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana. 
Comunica que, a respeito dos Corpos Milicianos, se deviam observar as leis em 
vigor para que não se conferissem postos com tanta indulgência e liberdade, a 
pessoas sem condições para os exercer. Diz que lhe parece não estar o 
requerente nas circunstâncias de obter a confirmação que pede por se ter 
mudado para a vila de Lorena, que dista mais de 40 léguas, ficando a residir fora 
do distrito da sua Companhia. 
Anexo: requerimento, ofício, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4429. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4429. 
 

4430-  1805, Novembro, 26, Lisboa 
CARTA do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
informando que nem pelo Erário, nem pela secretaria do Estado da Fazenda se 
expediram as ordens a que o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), se refere no seu ofício, dirigido ao 
ouvidor da comarca de Paranaguá , autorizando a exportação de gêneros 
coloniais  pelo porto de Santos. Dando o seu parecer, diz que o direito de legislar 
em matéria de tão grande importância, como é a de impedir a liberdade do 
comércio, não caberia ao governador, porque é privativo do Rei. 
Anexo: 3 ofícios, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4430. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4430. 
 

4431-  [ant. 1805, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO de João José da Silva Horta e Bento Francisco Vaz de 
Carvalhais, pelo seu procurador Antônio Lopes Soares, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), a confirmação da sesmaria que lhes foi concedida pelo 
governador e capitão-general de São Paulo (Bernardo José de Lorena e Silveira). 
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4431. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4431. 
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4432-  [ant. 1805, Dezembro, 4] 
REQUERIMENTO do auditor-geral das tropas da capitania de São Paulo, Antônio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado, com soldo e graduação de sargento-mor de 
Cavalaria Regular, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe mande dar 
passagem e comedorias,  para poder fazer viagem até a sua praça, visto ser 
concedida essa graça a todos os oficiais que vão servir nos Domínios 
Ultramarinos. 
Anexo: lembrete, parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4432. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4432. 
 

4433-  1805, Dezembro, 9, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
para o (membro do Conselho Ultramarino), visconde da Lapa, (José de Almeida 
Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente, D. João, 
ordena aquele Conselho, que consulte o que parecer sobre a confirmação que 
pretendem os Irmãos da Casa da Misericordia da villa de Itu, do Compromisso 
incluso, que remeteut àquela Secretaria de Estado, o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4433. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4433. 
 

4434-  1805, Dezembro, 17, Palácio de Queluz 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João), pelo qual nomeia o capitão do 
Regimento de Milícias de Curitiba da capitania de São Paulo, Francisco Antônio 
de Araújo, para o posto de tenente-coronel agregado ao 1º Regimento de 
Cavalaria de Milícias da referida capitania. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4434. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4434. 
 

4435-  [post. 1805, Dezembro, 24] 
REQUERIMENTO do ajudante da Brigada de Artilha, da Legião de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo, Luís José Nunes Mascarenhas, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) transporte para a mesma capitania, em virtude de ter 
vindo de licença ao Reino, e não ter meios para regressar, ou então qualquer 
emprego em Portugal. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4435. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4435. 
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4436-  [post. 1805, Dezembro, 31] 
MAPA estatístico do estado em que se achavam os Regimentos de Milícia da 
capitania de São Paulo, no último de Setembro de 1803; do estado em que se 
tinham posto os Regimentos de Milícia da capitania de São Paulo, por causa da 
guerra, no último de Janeiro de 1805, e do estado em que se encontravam os 
Regimentos de Milícia da capitania de São Paulo, por causa da guerra, no último 
de Janeiro de 1805, e do estado em que se encontravam os Regimentos de 
Milícia da capitania de São Paulo, na ocasião da paz, no último de Dezembro de 
1805. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4436. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4436. 
 

4437-  [ca. 1805, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ajudante da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários 
Reais, da capitania de São Paulo, Luís José Nunes Mascarenhas, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) a soldo de quatro meses, adiantado, mantimentos e 
lugar num navio, para seguir viagem do Reino para (São Paulo), a fim de 
ingressar, de novo, no seu Regimento. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4437. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4437. 
 

4438-  [ca. 1805] 
REQUERIMENTO do coronel do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana da cidade 
de São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), pedindo a sua proteção para o 
requerimento do filho, tenente da Brigada de Cavalaria da Legião de Voluntários 
Reais da mesma cidade, Policarpo José de Oliveira, no qual pedia (ao Príncipe 
Regente D. João), a mercê do posto de sargento-mor do referido Regimento. 
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4438. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4438. 
 

4439-  [ca. 1805] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias da capitania de São Paulo e escriturário 
da Junta da Fazenda Real da mesma capitania, José Clemente de Mesquita 
Beaumont, por seu procurador, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado, 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que, por aviso, mande internar no 
Convento de Taipui, do Rio de Janeiro, sua mulher, Maria Luisa da Conceição, 
como castigo da sua infidelidade para com a honra do requerente, que se 
compromete a sustentá-la. 
Anexo: informação, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4439. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4439. 
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4440-  [ca. 1805] 
CARTA para o Esmoler-mor, na qual o remetente pede para lembrarem ao 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
que ordene ao governador de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) que 
mande pagar as côngruas que lhe são devidas. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4440. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4440. 
 

4441-  [ca. 1805] 
REQUERIMENTO do tambor-mor, do 1º Regimento de Milícias da capitania de 
São Paulo, Francisco Antônio Romão, por seu procurador Alexandre Pereira 
Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), licença de mais um ano para ir ao 
Reino tratar de uns negócios, como mostra pelos documentos juntos. 
Anexo: guia de marcha, salvo conduto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 44441. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4441. 
 

4442-  [ca. 1805] 
REQUERIMENTO de Antônio Simplício da Silva, filho do tenente-coronel 
governador da praça de Santos, Francisco José da Silva, pedindo, ao (Príncipe 
Regente D. João), confirmação no posto de alferes da 2ª Companhia de 
Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da cidade de São Paulo, na qual serve 
há cerca de nove anos. Exerceu o referido posto de 1801 a 1803, por comissão 
do ex-governador (e capitão-general) dessa capitania, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça, sendo proposto enquanto seguia para a campanha do Rio 
Grande (de São Pedro do Sul).  Pede, ainda, que seja remetido ao Conselho 
Ultramarino o anterior requerimento, com os documentos incluídos, que se 
encontra na secretaria de Estado dos Negócios (da Marinha e Domínios) 
Ultramarinos. 
Anexo: atestado, requerimento, 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4442. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4442. 
 

4443-  [ca. 1805, Rio de Janeiro] 
REQUERIMENTO de Maria do Nascimento, moradora na cidade do Rio de 
Janeiro, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe deixe transportar os 
produtos duma fazenda que tem nos limites da Marinha daquela capitania, termo 
da vila de Ubatuva (Obatuba), para a dita cidade do Rio, onde reside, o que não 
tem podido fazer pela proibição do governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), que quer que todos os produtos 
passem pela vila de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4443. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4443. 
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4444-  [ca. 1805, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Luís Manuel de Brito, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, expondo ao (Príncipe Regente D. João) que, sendo um dos 
tenentes mais antigos da capitania de São Paulo, o governador da mesma 
capitania (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), em 1801, o promoveu a 
capitão da 1ª Companhia de Brigada de Cavalaria, vago por promoção de 
Joaquim José Pinto de Morais Leme a sargento-mor por decreto de 31 de Agosto 
de 1799. Estando, então, em guerra, entrou logo no comando da referida 
companhia mas, não tendo sido abrangido na confirmação das promoções, pelo 
Decreto de 8 de Março de 1805, o citado posto ainda se encontra vago. Espera 
que, atendendo ao que acaba de expor, se digne mandar juntar este 
requerimento à proposta e conceder-lhe a merecida confirmação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4444. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4444. 
 

4445-  [post. 1805] 
REQUERIMENTO do bacharel Miguel Antônio de Azevedo Veiga, por seu 
procurador, padre Antônio Inácio de Campos, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo que lhe sejam atribuídas as ajudas de custo que lhe competem, visto ter 
sido nomeado ouvidor de São Paulo por  e estar de partida para aquela cidade. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4445. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4445. 
 

4446-  [post. 1805, s.l.] 
REQUERIMENTO do (capitão) Raimundo Alves dos Santos Prado, da capitania 
de São Paulo, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente 
D. João) pedindo que, tendo-se extraviado a carta de sesmaria concedida pelo 
ex-governador da mesma capitania, frei José Raimundo Chichorro (da Gama 
Lobo), se digne enviar aviso ao Conselho Ultramarino para lhe ser confirmada a 
citada sesmaria, pela certidão original da Secretaria do Governo da referida 
capitania, que juntamente remete. 
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4446. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4446. 
 

4447-  1806, Janeiro, 3, Lisboa 
CARTA do mestre da galera Princeza da Beira Antônio Pereira de Sousa para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
comunicando que as doze perdizes que recebeu do (governador e capitão) -
general da cidade de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) para lhe 
entregar, morreram durante a viagem, devido ao mau tempo que tiveram de 
suportar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4447. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4447. 
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4448-  1806, Janeiro, 3, Vila Nova de Bragança 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor, por comissão do (ex-governador e capitão) -
general (da capitania de São Paulo) Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
do Regimento de Infantaria da cidade de São Paulo, Tomás Gonçalves Gomide, 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que mande examinar a maneira despótica 
como o (governador e capitão) -general (da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, tem procedido para com o requerente, em virtude da 
rivalidade que havia entre ele e o físico-mor da capitania, alegando a seu favor a 
procedimento injusto do governador. Diz que antecipadamente recorre ao 
(Príncipe Regente D. João), para que, no caso de se ver perturbado no seu 
serviço e ficar prejudicado em mais de um conto de réis, o general o indenize. 
Para isso, junta os documentos que seguem para provar que, no tempo de 
guerra, e tendo servido na vila (de Nossa Senhora dos Remédios) de Parati, 
erigiu um hospital à sua custa, e contribuiu com remédios. 
Anexo: pública forma de requerimento e atestado, 4 atestados, 2 pública forma 
de instrumento cível, 2 requerimentos, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4448. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4448. 
 

4449-  1806, Janeiro, 4, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) informando que deu 
cumprimento à Provisão de 30 de Agosto de 1804 que lhe ordenava que desse 
seu parecer sobre a representação dos oficiais da Câmara de São Paulo de 1799 
na qual se queixavam do Bispo da Diocese (D. Mateus de Abreu Pereira) que 
obrigava os escravos nascidos naquele país a tirar provisões de casamento o 
que é contra o costume e contra uma sentença do Juízo da Coroa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4449. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4449. 
 

4450-  1806, Janeiro, 4, São Paulo 
MAPAS dos armamentos, contas e mais pertenças da Legião de Voluntários 
Reais de São Paulo, referentes a 4 de Janeiro de 1804): 2 de armamento, 
munições e montarias; 1 de fardamento, 2 de conta da Irmandade da Legião de 
Voluntários Reais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4450. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4450. 
 

4451-  [ant. 1806, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO de D. Maria Leite de Assunção, viúva do sargento-mor José 
de Medeiros (e Sousa), da cidade de São Paulo, por seu procurador Manuel 
Joaquim Vidigal, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe conceda 
provisão de tutela, em virtude de se achar com capacidade de ser tutora de seus 
filhos menores, como mostra pelo instrumento que se seque. 
Anexo:  instrumento cível de justificação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4451. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4451. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1234 / 1400 

4452-  [ant. 1806, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Rangel, de São Paulo, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do 
posto de tenente-coronel agregado do Regimento de Infantaria de Milícias da vila 
de Cunha. 
Anexo:  carta de nomeação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4452. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4452. 
 

4453-  1806, Janeiro, 11, Lisboa 
OFÍCIO do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa, para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
dizendo que o governador se opôs às propinas, que o atual secretário do 
Conselho Ultramarino exigiu às Câmaras da capitania de São Paulo, porque se 
tais propinas fossem permitidas ao dito secretário, se devia reembolsar a Real 
Fazenda do que as mesmas tivessem importado enquanto o dito ofício esteve 
incorporado nela. Isto foi proposto pelo governador à Junta, e decidiu-se que as 
mencionadas propinas se recolhessem aos cofres reais até a decisão da Corte, 
que foi dada em 30 de Abril de 1806. Diz também que, como se trata de povos 
pobres, era conveniente que se decidisse o que mais conviesse ao real serviço. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4453. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4453. 
 

4454-  1806, Janeiro, 13, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), informando que deu 
cumprimento à Provisão de 28 de Fevereiro de 1805 que lhe determinava que 
desse o seu parecer sobre as queixas que contra ele fez o ouvidor Joaquim 
Procópio Picão Salgado, acusando-o de arrogar para si a autoridade régia da 
confirmação das sentenças dos Conselhos de Guerra feitos aos soldados dos 
Regimentos pagos da capitania de São Paulo, e ainda de comutar e modificar 
penas impostas nos mesmos Conselhos. Diz que tudo são intrigas fomentadas 
pelo citado ouvidor que é uma pessoa injusta e incoerente nas suas decisões, 
como se nota na incapacidade com que desempenha os seus cargos e, 
nomeadamente, na maneira como resolveu o caso de José dos Santos Mendes 
que fora acusado de furto. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4454. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4454. 
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4455-  1806, Janeiro, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que, em 
virtude de ter sido acusado pelo auditor Joaquim Procópio Picão Salgado de ter 
chamado a sua autoridade régia da confirmação das sentenças dos conselhos de 
guerra, feitas aos soldados dos Regimentos pagos da capitania, e da comutação 
e modificação das penas impostas nos mesmos conselhos, pede ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe mande todas as informações que possam ser levadas 
à real presença pelos seus inimigos, como é o referido ministro. Diz que não 
chamou a si autoridades ou regalias que não lhe pertencessem. 
Anexo:  2 provisões, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4455. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4455. 
 

4456-  1806, Janeiro, 15, Lisboa 
PARECER, do Conselho Ultramarino favorável ao deferimento do requerimento 
incluso, em virtude da demora de (Cristóvão Teixeira Álvares) em ir ocupar o 
cargo de governador da praça de Santos, a que foi provido por decreto de 29 de 
Dezembro de 1800, o que acarreta graves inconvenientes ao real serviço. 
Anexo: requerimento, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4456. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4456. 
 

4457-  1806, Janeiro, 17, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo D. Mateus de Abreu Pereira ao ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, visconde de Anadia, dizendo-lhe que não 
podia deixar de lhe agradecer o favor que lhe fizera dando a seu sobrinho "o 
provimento do Chantrado" da Sé de São Paulo, e pedindo-lhe que atendesse da 
melhor maneira o negociante João Antônio Camacho. 
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4457. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4457. 
 

4458-  [ca. 1806] 
LEMBRETE fazendo referência e duas representações uma de 2 de Maio de 
1805 sobre o prejuízo da Real Fazenda na cobrança do dízimo do açúcar e 
tabaco em corda da capitania de São Paulo e Minas e outra de 30 de Junho do 
mesmo ano sobre o mesmo objeto, mandada informar pelo vice-rei do Brasil, 
governador de São Paulo e Minas (D. Fernando José de Portugal e Castro) por 
despacho de 18 de Janeiro de 1805. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4458. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4458. 
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4459-  1805, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que o (Príncipe 
Regente D. João), determinara no aviso do ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos (João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior, visconde de Anadia) de 14 de Outubro de (1808), sobre o 
requerimento do sargento-mor de Infantaria e ajudante de ordens do governo da 
capitania de São Paulo, Francisco José da Silva, em que o dito oficial pedia que 
lhe fosse confirmada a patente de tenente-coronel e o cargo do governador da 
praça de Santos, em que fora provido pelo governador e capitão-general de São 
Paulo (Antônio José da França e Horta) não obstante achar-se provido no dito 
governo, Cristóvão Teixeira Alvares. Ouvido o secretário do Conselho 
Ultramarino, disse este que, tendo sido nomeado Cristóvão Teixeira Alvares, por 
decreto de 29 de Dezembro de 1800, se expediu a patente em 21 de Março de 
1803, devidamente registrada. E, quando Francisco José da Silva fora provido no 
referido posto por decreto de 8 de Março de (1805), já se achava o posto 
ocupado e, por isso, lhe fora recusada a patente.  
Anexo: resolução, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4459. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4459. 
 

4460-  [ant. 1806, Fevereiro, 6] 
REQUERIMENTO de Bonifácio José da Rosa, a (D. João VI) explicando que o 
motivo por que pediu absolvição foi ter sido condenado injustamente pelas 
ministros. Pede também que lhe seja restituída a fazenda, de que em 1792 se 
apoderou Sebastião Gomes de Gouveia pois esta lhe pertencia por herança de 
seus pais. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4460. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4460. 
 

4461-  1806, Fevereiro, 7, São Paulo 
OFÍCIO (cópia do) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, ao (presidente do Real Erário, Luís de 
Vasconcelos e Sousa) dizendo-lhe que sobre as cartas do sargento-mor, Tomás 
da Costa Correia Rebelo e Silva, nada deliberará sem opinião da Junta da 
(Administração e arrecadação da) Fazenda Real. Pediu-lhe que obtivesse do 
Príncipe Regente (D. João) uma ordem especial para que o ouvidor e outros 
deputados do corpo da mesma Junta informassem o que se passara. 
Anexo: exposição. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4461. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4461. 
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4462-  1806, Fevereiro,8, São Paulo 
OFÍCIO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
visconde de Anadia, dizendo que, como por sua intercessão, ele obtivera o 
pagamento anual de 2.400$ reais por conta de seus soldos, quantia que ele 
deixara para pagar as dívidas que fizera com o seu transporte, lhe enviava o 
aviso que recebera do seu procurador, Antônio José Ferreira, e por ele se via que 
o último pagamento tinha sido feito em 31 de Maio de 1804. Pedia que, feita no 
Real Erário, a conta do que se lhe devia se expeça ordem para que na Junta (da 
Fazenda Real) se lhe pague. 
Anexo: 2 cartas, 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4462. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4462. 
 

4463-  1805, Fevereiro, 10, São Paulo 
RELAÇÃO  (cópia da) do cálculo das despesas feitas com a fábrica de salitre na 
cidade de São Paulo, por conta do (Príncipe Regente D. João), durante o ano de 
1805. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4463. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4463. 
 

4464-  [ant. 1806, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO de Salvador Plácido de Queirós Durão, natural de Barcelos, 
filho do cavaleiro da Ordem de Cristo Salvador, José Joaquim Durão, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) que se digne mandar passar-lhe certidão do registo 
do Decreto pela qual foi concedida uma mesada a suas irmãs, D. Francisca 
Cecília e D. Vitória. 
Anexo: requerimento. 
Ver: AHU_CU_023, Cx. 27, D. 1222. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4464. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4464. 
 

4465-  1806, Fevereiro, 14, São Paulo 
CARTA (cópia da) da Junta da Fazenda Real da Capitania de São Paulo, ao 
(Príncipe Regente D. João) dizendo que, pela galera Carlota Divertida de que é 
capitão José de Almeida e Silva, partiram de Santos para Lisboa 18 arrobas de 
salitre. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4465. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4465. 
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4466-  1807, Maio, 29,  Lisboa 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da vila de Sorocaba, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) a conservação do religioso beneditino, Frei Vicente 
do Rosário Ferrer, na presidência do mosteiro sito na mesma vila, por ter sido 
mandado, como presidente para outro mosteiro. Assinaram esta representação 
os seguintes oficiais: o juiz presidente, João de Arruda Leite; o juiz com portaria 
Antônio Vieira da Maia; o 1º vereador Antônio Gomes de Carvalho; o 2º vereador 
Manuel de Almeida Arruda; e 3º vereador Gaspar Rodrigues de Macedo; e o 
procurador Francisco de Paula Penteado.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4466. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4466. 
 

4467-  [ant. 1806, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel agregado ao 2º Regimento de Infantaria de 
Milícias da capitania de São Paulo, Cláudio José de Camargo, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) que 
se digne mandar passar aviso, ou decreto, ao Conselho Ultramarino, para ser 
confirmado no referido posto, a que foi promovido por ter contribuído com um 
donativo para o (Hospital Militar e Jardim Botânico). Por resolução exarada na 
consulta do Conselho Ultramarino de 1 de Fevereiro de 1805, pode este 
Conselho confirmar a promoção dos oficiais nos postos, até capitão, 
necessitando de decreto ou aviso para as patentes superiores, como sucedeu ao 
tenente coronel Francisco Antônio de Araújo, confirmado por decreto de 17 de 
Dezembro desse ano. 
Anexo:  atestado, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4467. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4467. 
 

4468-  [ant. 1806, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel agregado ao 2º Regimento de Infantaria de 
Milícias da capitania de São Paulo, Francisco Alvares Ferreira do Amaral, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que, 
por decreto ou aviso, mande que o Conselho Ultramarino faça expedir a 
confirmação do posto para que foi promovido em 1 de Setembro de 1802, por ter 
exercido, sem remuneração o cargo de Tesoureiro das Obras do Hospital Militar 
e Jardim Botânico da cidade de São Paulo. Por resolução exarada na consulta de 
1 de Fevereiro de 1805 o referido Conselho já expedira algumas confirmações 
até o posto de capitão; como, pode fazer com aviso régio, como sucedeu ao 
tenente-coronel Francisco Antônio de Araújo, dirige-se ao Rei esperando ser 
atendido, em virtude do que acaba de expor. 
Anexo: atestado, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4468. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4468. 
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4469-  [ant. 1806, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Rangel, da capitania de São Paulo, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da sua patente, em virtude de ter sido provido no posto de tenente 
coronel agregado do Regimento de Milícias da vila de Cunha, da dita capitania, 
por ter dado vinte e cinco cavalos, no valor de quinhentos mil réis, para se 
aplicarem nas fazendas reais e renovação das raças. E, ainda, por já se ter 
confirmado a patente de Francisco Antônio de Araújo, no posto de tenente-
coronel. 
Anexo: atestado, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4469. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4469. 
 

4470-  [ant. 1806, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do ajudante Bartolomeu da Costa Almeida e Cruz, por seu 
procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente D. João) pedindo lhe mande 
passar Carta de Confirmação de sesmaria de meia légua de terras do rio 
Piraupaba no distrito da vila de Iguape. 
Anexo:  carta de sesmaria, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4470. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4470. 
 

4471-  [ant. 1806, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO do alferes de Cavalaria da Legião de Voluntárias Reais da 
capitania de São Paulo, Tomás José da Silva ao (Príncipe Regente D. João) 
dizendo que, tendo ele e um seu irmão ido para a capitania de São Paulo com 
seu pai, que fora como ajudante de ordem para aquela capitania, lá assentara 
praça de cadete no ano de 1797 e, sempre bom servidor, viera depois para o 
Reino freqüentar a Academia Real da Marinha. Pedia-lhe licença para ficar a 
servir num Regimento de Lisboa, pois fazia falta a sua família, em virtude de seu 
pai se encontrar na capitania de São Paulo, exercendo o cargo de governador da 
praça de Santos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4471. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4471. 
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4472-  [ant. 1806, Março, 29] 
REQUERIMENTO de Antônio Moreira da Costa, da capitania de São Paulo, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que despache a sua proposta de tenente-coronel, a exemplo do que se praticou 
com o tenente-coronel Francisco Antônio de Araújoe com o tenente-coronel 
Bento Manuel de Almeida, em virtude de ter concorrido com o donativo gratuito 
de quinhentos mil réis para a continuação das obras do Hospital Real Militar e do 
Jardim Botânico, e ainda por ter sido proposto pelo governador e capitão-general 
(da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) para 
tenente-coronel agregado ao 2º Regimento Miliciano da mesma capitania, em 13 
de Maio de 1801. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4472. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4472. 
 

4473-  [ant. 1806, Março, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia de Ordenanças da vila de 
Conceição de Itanhaém, José Francisco do Rego pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João), que confirme a patente, daquele posto, que lhe foi conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca 
e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4473. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4473. 
 

4474-  1806, Abril, 7, Palácio de Vila Viçosa 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Diogo José 
de Noronha) conde de Vila Verde, para o (presidente (?) do Conselho 
Ultramarino), visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), informando-o que o Príncipe Regente (D. João) manda subir a 
consulta, sobre o requerimento do padre Manuel Joaquim de Castro, a respeito 
da Capelania da Legião de Voluntários Reais da capitania de São Paulo. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4474. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4474. 
 

4475-  [ant. 1806, Abril, 15] 
REQUERIMENTO de Antônio Duarte do Vale ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação de patente, de capitão-mor, da vila de Apiaí. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4475. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4475. 
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4476-  1806, Abril, 16, Palácio de Vila Viçosa 
DECRETO pelo qual o (Príncipe Regente D. João) aprova as promoções de 
oficiais dos Corpos Milicianos da capitania de São Paulo, por proposta do 
governador e capitão-general da mesma capitania, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça, e indicados na relação assinada pelo ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de 
Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4476. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4476. 
 

4477-  [ant. 1806, Abril, 15] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva Bueno, da capitania de São Paulo, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, da mesma capitania, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), que, a exemplo do que se fez, a favor do tenente-coronel 
Francisco Antônio de Araújo, por Decreto de 17 de Dezembro de 1805 e, por ter 
sido proposto para tenente-coronel reformado do 2º Regimento de Infantaria 
Miliciana, mande passar outro decreto ao Conselho Ultramarino, para que faça 
subir, à real presença a patente do requerente, em virtude de os governadores 
não terem autoridade de passar patentes, e o mesmo Conselho não o poder 
fazer, sem preceder aviso ou decreto, por se tratar de oficiais superiores, como 
aqueles dois. 
Anexo: atestado, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4477. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4477. 
 

4478-  [ant. 1806, Abril, 23] 
REQUERIMENTO do alferes de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, Tomás José da Silva, ao (Príncipe Regente D. João) 
pedindo-lhe que, em virtude de lhe ser necessária a sua permanência em Lisboa 
para amparar a família, lhe desse licença para ficar a servir num Regimento de 
Lisboa. 
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4478. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4478. 
 

4479-  1806, Maio a Dezembro, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), em que diz ter ido à vila 
de São Sebastião e que tendo examinado a ilha que fica defronte, sua população 
e local, pensou criar ali uma vila o que de fato fez de acordo com as régias 
instruções de 26 de Janeiro de 1765 e com o aviso de 4 de Novembro de 1799, 
que a recomendava como uma medida de segurança para o Estado. Denominou 
a nova vila como Vila Bela da Princesa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4479. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4479. 
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4480-  1806, Maio, 5, São Paulo 
CARTAS do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o Príncipe Regente D. João, do ano de 1806: a 1ª 
informa sobre a representação dos oficiais da Câmara da vila de Porto Feliz, na 
qual se queixava de determinado tributo, por arroba de açúcar.. A 2ª informa 
sobre a carta do ouvidor da comarca de Paranaguá, na qual pedia determinada 
verba para pagamento do médico eleito pelos oficiais da Câmara da referida vila. 
Considera louvável a sua pretensão, no que respeita ao problema sanitário. . A 3ª 
informa sobre o requerimento do juiz de fora da vila de Santos, Antônio Carlos 
Ribeiro à Andrade Machado e Silva, no qual pretende que sejam regulados os 
emolumentos do seu cargo. A 4ª informa sobre o requerimento de José Joaquim 
de Vasconcelos, no qual pede a confirmação do posto de alferes da 5ª 
Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de Infantaria Miliciana da cidade de 
São Paulo. A 5ª informa sobre o requerimento do capitão agregado à Brigada de 
Cavalaria da Legião da cidade de São Paulo, Antônio da Silveira Peixoto, no qual 
pedia que o reformassem no posto de sargento-mor, com soldo completo, 
conforme lhe concede a lei. A 6ª informa sobre o requerimento de Francisco 
Rodrigues Ferreira, no qual pedia a confirmação do posto de capitão-mor das 
Ordenanças da vila Antonina. A 7ª informa sobre o requerimento de João de 
Castro do Canto e Melo, no qual expõe que, sendo capitão da Brigada de 
Cavalaria da Legião de Voluntários da cidade de São Paulo, o governador 
anterior, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) o propusera e nomeara 
em 1727, para sargento-mor do 2º Regimento de Cavalaria Miliciana, com o que 
se considera gravemente prejudicado. A 8ª refere-se à provisão  na qual o 
(Príncipe Regente D. João) lhe participava ter mandado confirmar Francisco 
Pereira de Mendes, no posto de capitão da 3ª Companhia de Ordenanças de São 
Paulo. A 9ª informa sobre o requerimento de Manuel Martins dos Santos Rego, 
no qual pedia a confirmação da reforma no posto de cirurgião-mor da Legião da 
cidade de São Paulo. A 10ª informa sobre a representação da Câmara da vila de 
Paranaguá, protestando contra a determinação do governador, em conduzirem 
os seus effeitos ao porto de Santos, privando-os assim da liberdade de dispor 
das suas mercadorias. A 11ª informa sobre o requerimento de José Manuel 
Pereira, no qual pedia a confirmação do posto de capitão da 6ª Companhia do 
Regimento de Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba. A 12ª informa sobre o 
requerimento de Antônio Gaspar Teixeira dos Reis, declarando se existe algum 
genro do sargento-mor. A 13ª informa que o (Príncipe Regente D. João), lhe 
ordenara que remetesse ao Régio Tribunal, um mapa da População da capitania 
de São Paulo, especificando a divisão militar. A 14ª informa sobre o requerimento 
de Manuel de Alvarenga Braga, pedindo a confirmação do posto de capitão da 
Companhia dos homens pardos forros, da vila de São Vicente. A 15ª informa 
sobre o requerimento de Francisco Gonçalves Rocha, pedindo a confirmação do 
posto de alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de 
Milícias da vila de Paranaguá. A 16ª informa sobre o requerimento de José de 
Araújo Ferraz, pedindo a confirmação do posto de capitão das Ordenanças da 
vila de Mogi-mirim (Mogymerim). A 17ª informa sobre o requerimento de Manuel 
Ferreira da Silva, pedindo a confirmação do posto de tenente da Companhia de 
Mogi-guaçu. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. .4480 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4480. 
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4481-  1806, Maio, 6, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João) dizendo ter recebido, com 
a Provisão de 28 de Março de 1805, os exemplares impressos das leis, alvarás e 
decretos até esse tempo promulgadas para se publicarem nas comarcas da 
capitania ao que deu inteiro cumprimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4481. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4481. 
 

4482-  1806, Maio, 6, São Paulo 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o Príncipe Regente (D. João); em que expõe que, 
com a Provisão Régia de 28 de Março de 1803, cuja cópia vai inclusa, recebeu 
os exemplares impressos das leis, alvarás e decretos do soberano, para serem 
publicados nas comarcas da capitania (de São Paulo). O dito governador 
participa ao Príncipe Regente que essa ordem foi cumprida. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4482. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4482. 
 

4483-  1806, Maio, 8, Belém 
CARTA de Antônio de Araújo de Azevedo para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) pedindo-lhe o seu parecer sobre o 
requerimento de alferes de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, Tomás José da Silva. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4483. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4483. 
 

4484-  1806, Maio, 13, Palácio de Queluz 
DECRETO pelo qual o (Príncipe Regente D. João) promove o ajudante de ordens 
do Governo da capitania de São Paulo, Daniel Pedro Muller, a sargento-mor de 
Infantaria, continuando no exercício que tem atualmente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4484. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4484. 
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4485-  1805, Julho, 10, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente, D. João), dando o seu parecer 
sobre a representação que fizeram os oficiais da Câmara da vila de Parnaíba, em 
que pediam por motivos expostos nessa representação, que se mandasse sustar 
a confirmação da patente do posto de capitão-mor conferido a Manuel da Cruz 
Correia da Silva. Diz que a referida representação não passa dum simples caso 
de intriga e inveja proveniente do fato dos oficiais da Câmara tomarem a defesa 
de parentes ou pessoas amigas. 
Anexo: cípia de 2 provisões, certidão, atestado, 2 ofícios, requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4485. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4485. 
 

4486-  1806, Maio, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), dando as 
informações pedidas na Provisão de 20 de Novembro de 1804 sobre o conteúdo 
do requerimento de João Francisco de Andrade no qual pede a confirmação do 
posto de capitão-mor da vila de São Carlos. Informa, pois, que o requerente 
merece ser atendido na sua petição assim como os seguintes oficiais da mesma 
vila; o capitão Inácio Ferreira de Sá, o capitão José Inácio de Camargo, o 
ajudante do Número, Antônio Francisco de Andrade e o ajudante supra, Antônio 
Pompeu de Camargo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4486. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4486. 
 

4487-  1806, Maio, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento em que o escrivão da 
receita e despesa da Real Casa da Fundição do Ouro da cidade de São Paulo, 
Diogo José da Silva, pede confirmação vitalícia do lugar que ocupa. Com base no 
Regimento de 4 de Março de 1751, o Conselho mostra-se desfavorável ao 
deferimento do requerimento. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4487. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4487. 
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4488-  1806, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que o (Príncipe D. 
João) ordenara, por Aviso do ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), de 
15 de Fevereiro de 1806, sobre o requerimento de Diogo José da Silva, em que 
pede a confirmação vitalícia do ofício de escrivão da Receita e Despesa da Casa 
da Fundição do Ouro, da cidade de São Paulo. Ouvido o procurador da Fazenda, 
sobre o assunto, respondeu que, à vista das atestações juntas, se fizesse justiça. 
O desembargador procurador da Coroa disse que os escrivães deviam ser 
propostos anualmente pelas Câmaras respectivas, de acordo com o Regimento 
de 4 de Março de 1751, e que o requerimento do suplicante era contrário ao 
estabelecido. 
Anexo:  2 requerimentos, provisão, 4 atestados, alvará, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4488. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4488. 
 

4489-  [ant. 1806, Maio, 24] 
REQUERIMENTO das Câmaras das vilas de Sorocaba, São Carlos e Parnaíba, 
da capitania de São Paulo, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mande 
observar o privilégio concedido, por Provisão de 17 de 1555, aos senhores de 
engenhos do Brasil, pelo qual estes ficavam isentos do pagamento de direitos, 
por um período de dez anos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4489. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4489. 
 

4490-  [ant. 1806, Maio, 31] 
REQUERIMENTO do bacharel, ouvidor da capitania de São Paulo, Joaquim 
Procópio Picão Salgado, por seu pai e procurador, Feliciano Velho Salgado, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que mande passar as ordens necessárias, 
para que o seu sucessor, o bacharel (Miguel Antônio de Azevedo Veiga) tire a 
sua residência. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4490. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4490. 
 

4491-  [ant. 1806, Junho, 3] 
REQUERIMENTO de Francisco Gonçalves dos Santos Cruz, por seu procurador 
Domingos José Soares Barros, para o (Príncipe Regente D. João) pedindo 
confirmação do posto de alferes da 2ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, no qual foi provido, por baixa dada a Antônio 
José de Oliveira, por não ter apresentado a sua patente confirmada e não residir 
no distrito da sua Companhia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4491. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4491. 
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4492-  [ant. 1806, Junho, 9, São Paulo] 
REQUERIMENTO do ouvidor da comarca de São Paulo, o bacharel Miguel 
Antônio de Azevedo Veiga, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe 
mande passar provisões, para que na Junta da Fazenda da capitania de (São 
Paulo) se lhe paguem os seus ordenados, vencidos desde o dia do embarque no 
porto de Lisboa. 
Anexo:  provisão, 2 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4492. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4492. 
 

4493-  1806, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino favorável ao deferimento do requerimento 
incluso. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4493. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4493. 
 

4494-  1806, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino em que se satisfaz ao que o (Príncipe 
Regente D. João) determinar, em Aviso do ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos (João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), de 3 de Setembro de 1806, sobre o requerimento do capitão da 2ª 
Companhia das Ordenanças da vila de Ubatuba, Francisco Antônio de Freitas 
Guimarães em que pedia a confirmação da sua patente, sem lhe ser descontado 
o tempo que excedera o prazo para a apresentação da mesma. Ao Conselho 
parece dever ser atendido o sobredito requerimentoAnexo: requerimento, carta 
patente, tero de posse e juramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4494. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4494. 
 

4495-  [ant. 1806, Junho, 11] 
REQUERIMENTO de Antônio de Almeida Leite Penteado, por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que mande 
Aviso ao Conselho Ultramarino para ser confirmado no posto de capitão, da 2ª 
Companhia de Ordenança da vila de Sorocaba, posto em que foi provido pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo. (Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça (?)), como prova pela Patente que juntou. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4495. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4495. 
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4496-  1806, Junho, 16, Lisboa 
OFÍCIO de Pedro Duarte da Silva, dizendo que fez a visita do ouro ao navio 
Carlota Divertida de que é capitão José de Almeida e Silva, vindo de Santos. Dá, 
também, notícia dos passageiros que a dita embarcação transportava e que eram 
os seguintes: o negociante, João Antônio Gomes Camacho; o capitão-mor da 
capitania de Santos, Francisco Xavier da Costa Aguiar; o criado, Gregório 
Rodrigues de Castro e sua mulher, Jacinta Rosa Margarida que vêm 
recomendados ao conselheiro José Bento Machado. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4496. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4496. 
 

4497-  [ant. 1806, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do ajudante do Regimento de Cavalaria Miliciana da capitania 
de São Paulo, João Pereira Simões, natural da cidade de Lisboa, por seu 
procurador Joaquim Inácio da Rocha Pereira e Magalhães, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe conceda à sua família dois anos de licença para tratar 
dos seus assuntos na Corte. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4497. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4497. 
 

4498-  [ant. 1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Francisco de Assis Pinto Ferraz, por seu procurador, frei 
Manuel de São Pedro de Alcântara, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação do posto de alferes da 7ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4498. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4498. 
 

4499-  [ant. 1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de José Xavier Rodrigues, por seu procurador Jorge Vaz 
Peres, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da patente do posto 
de alferes da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento da Infantaria Miliciana da 
Marinha de Santos. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4499. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4499. 
 

4500-  [ant. 1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio José Viana, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação da patente que o provera no posto de tenente da 
Companhia de Caçadores do Regimento de Infantaria de Milícias da Marinha de 
Santos, concedido pelo governador e capitão-general de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4500. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4500. 
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4501-  [ant. 1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio José de Brito, por seu procurador, Irmão Manuel 
de São Pedro de Alcântara, da cidade de São Paulo, ao (Príncipe Regente, D. 
João), pedindo Patente de Confirmação, por ter sido promovido ao posto de 
tenente da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Milícias de Infantaria da 
mesma cidade. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4501. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4501. 
 

4502-  [1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Manuel Marques do Vale, por seu procurador, Jorge Vaz 
Peres, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação da patente, 
mandada passar pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
(Antônio José da Franca e Horta), pela qual foi provido no posto de alferes da 
Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria Miliciana da Marinha de 
Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4502. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D.4502. 
 

4503-  [ant. 1806, Junho, 19] 
REQUERIMENTO de Salvador da Rocha Camargo, por seu procurador Frei 
Manuel de São Pedro de Alcântara, de São Paulo, pedindo ao (Príncipe Regente 
D. João) confirmação da patente do posto de capitão da 1ª Companhia de 
Ordenanças da vila de Itapeva (Itapiva) da dita capitania. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4503. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4503. 
 

4504-  [ant. 1806, Junho, 20] 
REQUERIMENTO de Salvador de Oliveira Bettencourt (Betancor), por seu 
procurador Jorge Vaz Peres, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação 
da patente do posto de alferes da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da Marinha da praça de Santos. Sobre este documento recaiu 
um despacho do Conselho Ultramarino, mandando passar patente de 
confirmação.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4504. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4504. 
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4505-  [ant. 1806, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do alferes da 3ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da Marinha de Santos, Joaquim Pupo da Rocha, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) que lhe confirme a patente conferida pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4505. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4505. 
 

4506-  [ant. 1806, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor do Regimento de Cavalaria Miliciana de 
Curitiba, Salvador Machado de Oliveira pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que lhe confirme a patente junta, que lhe foi conferida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. .4506 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4506. 
 

4507-  [ant. 1806, Junho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel Lopes da Ressurreição, da vila de São 
Sebastião, da capitania de São Paulo, por seu procurador Alexandre Pereira 
Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que mande passar carta de 
confirmação de uma sesmaria de três léguas de terra, no sítio da ilha de São 
Sebastião. 
Anexo:  requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4507. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4507. 
 

4508-  [ant. 1806, Junho, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de milícias, Manuel Rodrigues Jordão, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, dizendo que, em virtude de ter pedido ao 
(Príncipe Regente D. João) carta de confirmação e de lhe ter sido exigida a 
patente em que mostrasse ter dado posse e juramento, pede que seja 
dispensado de a apresentar, por ter que a mandar vir de São Paulo. 
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4508. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4508. 
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4509-  1806, Junho, 24, São Paulo 
OFÍCIO de Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado para o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, 
dizendo, entre outras coisas, que o salitre fabricado por João Ferreira de 
Azevedo era suficientemente depurado;  e que ele lhe informara que havia 
nitreiras para os lados do rio Cipó, rio de São Francisco em caminho das (Minas) 
Gerais para o sertão da Bahia; que o enxofre extraído por destilação das pirites 
de Taubaté. fora enviado só para fazer ver todas as raridades da capitania, visto 
que tanto as de Taubaté, examinadas por João Manso (Pereira), como as 
descobertas por ele nas diferentes viagens, se achavam sempre em massas 
soltas de pequena extensão; que o sulfato de alumina fora extraído de um xisto 
"aluminoso pardo escuro" que se encontrara nas faldas das colinas por onde 
corria o ribeirão Bom Sucesso; que o processo usado por ele para obter pedra-
ume consistia em deitar as terras num vaso de chumbo ou de vidro e fervê-las 
em água, depois de decantar e filtrar. Finalmente, diz que as pedreneiras, 
achadas por ele, no caminho de Sorocaba para Itapetininga eram cinzentas 
escuras. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4509. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4509. 
 

4510-  [ant. 1806, Junho, 25] 
REQUERIMENTO de Joaquim José de Morais, ao (Príncipe Regente D. João), 
no qual expõe ter sido nomeado pelo Governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), para o posto de capitão de 
Milícias pelo que pede a confirmação da referida patente, sendo deferido. 
Quando pretendeu expedi-la, a Secretaria do Conselho Ultramarino pôs 
dificuldades, em virtude do requerente não ter dado posse e juramento. Por este 
motivo, pede ao referido Príncipe que mande expedir a dita patente, 
comprometendo-se a não ocupar o dito posto, sem primeiro tomar posse e 
juramento. 
Anexo:  requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4510. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4510. 
 

4511-  [ant. 1806, Junho, 26] 
REQUERIMEsNTO de José de Novais Dias, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe mande passar 
patente de confirmação do posto de capitão de Milícias do 1º Regimento da 
cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4511. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4511. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1251 / 1400 

4512-  [ant. 1806, Junho, 26] 
REQUERIMENTO do alferes do 1º Regimento da cidade de São Paulo, Joaquim 
Inácio Ribeiro Toledo, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) a confirmação da 
patente que lhe fora conferida pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4512. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4512. 
 

4513-  [ant. 1806, Junho, 26] 
REQUERIMENTO do (sargento da 6ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento 
de Infantaria da cidade de São Paulo), José Correia Pupo, por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação 
da patente, do governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta), pela qual foi provido no posto de alferes da mesma 
Companhia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4513. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D.4513. 
 

4514-  [ant. 1806, Junho, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO do sargento da Brigada da Legião de Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, José Matias Ferreira de Abreu, natural da mesma 
capitania pedindo ao (Príncipe Regente D. João que lhe permita ingressar 
novamente no seu Regimento, que serve há perto de 11 anos. Expõe a razão 
que o levou a pedir a demissão: não obter licença para vir ao Reino beijar os pés 
do seu soberano. Pela fé de ofícios inclusa prova ter assentado praça como 
soldado, aos 14 anos, no Regimento em que ainda se encontra. Distinguiu-se 
entre outros oficiais inferiores, sendo escolhido pelo ajudante de ordens, para o 
expediente da sala do governo, como mostra pelos atestados juntos. Ao pedir a 
demissão não pensou afastar-se do serviço e espera que, atendendo à sua 
antigüidade, não será privado do posto que já ocupava. 
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4514. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4514. 
 

4515-  1806, Junho, 27, Secretaria -Lisboa 
AVISO do secretário do Conselho Ultramarino Francisco de Borja Garção 
Stockler, para o fiscal das mercês, José Roberto Vidal da Gama mandando-o 
informar sobre o requerimento de Joaquim José Teixeira, que baixou com aviso 
de 27 de Janeiro de (1806), no qual pretende remuneração dos serviços 
prestados. 
Anexo: 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4515. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 45115. 
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4516-  [ant. 1806, Junho, 28 
REQUERIMENTO do bacharel em Matemática, André Pinto Duarte, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João) que lhe seja passada uma certidão do teor do decreto 
pelo qual, Martins Francisco Ribeiro de Andrade, foi despachado coronel 
graduado de Milícias, da cidade de São Paulo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4516. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4516. 
 

4517-  1806, Junho, 28, Lisboa 
AVISO (cópia do) do (presidente do Real Erário?), Luís de Vasconcelos e Sousa, 
para o (presidente do Conselho Ultramarino), visconde da Lapa, (João de 
Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho) transmitindo as ordens do Príncipe 
Regente (D. João), para enviar ao Conselho Ultramarino os dois ofícios do 
governador e (capitão-general) da capitania de São Paulo (Antônio José da 
Franca e Horta), datados de 30 de Junho de (1805), referindo-se às dúvidas que 
tinha em enviar, ao ouvidor da dita capitania, (Joaquim Procópio Picão Salgado), 
os Livros de Registos da Secretaria do Governo para neles examinar as ordens 
expedidas da Corte, ao ex-governador Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, de quem estava tirando residência. 
Anexo:  5 ofícios, carta, termo de reunião, edital, provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4517. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4517. 
 

4518-  1806, Junho, 28, Lisboa 
AVISO do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
visconde da Lapa, José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho dizendo 
que, por ordem do Príncipe Regente (D. João), remete ao Conselho Ultramarino, 
para que este dê o seu parecer, os dois ofícios do governador da capitania de 
São Paulo (Antônio José da França e Horta), datados de 30 de Junho de 1805, 
relativos à dúvida que se levantara de remeter ao ouvidor da mesma capitania os 
livros do registo da Secretaria do Governo, para exame das ordens que da Corte 
se tinham expedido ao ex-governador Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4518. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4518. 
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4519-  1806, Junho, 30, São Paulo 
CARTA de Martim Francisco Ribeiro de Andrada ao (ministro e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, 
(João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo-lhe que, até aquela altura, 
não chegara ordem para pôr em ação a mina de ferro de Sorocaba, sobre a qual 
ele já tinha mandado uma memória; que ele fizera várias excursões 
mineralógicas, tudo à custa de seus ordenados, e que delas resultara muitos 
produtos naturais, tanto no reino mineral como no vegetal; que pensava que ele 
também recebera os seus jornais de viagem, que de tudo lhe faziam menção, e 
também as idéias tendentes a aumentar a prosperidade da capitania, e a 
aproveitar as riquezas naturais; que ele estava a corrigir o seu jornal de viagem 
pelo Sul, desde Marinha até Paranaguá; que pensava que ele já recebera um 
caixão de sementes de plantas silvestres. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4519. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4519. 
 

4520-  1806, Julho, 3, Secretaria - Lisboa 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino) Francisco de Borja Garção 
Stockler, para o fiscal das Mercês, José Roberto Vidal da Gama, remetendo o 
requerimento de Bento Manuel de Almeida Pais e mais documentos que lhe 
foram juntos. 
Anexo: 2 requerimentos, certidão de fé de ofício, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4520. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4520. 
 

4521-  [ant. 1806, Julho, 27] 
REQUERIMENTO de Antônio de Almeida Leite Penteado, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, pedindo (ao Príncipe Regente D. João), confirmação do 
posto de capitão das Ordenanças da vila de Sorocaba, para o qual foi nomeado 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta). Expõe que por descuido dos seus procuradores, não a requereu 
a tempo, do que pediu dispensa, esperando que pelo aviso régio dirigido ao 
Conselho Ultramarino, este lhe fosse passado. Porém, tal não sucedeu, 
mandando-se informar. Recorre novamente, pedindo que junte este aos mais 
papéis, em vista da veracidade dos fatos, lhe seja passada a solicitada 
confirmação. 
Anexo: aviso, requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4521. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4521. 
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4522-  1806, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao (Príncipe Regente D. João) sobre o 
requerimento em que o sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros, João da 
Costa Ferreira, pede a sua nomeação para a posto de tenente-coronel do mesmo 
corpo, com o soldo dobrado, requerimento esse que foi remetido ao referido 
Conselho, por Aviso do ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos, Visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), de 5 de (Junho de 1806), para que se pronuncie sobre a seu 
conteúdo. Ao Conselho Ultramarino pareceu ser o requerente merecedor de 
ascender ao posto de tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiros, não com o 
soldo dobrado mas com o soldo simples da tarifa então em vigor, já pela 
antigüidade de dezoito anos com que serviu como sargento-mor, já pelos bons 
serviços atestados por três governadores sucessivos. 
Anexo: 4 requerimentos, 3 instrumentos em pública forma, 4 atestados, certidão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4522. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4522. 
 

4523-  1806, Julho, 15, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
ao visconde da Lapa, (Manuel de Almeida Vasconcelos), dizendo que, por ordem 
do Príncipe Regente (D. João), remete ao Conselho Ultramarino o ofício do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca 
e Horta), datado de 1 de Março de 1808, para que consulte o que lhe parecer. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4523. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4523. 
 

4524-  [ant. 1806, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do bacharel Antônio de Carvalho fontes, ouvidor de 
Paranaguá (Parnaguá), capitania de São Paulo, por seu procurador, Pedro 
Antônio de Carvalho Fontes, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que se digne 
mandar passar certidão de súplica dos habitantes da comarca, dirigida pelo 
Tribunal Régio, para a sua readmissão no referido cargo, também de qualquer 
representação em que seja acusado de injusto. Solicita, também, que na mesma 
certidão se declare se ele requereu sindicante, quando o seu sucessor tomou 
posse. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4524. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4524. 
 

4525-  [ant. 1806, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Cavalaria de Milícias de 
Curitiba, Francisco José de Sampaio Peixoto, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual, em virtude do (Príncipe) 
lhe mandar juntar ao requerimento anexo todos os documentos que  seguem. , 
pede que, uma vez juntos,  se siguam  os mais termos. 
Anexo: lembrete, 3 requerimentos,  certidão, atestado,  alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4525. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4525. 
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4526-  [ant. 1806, Julho, 31] 
REQUERIMENTO de José Marcos Bezerra, capitão de Infantaria das 
Ordenanças de uma das Companhias das freguesias do termo da vila de 
Salvaterra de Bibiribi, de que é capitão-mor, Antônio José do Souto, pedindo por 
seu procurador José Joaquim ao (Príncipe Regente D. João) que mande aviso ao 
Conselho Ultramarino para ser confirmado no referido posto. Não entregou a sua 
Patente no prazo devido, porque ela foi levada para o Reino, por Simão Pires 
Sardinha. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4526. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4526. 
 

4527-  [ant. 1806, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão da 8ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, Antônio Francisco de Sá, por seu procurador, 
José Luís Pereira Cunha (?) ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual (o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele 
posto. 
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4527. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4527. 
 

4528-  [ant. 1806, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Fernandes de Sampaio, da capitania de São Paulo, 
por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) que lhe mande passar confirmação de uma sesmaria, que lhe foi 
concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça), como já há tempo pedira, sem que tivesse 
vindo qualquer informação. Receando que o seu pedido não fosse deferido, pede 
que lhe mande passar 2ª via da dita informação. 
Anexo:  requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4528. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4528. 
 

4529-  1806, Agosto, 6, Lisboa 
INFORMAÇÃO dizendo que o ouvidor da capitania de São Paulo, Joaquim 
Procópio Picão Salgado representou, pelo Conselho Ultramarino, em 30 de 
Março de 1804, as alterações feitas pelo governador e capitão-general (Antônio 
José da Franca e Horta) nas sentenças dos conselhos de guerra regimentais. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4529. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4529. 
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4530-  1806, Agosto, 8, São Paulo 
CARTA do ouvidor sindicante, Joaquim Procópio Picão Salgado, para o (Príncipe 
Regente D. João), dizendo que pela Provisão de 26 de Março de 1805, começou 
a tirar residência ao bacharel Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça, de todo o tempo que serviu no lugar de juiz de fora da vila de Santos, 
e, pelos seus termos e autos, se vê que este ministro era inteligente, afável e 
compreensivo. 
Anexo: Autos de residência, edital, 5 termos de assentadas, termo de 
encerramento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4530. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4530. 
 

4531-  [ant. 1806, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO de alferes da 3ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo, Luís Antônio do Vale, por seu 
procurador Pedro "Lloreda", ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
confirmada a carta patente, pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) o nomeara para aquele 
posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4531. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4531. 
 

4532-  1806, Agosto, 12, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
ao visconde da Lapa (Manuel de Almeida Vasconcelos), dando conta do 
requerimento de Jacinto José de Castro, da capitania de São Paulo, que o 
Príncipe Regente (D. João) mandou ao Conselho Ultramarino, para que consulte 
o que parecer.. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4532. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4532. 
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4533-  1806, Agosto, 20, São Paulo 
OFÍCIO do (diretor das minas da capitania de São Paulo, coronel Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada Machado ao (ministro e secretário do Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), visconde de Anadia, dizendo que  lhe dirigira o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), um 
ofício pelo, qual lhe ordenava que lhe remetesse os diários das suas excursões 
mineralógicas e as participações que, sobre isto, fizera ao Ministério pelo 
Secretário de Estado do Ultramar, quando não lhe competia dirigir-lhe tais ofícios, 
pois as suas atividades eram apenas tratadas com a Secretaria de Estado e com 
o intendente-geral das minas e metais do Reino. Que pela continua remessa de 
minerais, resinas, cascas medicinais, sementes de plantas bravas, e pelos 
diários, já ele estava inteirado do seu incessante zelo. Pedia-lhe que expusesse o 
seu caso ao (Príncipe Regente D. João), para que não recebesse mais insultos. 
Anexo: Instrumento em pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4533. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4533. 
 

4534-  1806, Agosto, 20, Lisboa 
CARTA do (presidente do Real Erário), Luís de Vasconcelos e Sousa para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
dizendo que juntamente remete o ofício da Junta da Fazenda Real da capitania 
de São Paulo relativo à dúvida sobre o pagamento dos soldos, do orta estandarte 
da pBrigada de Cavaleria da Legião de São  Paulo, Tomás José da Silva. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4534. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4534. 
 

4535-  [ant. 1806, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO de Antônio Joaquim de Ataíde, por seu procurador, Francisco 
José de Freitas, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do posto de 
capitão de Milícias, para o qual foi nomeado pelo governador da capitania de São 
Paulo, o que em tempos já requereu e lhe foi recusado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 59, doc. 4535. 
AHU_CU_023-01, Cx. 59, D. 4535. 
 

4536-  [ant. 1806, Agosto, 25]  
REQUERIMENTO de Manuel Pereira de Castro, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação da patente, 
mandada passar pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta), pela qual foi provido no posto de capitão de 
Ordenanças da vila de Lorena. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, mandando passar patente de confirmação.  
Anexo: carta, patente,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4536. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4536. 
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4537-  [ant. 1806, Agosto, 25]  
REQUERIMENTO de Francisco Leme Barbosa por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação de (carta) de 
sesmaria inclusa. Sobre este requerimento recaíram três despachos do Conselho 
Ultramarino e dois pareceres, respectivamente do procurador da Coroa e da 
fazenda.  
Anexo:  carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. . 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. . 
 

4538-  [ant. 1806, Agosto, 25]  
REQUERIMENTO do (furriel da 8ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo), Manuel Pereira de Toledo, por seu 
procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a 
confirmação da patente, mandada passar pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca (e Horta), pela qual foi provido 
no posto de alferes da mesma Companhia.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4538. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4538. 
 

4539-  [ant. 1806, Agosto, 26]  
REQUERIMENTO do 1º tenente de Artilharia a Cavalaria da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo, Inácio José Vicente da Fonseca, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
que lhe seja passada, pela Secretaria do (Conselho Ultramarino), uma 2ª via da 
sua (carta) patente. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, deferindo-o. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4539. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4539. 
 

4540-  [ant. 1806, Agosto, 30]  
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Pereira, por seu procurador João Luís 
Pereira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe mande passar patente de 
confirmação do posto de alferes da 1ª Companhia do Regimento de Milícias. 
Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
mandando passar patente de confirmação.  
Anexo:  carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4540. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4540. 
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4541-  [ant. 1806, Agosto, 30]  
REQUERIMENTO de Francisco da Silva de Morais (e outros, por seu procurador 
Antônio Lopes Soares, ao (Principie Regente D. João), para que lhes seja 
mandada confirmar a carta de sesmaria pela qual o governador (interino) da 
capitania de São Paulo, (Frei José Raimundo Chichorro da Gama Lobo), lhes 
concedeu as terras que da mesma constam. Sobre este requerimento recaíram 
um despacho do Conselho Ultramarino, e dois pareceres, um do procurador da 
Coroa, outro da Fazenda, segundo o qual a sesmaria já caducou.  
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4541. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4541. 
 

4542-  [ant. 1805, Setembro, 5]  
CARTA do (ouvidor geral de São Paulo), Joaquim Procópio Picão Salgado para o 
(Príncipe Regente D. João) dizendo que recebeu a Provisão de seis de Março de 
mil oitocentos e seis na qual o Príncipe Regente dá indicações sobre a maneira 
de remeter as "Certidoens de posse" dos ministros colocados nas colônias 
ultramarinas. Na mesma provisão foi determinado que os ministros remetessem 
uma nota oficial das Ordens Régias que foram dadas aos seus antecessores e 
não chegaram a ser executadas. Diz, também, que juntamente envia a certidão 
da sua posse. Sobre esta carta recaiu um despacho do Conselho Ultramarino.  
Anexo:  certidão,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4542. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4542. 
 

4543-  [ant. 1806, Setembro]  
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues Jordão, negociante da capitania de São 
Paulo, donde é natural, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que se digne 
nomeá-lo comissário pagador das Tropas de São Paulo, e fazer-lhe a mercê da 
propriedade vitalícia do ofício de escrivão da Executoria da Fazenda Real da 
mesma capitania com o ordenado de 80$000 réis, como tem recebido, por 
Provimento da Junta da Fazenda. Junta documentos comprovativos da sua 
idoneidade. Tem esta observação: Recebidos os documentos de que faz menção 
este requerimento. Sobre este requerimento recaiu um despacho dizendo não se 
poder deferir por este meio.  
Anexo:  2 lembretes 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4543. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4543. 
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4544-  [ant. 1806, Setembro, 13]  
CARTA do (ouvidor de São Paulo) Joaquim Procópio Picão Salgado ao (Príncipe 
Regente D. João) informando ter dado cumprimento à Provisão de 23 de Agosto 
de 1804, que lhe ordenava que elaborasse um mapa de todas as comarcas da 
capitania com os respectivos rendimentos e uma nota das propinas que até então 
tinham pago as Câmaras, ao secretário do Conselho Ultramarino, bem como a 
indicação das propinas que tinham sido atribuídas por esta Ouvidoria em 
cumprimento da Ordem de 15 de Março de 1802.  
Anexo:  provisão (cópia), mapa,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4544. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4544. 
 

4545-  [ant. 1806, Outubro, 13]  
REQUERIMENTO de Américo Antônio Aires, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação do posto de capitão da 5ª Companhia do 1º Regimento de 
Cavalaria Miliciana da cidade de São Paulo, em que fora provido pelo governador 
e capitão-general (capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta). 
Assinou, como procurador do requerente, José Antônio Mendes da Costa. Sobre 
este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, deferindo-o.  
Anexo: carta patente,   
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4545. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4545. 
 

4546-  [ant. 1806, Outubro, 14]  
REQUERIMENTO de Manuel Pacheco de Almeida, por seu procurador José 
Soares Barros, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que confirme a sua 
nomeação para guarda-mor dos Ribeirões, Caramuru e Encantado do termo da 
vila de São Sebastião, da capitania de São Paulo. 
Anexo: provisão. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4546. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4546. 
 

4547-  1806, Outubro, 17, São Paulo 
OFÍCIO de Martim Francisco Ribeiro d'Andrada Machado ao intendente-general 
das minas e metais do Reino, José Bonifácio de Andrada e Silva, dizendo-lhe 
que, no dia 4 de Agosto de 1806, lhe enviara o governador e capitão-general da 
(capitania de) São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), um ofício pelo qual 
lhe ordenara que remetesse os diários das suas excursões mineralógicas, e até 
as participações que sobre estes objetos fizera ao Ministério pela Secretaria de 
Estado do Ultramar, quando a ele não lhe competia dirigir-lhe tais ofícios. 
Queixava-se do referido governador, dizendo que se lhe atribuía poderes que 
não tinha, pois certos governadores da América julgavam-se proprietários e não 
delegados do poder soberano. Pedia-lhe que expusesse o seu caso ao (Príncipe 
Regente D. João), para que ele não recebesse mais insultos, tão pouco próprios 
para quem cumpre o seu dever.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4547. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4547. 
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4548-  [ant. 1806, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva Bueno, da cidade de São Paulo, dizendo 
que, em virtude de ter sido proposto pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, para tenente coronel reformado do 2º Regimento de 
Infantaria de Milícias da dita cidade, e não ter sido deferido até aquela data, 
pedia ao (Príncipe Regente D. João) que, tendo em vista as promoções pelos 
mesmos motivos, do coronel Bento Manuel de Almeida Pais e do tenente-coronel 
Francisco Antônio de Araújo, o confirmasse no dito Posto. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino.  
Anexo: lembrete, atestado. 
Fevereiro 12. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4548. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4548. 
 

4549-  1806, Setembro, 18, Mafra 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior) para que da cidade do Porto faça viagem para Santos e 
regresse à mesma cidade ou à de Lisboa, o navio Mentos, de que é mestre, 
Manuel Carneiro dos Santos, e proprietário, José Marques da Silva e Félix 
Carneiro dos Santos.  
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4549. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4549. 
 

4550-  [ant. 1806, Setembro, 20, Lisboa]  
REQUERIMENTO de Joaquim José de Almeida por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João), no qual diz que servindo o lugar de 
ouvidor-geral e corregedor da comarca de São Paulo, assentou praça de auditor 
na Legião de Voluntários Reais da mesma capitania em 22 de Setembro de 
1799, vencendo o soldo relativo à patente de capitão de Infantaria como 
acontecia com os seus antecessores, pede que lhe sejam concedidos os soldos 
que venceu sendo desobrigado da fiança prestada.  
Anexo: requerimento, certidão,  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4550. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4550. 
 

4551-  [ant. 1806, Outubro, 7]  
REQUERIMENTO de André Pinto Duarte, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
que lhe mande passar por certidão cópia do decreto pelo qual, Martim Francisco 
Ribeiro de Andrade foi nomeado sargento-mor de Milícias de São Paulo, 
atendendo à sua formatura em Matemática. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho favorável do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4551. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4551. 
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4552-  [ant. 1806, Outubro, 11, Lisboa]  
REQUERIMENTO do coronel de Milícias da capitania de São Paulo, José Vaz de 
Carvalho, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João) pedindo que seja reformada e suba de novo à Real presença, a consulta 
mandada fazer ao seu anterior requerimento, há mais de seis meses, em que 
pedia lhe fosse feita mercê do hábito de Cristo. Sobre este requerimento recaiu 
um despacho do Conselho Ultramarino, mandando reformar a Consulta. 
Anexo: informação, 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4552. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4552. 
 

4553-  1806, Outubro, 12, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia para o cargo de 
secretário do governo da capitania de São Paulo, Manuel da Cunha de Azeredo 
Coutinho de Sousa Chichorro. Ordena, também, que o Conselho Ultramarino dê 
os despachos necessários. Sobre este decreto recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, mandando cumpri-lo e registá-lo. Tem, no verso, uma informação, 
declarando o seguinte "Expedido Alvará em 22 de Outubro de 1806".  
Anexo:  bilhete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4553. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4553. 
 

4554-  [ant. 1806, Outubro, 14, Vila de Itu]  
REQUERIMENTO do capitão da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento 
Miliciana de Sertanejos da vila de Itu, José da Cunha Raposo, por seu 
procurador, José Francisco Vieira, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo a 
confirmação da patente pela qual foi provido no sobredito cargo pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
mandando passar patente de confirmação.  
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4554. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4554. 
 

4555-  1806, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre os requerimentos, que lhe foram 
remetidos pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, (visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior). Esses requerimentos eram de Antônio Simplicio da Silva, (de Tomás 
Gonçalves Gomide e de Jacinto José de Castro ao Príncipe Regente (D. João), 
em que pedem a confirmação dos postos, respectivamente de alferes, de 
cirurgião-mor e de tenente, nos quais foram providos, por comissão, pelo ex-
governador da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, visto o sucessor (o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio José da Franca e Horta), lhes ter dado baixa daqueles postos. 
Anexo: 3 requerimentos (cópias), informação (cópia), 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4555. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4555. 
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4556-  [ant. 1806, Outubro, 31]  
REQUERIMENTO de José Joaquim do Nascimento, por seu procurador Antônio 
Florêncio de Mendonça Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da patente do posto de capitão da 3º Companhia da Ordenança da 
vila de Lorena (Lorina), governo de São Paulo.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4556. 
 

4557-  [ant. 1806, Outubro, 31, São Paulo]  
REQUERIMENTO de Antônio dos Santos Sousa, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação da patente que o provera no posto de tenente da 1ª 
Companhia de Caçadores do Regimento de Infantaria Miliciana da (vila de 
Cunha), governo de São Paulo. Assinou como procurador do requerente, Antônio 
Florêncio de Mendonça e Oliveira.  
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4557. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4557. 
 

4558-  [ant. 1806, Outubro, 31, Lisboa]  
REQUERIMENTO de João José de Macedo por seu procurador Antônio 
Florêncio de Mendonça e Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da patente do posto de capitão da 1ª Companhia de Fuzileiros de 
Infantaria Miliciana da vila de Cunha, governo de São Paulo.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4558. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4558. 
 

4559-  [ant. 1806, Outubro, 31]  
REQUERIMENTO de Francisco Vieira de Novais, por seu procurador Antônio 
Florêncio de Mendonça e Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação do posto de capitão da Companhia de Caçadores do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Cunha, (capitania) de São Paulo, o qual foi provido 
como mestre pela (carta) patente inclusa. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, para que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) informasse qual o 
posto que aquele oficial ocupava anteriormente. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4559. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4559. 
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4560-  [ant. 1806, Outubro, 31]  
REQUERIMENTO de Manuel José Vieira Barroso, por seu procurador, Antônio 
Florêncio de Mendonça e Oliveira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação da patente do posto de tenente da 1ª Companhia de Fuzileiros do 
Regimento de Infantaria Miliciana da vila de Cunha, Governo de São Paulo.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4560. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4560. 
 

4561-  1806, Novembro, 6, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando-o com o 
seu parecer, sobre o requerimento de José Joaquim de Vasconcelos, em que 
pedia confirmação do posto de alferes da 5 Companhia de Fuzileiros de 2- 
Regimento de Infantaria. 
Anexo: provisão (cópia), requerimento, ofício (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4561. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4561. 
 

4562-  [ant. 1806, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO de Francisco José Barroso, por seu procurador, Antônio 
Florêncio de Mendonça e Oliveira, pedindo, ao (Príncipe Regente D. João), 
confirmação do posto do quartel-mestre do Regimento de Infantaria Miliciana da 
vila de Cunha (capitania) de São Paulo, para que fora nomeado como prova pela 
(carta) patente junta.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4562. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4562. 
 

4563-  1806, Novembro, 4, São Paulo 
OFÍCIO do (químico) Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado para o 
(ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
enviando o diário da sua viagem de exploração mineralógica de Santos a (Nossa 
Senhora do Rosário de) Paranaguá. Participa que está a preparar um caixote de 
sementes de plantas bravas para enviar para o Reino.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4563. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4563. 
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4564-  1806, Novembro, 5, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta), para o (Príncipe Regente D. João) dando o seu parecer 
sobre o requerimento de José Pereira dos Reis, no qual pedia a confirmação do 
posto de alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria 
Miliciana da vila de Cunha, e informando-o que o requerente teve baixa do posto 
que exercia por não ter apresentado a patente confirmada no tempo prescrito 
pela lei. Como ele requereu nova patente, acha que está em condições de obter 
a confirmação do dito posto.  
Anexo:  provisão (cópia), requerimento, lembrete, carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4564. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4564. 
 

4565-  1806, Novembro, 6, São Paulo 
CARTA de Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado para o (Príncipe 
Regente D. João), queixando-se do mau procedimento do governador e capitão-
general (da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta) para com 
sua família e amigos, para, indiretamente, o atingir, o que não aconteceu com os 
generais seus antecessores, e pedindo que se lhes faça justiça. 
Anexo: 2 requerimentos, atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4565. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4565. 
 

4566-  [ant. 1806, Novembro, 8]  
REQUERIMENTO de José de Almeida e Silva, mestre do navio Urano, 
anteriormente denominado Venus Triunfante, de que é proprietário João Antônio 
Gomes Camacho, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mande passar 
passaporte, para poder seguir viagem para o posto da vila de Santos, com escala 
pela Ilha da Madeira.  
Anexo: instrumento em pública forma (traslado do). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4556. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4556. 
 

4567-  4567  
REQUERIMENTO do (porta-bandeira da 1ª Companhia de Fuzileiros do 
Regimento de Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba), João Rodrigues de 
Miranda por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo a confirmação da patente de governador e (capitão general) da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), pela qual foi provido 
no posto de alferes da mesma Companhia. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, mandando passar patente de confirmação.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4567. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4567. 
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4568-  [ant. 1806, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO de Pedro Alexandrino Ortiz, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da patente do 
posto de tenente da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria da 
vila de Sorocaba.  
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4568. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4568. 
 

4569-  [ant. 1806, Novembro, 12]  
REQUERIMENTO do tenente da Companhia de Caçadores do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba, Luís Antônio da Assunção, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe 
seja mandado confirmar a carta patente pela qual o governador (e capitão-
general) da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4569. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4569. 
 

4570-  [ant. 1806, Novembro, 13, Sorocaba]  
REQUERIMENTO de Joaquim de Barros Lima, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação da patente que lhe fora concedida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), 
provendo-o no posto de alferes da 3ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba. Assinou como procurador, Alexandre 
Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4570. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4570. 
 

4571-  [ant. 1806, Novembro, 13]  
REQUERIMENTO de José Manuel de Sequeira e Antônio João de Oliveira, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) 
confirmação da carta de sesmaria, pela qual o atual governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) lhes concedeu, em 
nome do (Príncipe Regente), por sesmaria, terras no distrito da vila de Porto 
Feliz.  
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4571. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4571. 
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4572-  [ant. 1806, Novembro, ]  
REQUERIMENTO do capitão-mor Francisco Correia de Morais e do Alferes 
Antônio Correia de Morais, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhes seja mandada confirmar a carta de 
sesmaria pela qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta), lhes concedeu em nome do mesmo Príncipe, 
"legoa e meia de terras no Distrito da villa de Porto Feliz".  
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 60, doc. 4572. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4572. 
 

4573-  [ant. 1806, Novembro, 13]  
REQUERIMENTO de Manuel José Machado por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da 
patente do posto de alferes da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4573. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4573. 
 

4574-  [ant. 1806, Novembro, 13]  
REQUERIMENTO de Antônio José de Oliveira por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação do posto de 
capitão da 8ª Companhia de Fuzileiros de Infantaria de Milícias, da vila de 
Sorocaba, para o qual foi proposto pelo governador da capitania de São Paulo, 
como mostra pela (carta) patente junta.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4574. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4574. 
 

4575-  1806, Novembro, 13, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), comunicando ter já 
executado a sua Provisão de 20 de Julho de 1805, mandando cessar a carta 
patente passada ao capitão da 3ª Companhia das Ordenanças da cidade de São 
Paulo, José Pinto Tavares, por não ter obtido confirmação régia e haver sido 
reformado por simples apostilha do ex-governador e capitão-general de São 
Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça). Sucedeu a este, Francisco 
Pereira Mendes, a quem o Príncipe mandou passar patente de confirmação.  
Anexo:  provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4575. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4575. 
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4576-  [ant. 1806, Novembro, 14]  
REQUERIMENTO de Antônio José Monteiro, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que se digne confirmá-lo no 
posto de alferes da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria 
Miliciana, da vila de Sorocaba, a que foi provido pelo governador da capitania de 
São Paulo, como mostra pela (carta) patente junta.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4576. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4576. 
 

4577-  [ant. 1806, Novembro, 14]  
REQUERIMENTO de Bento Pais de Barros, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da patente do 
posto de tenente da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de 
Milícias da vila de Sorocaba.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4577. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4577. 
 

4578-  [ant. 1806, Novembro, 14]  
REQUERIMENTO do tenente da 3ª Companhia do Regimento de Infantaria 
Miliciana da vila de Sorocaba, Antônio Pais de Barros, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe confirme a Patente conferida pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Como procurador Alexandre Pereira Diniz.  
Anexo:  carta patente 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4578. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4578. 
 

4579-  [ant. 1806, Novembro, 14, Sorocaba]  
REQUERIMENTO de Fernando Pais de Barros, ao (Príncipe Regente D. João) 
pedindo a confirmação da patente pela qual o governador e (capitão-general) da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) o proveu no posto de 
tenente da 8ª Companhia de Fuzileiros de Infantaria Miliciana da vila de 
Sorocaba. Assinou como procurador do requerente Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4579. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4579. 
 

4580-  [ant. 1806, Novembro, 14]  
REQUERIMENTO de Alexandre Pessoa da Silva, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação da patente do 
posto de capitão de milícias.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4580. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4580. 
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4581-  1806, Novembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) informando-o que o 
requerente Lourenço Antônio Leme que pedira confirmação do posto de capitão 
da nova Companhia da Ordenança do bairro do Couto da freguesia de Jaguari, 
distrito da vila de São João de Atibaia, ainda se acha exercendo o seu posto, e 
não lhe consta que tenha desmerecido o conceito que dele se formou, quando se 
lhe passou a patente.  
Anexo: provisão (cópia) , mapa, requeirimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4581. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4581. 
 

4582-  1806, Novembro, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) dizendo-lhe que, 
em virtude de, pelo tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, lhe ser ordenado 
que fizesse cessar a côngrua que pela tesouraria-Geral daquela capitania recebia 
o vigário da vila de Macareí, padre Fabiano Martins de Sequeira, visto que ele a 
recebia do povo, assim o fizera. Daqui resultou que as Câmaras publicaram 
editais noticiando aos povos que não tinham obrigação de pagar "conhecenças" 
aos párocos que recebiam côngrua da Fazenda Real, e que, por causa desta sua 
ordem, o procurador régio o ofendera na sua autoridade.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4582. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4582. 
 

4583-  [ant. 1806, Novembro, 2]  
REQUERIMENTO de Gregório Félix de Almeida, por seu procurador, Antônio 
Lopes Soares, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do posto de 
capitão da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria Miliciana da 
Marinha, da praça de Santos, para o qual foi nomeado pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, como mostra pela patente junta.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4583. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4583. 
 

4584-  [ant. 1806, Dezembro, 2]   
REQUERIMENTO do capitão da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da Marinha da praça de Santos, Fernando José de Morais, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo a confirmação do seu posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4584. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4584. 
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4585-  [ant. 1806, Dezembro, 5]  
REQUERIMENTO do tenente da 1ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, José Antônio de Oliveira, por seu procurador 
Baltasar de São Mamede, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
confirmada a carta patente pela qual foi provido naquele posto.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4585. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. .4585 
 

4586-  [ant. 1806, Dezembro, 5]  
REQUERIMENTO do capitão da 3ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria 
Miliciana, Ângelo Leite de Sequeira, por seu procurador Baltasar de São 
Mamede, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo confirmação da (carta) patente 
que juntamente apresenta.  
Anexo:  carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4586. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4586. 
 

4587-  [ant. 1806,, Dezembro, 5]  
REQUERIMENTO do capitão da 3ª Companhia de Ordenança da vila de São 
Carlos de que é capitão-mor José Francisco de Andrade - José Francisco de 
Morais, pelo seu procurador Baltazar de São Mamede, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que o confirme no seu posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4587. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4587. 
 

4588-  [ant. 1806, Dezembro, 5]  
REQUERIMENTO de Francisco Gonçalves Leite, por seu procurador Baltasar de 
São Mamede ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja confirmada a 
sesmaria que obteve por compra a João Ribeiro Barbosa.  
Anexo:  carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 60, doc. 4588. 
AHU_CU_023-01, Cx. 60, D. 4588. 
 

4589-  [ant. 1806, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do juiz e dos irmãos da Confraria de Nossa Senhora da Boa 
Morte da cidade de São Paulo por seu procurador, Baltazar de São Mamede, ao 
(Príncipe Regente, D. João), pedindo a confirmação do novo compromisso da 
Irmandade com todas as cláusulas que foram estabelecidas quando foi fundada 
aquela Confraria. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho 
Ultramarino, declarando que o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta) e o Bispo, da mesma capitania, (D. 
Mateus de Abreu Pereira) devem dar os seus pareceres, separadamente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4589. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4589. 
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4590-  1806, Dezembro, 15, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), dando 
conta dum requerimento do secretário do governo da capitania de São Paulo, 
Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho Sousa Chichorro, que o Príncipe Regente 
(D. João) mandou remeter ao Conselho Ultramarino, para que consulte o que lhe 
parecer. Sobre este aviso recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
mandando cumprir e registar. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4590. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4590. 
 

4591-  1806, Dezembro, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), respondendo à Provisão 
de 26 de Outubro de 1804, na qual se ordenava que remetesse uma relação das 
Companhias das Ordenanças criadas de 1795 em diante, com a indicação da sua 
lotação, dos capitães-mores e alferes com confirmação de patente. Na mesma 
provisão se determina que, para se regular a organização e número de oficiais 
dos Corpos das Ordenanças, igualmente se elaborasse um mapa exato, quanto 
possível, da população da capitania de São Paulo com a discriminação da idade, 
sexo, estado, e ocupação, para que assim se pudesse formar um justo conceito 
da divisão militar em capitanias-mores das Ordenanças e do número de 
Companhias em que cada uma está subdividida. Diz que na execução destes 
mapas têm trabalhado duas pessoas e que não conseguiu mais amanuenses, 
como determinava o Aviso de 23 de Agosto de 1770, por não haver gente que 
fosse capaz de escrever sofrivelmente.  
Anexo: provisão (cópia), aviso (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4591. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4591. 
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4592-  1806, Dezembro, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo), Antônio José da Franca 
e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) informando que o requerente Joaquim 
de Oliveira Alvares que tinha pedido a graça de lente do Corpo de Artilharia da 
capitania de São Paulo, dava a sua aula todos os dias, não só de Ciências 
Matemáticas, mas também de Língua Francesa e Topografia, a fim de instruir os 
indivíduos do mesmo Corpo, apesar das obrigações do seu posto. Os seus alunos 
aproveitavam muito do seu ensino, o que não tinha acontecido com o sargento 
mor comandante da Brigada da Artilharia, Tomás da Costa Correia Rebelo e 
Silva, que se ausentou para Mato Grosso, e com Caetano José Pinheiro, 
nomeado para substituto do dito Tomás da Costa, que nunca apareceu nem foi à 
capitania. Diz que os lentes dos Regimentos de Artilharia tinham o soldo de vinte 
mil réis mensais, pelo exercício da sua cadeira, e o mesmo soldo parece ter sido 
conferido a muitas capitanias. Pelo gênio e atividade do requerente, diz que o 
achavam digno da graça que pediu, e de todas as outras com que o (Príncipe 
Regente D. João) achar por bem remunerá-lo.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4592. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4592. 
 

4593-  1806, Dezembro, 19, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general de São Paulo) Antônio José da Franca 
e Horta ao (Príncipe Regente D. João) dizendo que pela Provisão de 11 de Maio 
de 1805 teve conhecimento da confirmação das patentes passadas pelo 
governador antecessor em retribuição dos donativos prestados para a construção 
do Hospital Militar e Jardim Botânico que se iniciou no seu tempo. Recaiu sobre 
esta carta um despacho do Conselho Ultramarino. Tem junto o mesmo 
documento passado em 2ª via.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4593. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4593. 
 

4594-  1806, Dezembro, 17, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia por três anos, o 
capitão de Cavalaria, Manuel Pais de Sande de Castro, governador e capitão 
general da capitania de São Paulo. Sobre este Decreto recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, mandando cumprir e registar. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4594. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4594. 
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4595-  1806, Dezembro, 20, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
informando que o Príncipe Regente (D. João), manda confirmar a patente de 
tenente de Milícias da vila de Santos, conferida pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, a José Clemente de Mesquita.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4595. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4595. 
 

4596-  1806, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando-o que o 
requerente José Ribeiro de Araújo teve baixa do posto de tenente para o de 
alferes da 6ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana de São Paulo, 
por se achar confirmado nesse posto, por Patente Régia, passada em 14 de Abril 
de 1801. Sobre esta carta recaíram dois despachos do Conselho Ultramarino, o 
último dos quais ordena que o governador e capitão-general da (capitania) de São 
Paulo, juntando cópia da ordem, que o autorizou a dar baixa para o posto de 
alferes, declare o destino que teve o alferes ultimamente provido.  
Anexo: provisão (cópia), requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4596. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4596. 
 

4597-  1806, Dezembro, 20, Paço 
AVISO (Cópia do) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), visconde de 
Anadia ao (1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e 
Carvalho), pelo qual transmite as ordens do Príncipe Regente (D. João), segundo 
as quais se deve confirmar a patente de tenente de Milícias da vila de Santos, 
passada pelo (ex) -governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
(Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), e José Clemente de Mesquita 
(Beaumont), desde que o único impedimento tinha sido o ter passado o prazo da 
confirmação. A cópia esclarece que sobre o original recaiu um despacho do 
Conselho (Ultramarino) mandando passar patente de confirmação.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4597. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4597. 
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4598-  1806, Dezembro, 20, São Paulo 
CARTA do governador e capitão-general da capitania de São Paulo Antônio José 
da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), informando que não respondeu 
à Provisão de 20 de Agosto de 1804 que lhe ordenava remetesse um mapa da 
população da capitania com divisões militares, em virtude de ter recebido a seguir 
a Provisão de 26 de Outubro do mesmo ano que lhe ordenava um mapa mais 
circunstanciado sobre o mesmo assunto. Sobre esta carta recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4598. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4598. 
 

4599-  [ant. 1806, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do vigário colado na freguesia de São Roque, do Bispado de 
São Paulo, Manuel José Gomes Teixeira pedindo, ao (Príncipe Regente D. João), 
licença para ir ao Reino, com a duração de dois anos. Necessita de tal, para ir 
receber as suas legítimas, pois, há 20 anos, está paroquiando igrejas na América, 
e é necessária a sua presença para se resolverem certos assuntos.  
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4599. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4599. 
 

4600-  1806, Dezembro, 22, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta) para o (Príncipe Regente D. João), informando-o sobre o 
requerimento de Manuel de Alvarenga Braga, e dizendo que a Companhia do 
requerente foi uma das que formaram o Regimento Miliciano denominado dos 
úteis, criado por seu antecessor (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) em 
1797, abolido por ordem do mesmo, em observância da portaria anexa. Pela 
informação inclusa se vê que determinou suspender as promoções naquele 
Regimento, persuadido que, nomeando-se oficiais brancos superiores a alferes, 
ficaria melhor constituído. Diz também que o fato de serem pardos, não devia 
diminuir o seu merecimento, mas o que devia influir era a dignidade de cada um, 
e que, em sua opinião, os acha indignos de cingirem uma banda e de entrar em 
contato com a oficialidade dos outros corpos, aguardando, no entanto, as ordens 
do (Príncipe Regente), para saber como agir. Pelo que respeita ao requerente diz 
que deve ser o mais benemérito que tem havido no Regimento, que é negociante 
e que tem possibilidade para manter, com dignidade, o posto que lhe foi 
conferido. Anexo: 2 portarias (cópias), requerimento, informação (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4600. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4600. 
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4601-  [ca. 1806, Dezembro, 23, São Paulo] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), informando-o com o 
seu parecer, como lhe fora ordenado pela Provisão de 6 de Agosto de 1805, 
sobre o requerimento que tinha feito Francisco Gonçalves Rocha, pedindo 
confirmação do posto de alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Paranaguá (Parnagoá). Diz ainda que o 
requerente teve baixa do posto, por não apresentar a confirmação da sua patente, 
na altura devida, e por se achar no seu lugar um sargento da mesma Companhia. 
Sobre esta carta recaíram dois despachos do Conselho Ultramarino, um dos 
quais indefere o pedido.  
Anexo: provisão (cópia), requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4601. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4601. 
 

4602-  1806, Dezembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) na qual diz que pela 
Provisão de 27 de Março de 1805 lhe fora comunicado que a interpretação dada à 
carta do (Príncipe Regente D. João) de 9 de Novembro de 1802 referente à 
deserção dos soldados da capitania de São Paulo fora bem feita. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4602. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4602. 
 

4603-  186, Dezembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo Antônio José 
da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) dizendo que deu baixa do 
posto de tenente da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de Infantaria de 
Milícias da vila de Sorocaba, a Antônio Leite de Queirós, como lhe foi ordenado 
pela Provisão, junta, de 8 de Agosto de 1805, e como se vê pela resposta do 
coronel (Luís Antônio de Sousa).  
Anexo: provisão (cópia), informação (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4603. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4603. 
 

4604-  1806, Dezembro, 24, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o (Príncipe Regente, D. João), dizendo que dera 
baixa do posto de tenente da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Sorocaba a Antônio Leite de Queirós, conforme 
lhe fora ordenado na Provisão de 8 de Agosto de 1805.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4604. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4604. 
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4605-  1806, Dezembro, 30, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), em que, obedecendo 
ao determinado na Provisão de 23 de Março de 1805, informa com o seu parecer 
sobre o requerimento de Manuel Ferreira da Silva, no qual pede a confirmação do 
posto de tenente da Companhia de Mojiguaçu, pertencente ao 1º Regimento de 
Infantaria Miliciana. Pediu, posteriormente, a sua demissão, alegando motivos de 
saúde, e ter-se mudado para a vila de Moji das Cruzes, cuja demissão aceitou, 
em virtude de não ser oficial "reconhecido e matriculado", pois não consta no Livro 
Mestre do 1º Regimento, nem no Regimento de Sorocaba, a sua matrícula. Por 
estas circunstâncias, não concorda com a referida pretensão.  
Anexo: provisão (cópia), requerimentio, ofício. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4605. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4605. 
 

4606-  1806, São Paulo 
CARTA (Cópia da) do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), dizendo que, 
tendo de lhe responder sobre uma queixa dos oficiais que tinham servido na 
Câmara da vila de Paranaguá, no ano de 1805, conforme lhe tinha ordenado, em 
Provisão de 16 de Dezembro do mesmo ano, como veria, verificava-se a 
insubsistência daquela queixa. Informa que ele ordenara ao juiz de fora da vila e 
praça de Santos, por ofício, que os passasse a inquirir pelos interrogatórios 
constantes do referido ofício e que, concluída esta diligência, chamasse, perante 
ele, alguns negociantes de probidade daquela praça.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4606. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4606. 
 

4607-  1806 
NOTA declarando o seguinte: "Antônio José de Movedo. Representação de 2 de 
Mayo de 1805 em que reprezenta o prejuízo que se seque à Real Fazenda em se 
receber na Capitania de São Paulo, e Minas tão sômente 1 arroba de Assucar de 
20  pertencentes e o dízimo, e o mesmo do Tabaco em Corda. Informe o 
Governador de São Paulo - 18 Novembro 1805. Versa tão bem sobre melhor 
devizão de lemites. Juntou-se a outra do dito datada de 30 de Junho de 1805 
sobre o mesmo objecto que por Despacho de 18 de Janeiro de 1806 se mandou 
informar o Vice Rey do Brasil, o Governador e Capitão General de São Paulo, e 
de Minas Gerais tão somente a respeito desta representação". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4607. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4607. 
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4608-  [ca. 1806, São Paulo] 
REQUERIMENTO de João da Costa Ferreira, pedindo ao (Príncipe Regente, D. 
João), o posto de tenente-coronel do Corpo de Engenheiros, de que é sargento-
mor, por Decreto de 24 de Janeiro de 1788, como provou pela requerimento e 
documentos entregues na audiência de 3 de Julho de (1806 (?)). Serviu seis anos 
na capitania de São Paulo, acompanhando o governador Bernardo José Maria de 
Lorena Ribeiro e seus sucessores, durante 18 anos de serviço, com zelo, honra e 
desinteresse, fazendo despesas à sua custa nas diligências de que tem sido 
encarregado. Pede, também que o soldo seja dobrado, visto ter sido obrigado a 
manter-se tantos anos em serviço no Brasil, e ficando a família em (Lisboa), 
educando duas filhas e um filho que ficaram órfãos de mãe, dois anos após a sua 
partida.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4608. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4608. 
 

4609-  [ca. 1806] 
REQUERIMENTO do cônego da Sé de São Paulo, Mateus Gonçalves de 
Andrade, representando novamente ao (Príncipe Regente D. João) os serviços de 
muitos anos de opositor na Universidade de Coimbra e 53 anos no Bispado de 
Mariana, que o levaram a vigário-geral e governador do Bispado de São Paulo. 
Tendo sido apresentado por decreto de 12 de Setembro desse ano (?) ao 
canonicato da Sé do Funchal, vago, segundo constava por falecimento de Manuel 
Roque Ciríaco de Agrela, não pôde verificar dessa graça por ser falsa a notícia da 
morte do referido cônego. Falecendo, agora, o cônego provisor Jacinto, como 
prova pelo atestado junto, pede a mercê do padre Jacinto, como prêmio dos seus 
trabalhos literários.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4609. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4609. 
 

4610-  [ca. 1806] 
REQUERIMENTO de José Marcelino de Vasconcelos (Andrade), sargento da 1ª 
Companhia da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais, da cidade de 
São Paulo, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo Aviso para poder continuar os estudos de Matemática, de que já 
tem o 2º ano, como prova pelo atestado e informação juntos. Tendo sido proposto 
para o lugar de 2º tenente da mesma Brigada, e desejando freqüentar a 
Universidade de Coimbra pede, lhe seja concedido o soldo compatível com a 
patente em que estiver confirmado. Sobre este requerimento recaiu um despacho 
indeferindo. 
Anexo: requerimento, atestado, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4610. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4610. 
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4611-  [ca. 1806]  
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Infantaria Miliciana da praça 
de Santos, capitania de São Paulo, Manuel José da Graça, por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede que o 
nomeie coronel de Milícias do dito Regimento, posto que serviu em comissão do 
ex-governador e (capitão general da referida capitania), Antônio Manuel de Melo 
(Castro e Mendonça), ou governador da fortaleza de Santo Amaro da Barra 
Grande da vila de Santos, e lhe entregue o hábito da Ordem de São Bento de 
Aviz. Sobre este requerimento recaiu um despacho, no qual se diz que o primeiro 
pedido não pode ser deferido senão com proposto, e informação e que o segundo 
terá de ser requerido à repartição Competente.  
Anexo: lembrete 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4611. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4611. 
 

4612-  [s.d] 
REQUERIMENTO de Tomás José da Silva ao (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior (?) ), pedindo-lhe que tome sob a sua proteção, o requerimento 
incluso e providencie para que seja atendido, sendo-lhe pago os soldos que lhe 
devem, a fim de poder prover às necessidades da sua família e partir para São 
Paulo.  
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4612. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4612. 
 

4613-  [post. 1806]  
REQUERIMENTO de José Joaquim Mariano da Silva César por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João) explicando ter sido 
nomeado coronel do Regimento de Milícias dos úteis da capitania de São Paulo, 
em 1801 e requerida confirmação em 1803 e em 1806 por ter recebido resposta; 
não podendo subir nova consulta do Conselho Ultramarino, sem Aviso do Rei, 
pede que assim o determine.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4613. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4613. 
 

4614-  1807, Janeiro, 17, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
(1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João), segundo a qual o Conselho 
Ultramarino, não havendo outro impedimento a não ser o ter passado o prazo, 
pode confirmar as patentes conferidas a João José Pereira do posto de capitão de 
Milícias da vila de Sorocaba e a José Vaz de Sousa do posto de capitão de 
Milícias de um dos Regimentos da capitania do Rio de Janeiro.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4614. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4614. 
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4615-  1807, Janeiro, 5, São Paulo 
CARTA (do secretário do governo da capitania de São Paulo) Luís Antônio Neves 
de Carvalho, para (o secretário do Conselho Ultramarino), coronel, Francisco de 
Borja Garção Stockler, em que expõe que recebeu as duas cartas do secretário 
do Conselho Ultramarino, datadas de 27 de Abril e 26 de Junho (de 1806), nas 
quais menciona o que se deve fazer quando houver mudança de governo, e diz 
também que na secretaria (do Conselho Ultramarino) foi recebida a relação que 
mandou relativa ao ano de 1805 e uma de 1806. Contém: 1) CARTA do secretário 
do governo (da capitania de São Paulo) Luís Antônio Neves de Carvalho para o 
Príncipe Regente (D. João), na qual expõe, pelo observado nas provisões 
apresentadas na secretaria do governo durante 1806; e uma segunda relação, na 
qual foi em resposta a todas as provisões recebidas em 1805.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4615. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4615. 
 

4616-  1807, Janeiro, 8, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
(1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho) 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João), segundo a qual o Conselho 
Ultramarino deve consultar o que parecer sobre os requerimentos de José 
Joaquim Martins Timblão e do Bispo de São Paulo, (D. Mateus de Abreu Pereira).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4616. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4616. 
 

4617-  1807, Janeiro, 8, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual o requerente (alferes da 3ª 
Companhia da Brigada de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo), João Castro do Canto e Melo, esteve nas circunstâncias dos 
oficiais, cujo exemplo chegava, e nas de todos os outros que, como ele, haviam 
sido providos por comissão do governador e capitão-general daquela capitania, 
Antônio Manuel de Castro e Mendonça, esperando, por este motivo, que ele 
fosse, como eles, confirmado no seu posto.  
Anexo: requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4617. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4617. 
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4618-  1807, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de João de Castro do 
Canto e Melo no qual pedia a confirmação do seu posto de alferes da 3ª 
Companhia da Brigada de Cavalaria da Legião dos Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, em que havia sido provido por comissão do governador e capitão-
general daquela capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
confirmação que esperava obter, visto o (Príncipe Regente D. João) já a ter 
concedido a outros oficiais que se encontravam nas mesmas circunstâncias.  
Anexo: portaria, atestado, requerimento, requerimento (cópia). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4618. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4618. 
 

4619-  [ant. 1807, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva Bueno, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada 
confirmar a carta patente pela qual o (ex-) -governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, o nomeara 
para o posto de tenente-coronel. Diz que é um dos mais antigos capitães de 
Milícias e que outros oficiais nas suas condições têm já as suas patentes 
devidamente confirmadas. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, para que o governador e capitão-general (da capitania) de 
São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) informe com o seu parecer, dizendo 
quantos anos o requerente tem de serviço e se acha impossibilitado de o 
continuar.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4619. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4619. 
 

4620-  [ant. 1807, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Bento João Ferreira de Albuquerque, por seu procurador, 
Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) patente de 
confirmação do posto de ajudante das Ordenanças da vila de Itapeva. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, mandando passar 
patente de confirmação.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4620. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4620. 
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4621-  1807, Janeiro, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta ao (Príncipe Regente D. João) dizendo-lhe que, tendo de 
lhe responder sobre uma queixa dos oficiais da vila de Paranaguá no ano de 
1805, e, sendo verificada por ele, Príncipe, a insubsistência daquela queixa, 
ordenara ao juiz de fora de Santos que inquirisse pelos interrogatórios e que, 
depois, chamasse alguns negociantes de probidade daquela praça, aos quais 
interrogaria sobre aqueles. Este ministro, no entanto, não obedecera, dizendo que 
não podia fazer tal diligência sem a Provisão Régia que o autorizasse, pelo que 
ele tivera de lhe formar auto de desobediência. Daqui, provinha a descortesia com 
que Francisco Eugênio de Andrada, seu irmão, e João Feliciano de Aguiar, seu 
primo, o tinha tratado, e este fora o motivo pelo qual os obrigara a assentar praça. 
Porém, eles logo desertaram, no que cooperara o referido ministro, pois até se 
dizia que lhe tinha dado passaporte e folha corrida, declarando-os sem crime. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4621. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4621. 
 

4622-  1807, Janeiro, 15, Lisboa 
OFÍCIO de Pedro Duarte da Silva, dizendo que fez a "vesita do Ouro" ao 
bergantim Conceição Minerva de que é capitão, Francisco de Sales Silva, vindo 
de Santos. Diz também, que o capitão do dito navio lhe declarou que, no 
percurso, encontrou uma nau de guerra inglesa cuja tripulação invadiu o seu 
navio não obstante os seus marinheiros terem feito sinais com a bandeira 
nacional.  
Anexo: mapa, lembrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4622. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4622. 
 

4623-  [ant. 1807, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO de Antônio de Sequeira César, ao (Príncipe Regente, D. João) 
pedindo a confirmação da patente em que o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta) o provia no posto de 
tenente da 7ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria da mesma cidade. 
Assinou como procurador José Antônio Mendes da Costa. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, deferindo-o.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4623. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4623. 
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4624-  [ant. 1807, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão da 6ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, Romualdo José de Pinho, por seu procurador 
José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente, D. João) para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) o nomeara para aquele 
posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4624. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4624. 
 

4625-  [ant. 1807, Janeiro, 21]  
REQUERIMENTO do tenente da 4ª companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Infantaria de Milícias da cidade de São Paulo, Felisberto da Costa Guimarães, por 
seu procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente, D. João), para que lhe 
seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeou para 
aquele posto 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4625. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4625. 
 

4626-  1807, Janeiro, 21, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João), dizendo que, em 8 de 
Maio de 1805, lhe enviara as propostas para os postos vagos da Legião de 
Voluntários de São Paulo e Regimento de Infantaria de Santos mostrando a 
urgente necessidade de preencher as referidas vagas. Como até aquela altura o 
Príncipe não as aprovara, repetia as propostas para que resolvesse.  
Anexo: 7 atestados, relação (cópia), relação, proposta, informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4626. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4626. 
 

4627-  [ant. 1807, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Cananéia, Alexandre de Sousa 
Guimarães, por seu procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente D. João), 
para que lhe seja mandada confirmar a patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) 
o nomeara para aquele posto. Sobre este documento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, mandando que o referido governador dê o seu parecer 
sobre o motivo "que izenta o suplicante do comisso da ordem de 28 de Maio de 
1795 e se, não obstante esta, ainda se acha exercitando o posto de que pede 
confirmação". 
Anexo: carta patente.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4627. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4627. 
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4628-  [ant. 1807, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do tenente da 6ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos da vila de Itu, José da Rocha de Camargo, por 
seu procurador Joaquim José Antônio de Carvo, ao (Príncipe Regente D. João), 
para que lhe seja mandada confirmar a patente pela qual foi nomeado para 
aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4628. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4628. 
 

4629-  [ant. 1807, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do tenente da 3ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, Antônio Manuel Rodrigues Borba por seu 
procurador Joaquim José Antônio de Carvalho, ao (Príncipe Regente D. João), 
para que lhe seja mandado confirmar a carta patente pela qual (o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto. Sobre, este documento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino, para que o governador e capitão-general de São Paulo dê 
o seu parecer sobre o motivo pelo qual o requerente, depois de reduzido à classe 
de soldado, foi de novo promovido a tenente, contra o determinado no Alvará de 
19 de Dezembro de 1802.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4629. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4629. 
 

4630-  1807, Janeiro, 23, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) para 
o (membro do Conselho Ultramarino) visconde da Lapa, (José de Almeida 
Vasconcelos Soveral e Carvalho), dizendo que o Príncipe Regente (D. João), 
ordena, aquele Conselho, que "mande lavrar a Patente de Confirmação" do posto 
de sargento-mor das Ordenanças da vila de Paranaguá (Parnagoá), conferido a 
Manuel Antônio da Costa pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4630. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4630. 
 

4631-  [ant. 1807, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho Sousa Chichorro 
expondo que, tendo sido nomeado para secretário do Governo da capitania de 
São Paulo, solicita ao (Príncipe Regente D. João) que mande passar-lhe 
provisões a fim de receber os salários correspondentes, desde a data do 
embarque, nas mesmas condições do seu antecessor e do secretário do Governo 
da capitania de Minas Gerais.  
Anexo: requerimento, 3 bilhetes. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4631. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4631. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1284 / 1400 

4632-  [ant. 1807, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão da 8ª Companhia, João Xavier de Costa Aguiar, por 
seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual 
diz que tendo assentado praça no 1º Regimento d'Artilharia Miliciana da vila de 
Santos em 20 de Abril de 1773, e passando pelos diversos postos, foi nomeado 
alferes em 15 de Abril de 1776 e promovido a capitão da 8ª Companhia em 17 de 
Dezembro de 1788, posto em que se acha confirmado por patente régia. No dia 
12 de Outubro de 1802, vagou o posto de tenente-coronel efetivo por ter sido 
reformado José Fernandes Martins e foi o requerente nomeado para exercer 
aquele posto interinamente por comissão do ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, determinou por Portaria 
de 28 de Janeiro de 1803, a baixa geral de todas as comissões.  
Anexo: lembrete, 2 instrumentos de pública forma, carta patente, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4632. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4632. 
 

4633-  1807, Janeiro, 27, São Paulo 
OFÍCIO n.º 3 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior), visconde de Anadia, dizendo que, sobre o requerimento do tenente 
Antônio Coutinho da Silva Xavier, o informava que ele tinha, de serviço, os anos 
que dizia e que, em execução do Decreto de 20 de Outubro de 1790, baixara o 
requerente do posto de capitão para o de tenente. Já não era, porém, verdade, o 
fato de dizer que fora promovido a capitão da 5ª Companhia, em lugar de Antônio 
Barbosa de Sá Freire que passara a major por falecimento de Manuel Caetano de 
Zuniga, pois que o referido Barbosa tinha passado, por comissão, a sargento-mor 
do 1º Regimento de Infantaria Miliciana, em lugar de José Joaquim Mariano da 
Silva César que fora promovido, também por comissão, ao posto do referido 
Zuniga, não por sua morte, mas porque fora reformado, pelo governador 
antecedente. Atendendo aos anos de serviço daquele oficial parecera-lhe de 
justiça conferir-lhe a patente de capitão reformado com soldo por inteiro.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4633. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4633. 
 

4634-  [ant. 1807, Janeiro, 30]  
REQUERIMENTO do capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do segundo 
Regimento de Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Francisco Barbosa de 
Vasconcelos, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente 
D. João), para que lhe seja mandado confirmar a carta patente pela qual o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca 
e Horta), o nomeia para aquele posto.  
Anxo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4634. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4634. 
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4635-  [ant. 1807, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias de Sorocaba, Luciano do Amaral Gorgel (Grugel), por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe 
seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para 
aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4635. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4635. 
 

4636-  [ant. 1807, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias de Sorocaba, José Manuel Pereira, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para 
aquele posto.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4636. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4636. 
 

4637-  [ant. 1807, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão Antônio da Silva Leite ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo a confirmação da sesmaria que lhe concedera o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Assinou, como procurador do requerente, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4637. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4637. 
 

4638-  [ant. 1807, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da vila de Apiaí, José de Lara 
Penteado, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João), para que lhe seja mandada confirmar a patente pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4638. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4638. 
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4639-  [ant. 1807, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do alferes da 7ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da Cidade de São Paulo, João Francisco Dultra, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe 
seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para 
aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4639. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4639. 
 

4640-  1807, Fevereiro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre um requerimento de (Manuel da 
Cunha de Azevedo Coutinho Sousa Chichorro), que acha descabido porque, não 
tendo o requerente residido na capitania de São Paulo, ignora o que nela é mais 
conveniente.  
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4640. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4640. 
 

4641-  1807, Fevereiro, 5, São Paulo 
OFÍCIO do diretor geral das minas de São Paulo, Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada Machado para o (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), queixando-se do governador e capitão general que, sem motivo 
algum plausível, me proibira o ir à vila de Santos, não obstante fazer-lhe eu ver, 
que assim o pedia o estado da minha saúde e a necessidade de continuação da 
colheita de sementes de plantas bravas, de que fora encarregado por ofício de 4 
de Maio de 1803.  
Anexo: 4 ofícios. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4641. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4641. 
 

4642-  [ant. 1807, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé da cidade de 
São Paulo, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João) para que lhe seja dada permissão de vender as casas que à mesma 
Irmandade legou o doutor Luís de Campos, com a cláusula de não poderem ser 
alienadas e que não dão rendimento que justifique a sua conservação.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4642. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4642. 
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4643-  1807, Fevereiro, 9, Quartel de Lisboa 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Manuel 
Pais de Sande de Castro, ao (Príncipe Regente D. João), na qual, seguindo o 
exemplo dos outros governadores, propõe para ajudante de suas ordens, com a 
patente de capitão de infantaria, o cadete do 13º Regimento de Infantaria de Linha 
do Reino, João Pais de Sande de Castro, e pede a confirmação da proposta. Tem 
à margem o seguinte: "Lavrou-se decreto de 12 de Fevereiro". 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. . 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. . 
 

4644-  1807, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de João do Canto de 
Castro e Melo, no qual pedia a confirmação do seu posto de alferes da 1ª 
Companhia da Brigada de Infantaria da Legião dos Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, em que havia sido provido por comissão do governador e capitão-
general daquela capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, pelos 
bons serviços prestados no posto de porta-estandarte e pela forma como se havia 
comportado na guerra do Continente do Rio Grande de São Pedro (do Sul). 
Tendo o Conselho Ultramarino, por despacho de 3 de Setembro de 1806, 
mandado informar com o seu parecer o governador e capitão-general de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta) havia pedido o requerente que fosse 
informante o ex-governador, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, como 
já tinha acontecido com Antônio Simplicio da Silva, que se encontrava nas 
mesmas circunstâncias. E, tendo sido verificados os documentos que o Conselho 
Ultramarino havia mandado juntar, chegou este à conclusão de que o requerente 
merecia ser atendido pelo (Príncipe Regente D. João) como já o haviam sido 
outros oficiais igualmente providos por comissão do governador Antônio Manuel 
de Melo Castro e Mendonça em Setembro de 1801. 
Anexo: 5 requerimentos, portaria, atestado., 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4644. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4644. 
 

4645-  1807, Fevereiro, 16, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, concorde com o decidido pelo (Príncipe 
Regente D. João), e pelos procuradores régios, achando que devia ser indeferida 
a pretensão do requerente. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4645. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4645. 
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4646-  1807, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade Machado, no qual pedia que fossem compreendidos, na 
"mercê que tinha vitalícia de ofício de escrivão da Ouvidoria da capitania de São 
Paulo os ofícios de escrivães dos Resíduos e Capelas, Defuntos e Ausentes e da 
Superintendência da mesma capitania. Tendo sido ouvidos o desembargador, 
procurador da Fazenda e o desembargador procurador da Coroa, foram de 
opinião que o ouvidor de São Paulo informasse com o seu parecer 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4646. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4646. 
 

4647-  1807, Fevereiro, 12, Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, pelo qual nomeia para o posto de 
ajudante de ordens do governador e capitão general da capitania de São Paulo 
(Antônio José da Franca e Horta), o cadete João Pais de Sande de Castro. Sobre 
este decreto recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, mandando cumpri-lo 
e registá-lo. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4647. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4647. 
 

4648-  [ant. 1807, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para a capitania de São Paulo, 
Manuel Pais de Sande de Castro, por seu procurador Pedro Loreda, ao (Príncipe 
Regente D. João) pedindo que lhe mande passar provisão para vencer, desde o 
dia de embarque, o ordenado do posto de governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4648. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4648. 
 

4649-  [post. 1807, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do comandante da Legião dos Voluntários Reais de São Paulo, 
Anastácio de Freitas Trancoso, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João), dizendo que, tendo servido durante quarenta anos, o 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça, este o propôs para coronel de Milícias do Regimento dessa 
cidade, na proposta de 14 de Setembro de 1801. Para o posto de sargento-mor 
da Legião já mencionada, que ele ocupava, foi nomeado Pedro da Silva Gomes, 
por ser o capitão mais antigo, tal como se mostra no atestado junto. Este último 
pediu a confirmação do seu posto e o Príncipe consultou a seu respeito o 
Conselho Ultramarino: pede, portanto, o requerente que o seu posto seja 
confirmado, tendo antes sido ordenado que, na Secretaria de Estado, se junte 
este requerimento à referida consulta de Pedro da Silva Gomes, para melhor se 
comprovar a veracidade das suas afirmações. 
Anexo: lembrete, atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4649. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4649. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1289 / 1400 

4650-  [ant. 1807, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Rangel por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual diz que vários oficiais, e 
entre eles Bento Manuel de Almeida Pais, que foram propostos ao mesmo 
Príncipe em conformidade com o Real Aviso de 4 de Novembro de 1799, para 
diversos postos, em virtude de terem dado donativos para o Hospital Militar e 
Jardim Botânico, já se encontram confirmados nesses postos. O requerente, que 
se encontra nas mesmas condições, pede que lhe seja feita igual mercê. Sobre 
este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, pedindo uma 
informação do secretário.  
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4650. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4650. 
 

4651-  [ant. 1807, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO do alferes do Regimento de Infantaria n.º 2 da praça de Lagos, 
Domingos Pires Monteiro Bandeira ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que o 
nomeie capitão de Infantaria agregado ao seu Regimento ou a outro qualquer do 
Reino, "com o exercício de Ajudante d'Ordens do Governador e capitão general, 
proximamente nomeado para a Capitania de São Paulo". O requerente diz ser 
filho do sargento-mor, do seu Regimento, Pio Marciano Pires Monteiro Bandeira e 
sobrinho do comendador e deputado da Mesa da Consciência e Ordens, 
Domingos Pires Monteiro Bandeira. Tem à margem a seguinte informação: 
"Lavrouse Decreto para Ajudante de Ordens do Governador e Capitão General da 
Capitania de São Pedro em 25 de Fevereiro de 1807 
Anexo: atestado, 3 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4651. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4651. 
 

4652-  1807, Março, 2, São Paulo 
OFÍCIO n.º 7 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), João Rodrigues de Sá e Melo 
(Soto-Maior), visconde de Anadia, dizendo que, continuando a executar o que por 
ele lhe fora determinado, em Aviso de 5 de Janeiro de 1805, remetia pelos 
bergantins, Espadarte, um caixote de sementes de plantas bravas daquela 
capitania, bem como seis caixotes de quina, enviados estes pelo general da 
capitania de Goiás, no - São José Jupiter, que seguiriam para Lisboa. Tem à 
margem, uma nota onde se diz que as sementes tinham sido divididas, em partes 
iguais, para a Universidade, para o Jardim Botânico e para Antônio de Araújo. 
Anexo: lembrete, lista, 2 recibos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4652. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4652. 
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4653-  [ant. 1807, Março, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio Rangel, Antônio Moreira da Costa, Antônio 
Pereira de Araújo, Manuel Leite de Morais e Mateus da Silva Bueno, da capitania 
de São Paulo, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente 
D. João), no qual pedem que tendo sido propostos pelo ex-governador de São 
Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, para diferentes postos de 
Milícias daquela capitania, em virtude de terem concorrido com grandes somas 
para a construção de um Hospital Militar e de um Jardim Botânico, sejam 
confirmados naqueles postos a exemplo do que já se fez a outros nas mesmas 
condições.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4653. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4653. 
 

4654-  1807, Março, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre os requerimentos de Antônio Pinto do 
Rego, Luís Manuel de Brito e Jerônimo Pereira Crispim de Vasconcelos, providos 
por comissão do ex-governador da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça em que pedem confirmação das suas patentes. Pareceu 
ao Conselho, após a informação do mesmo governador sobre as propostas que 
fizera, que os requerentes merecem ser atendidos, como têm sido os outros 
oficiais que tomaram parte na campanha do Rio Grande de São Pedro (do Sul). 
Vendo, porém, que estes casos são freqüentes, para se resolverem de vez, 
parece ao mesmo Conselho que o melhor meio é que lhe seja remetida a 
proposta do mencionado governador, com a determinação régia de que todos os 
oficiais nela compreendidas sejam confirmados.  
Anexo: 4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4654. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4654. 
 

4655-  1807,. Março, 6, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual os requerentes, (sargento da 
Companhia de Cavalaria da Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais 
de São Paulo), Jerônimo Pereira Crispim de Vasconcelos; (1º tenente da Brigada 
de Artilharia da Legião de Voluntários Reais de São Paulo), Antônio Pinto do 
Rego e (capitão da 1ª Companhia da Brigada de Cavalaria, da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo), Luís Manuel de Brito, mereciam ser atendidos, 
como o haviam já sido todos os oficiais promovidos por comissão pelo ex-
governador de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro (e Mendonça) no 
tempo da guerra e no momento em que, por ordem de sua Alteza Real, as tropas 
daquela capitania deviam marchar para a fronteira do Rio Grande de São Pedro 
(do Sul). Pelo fato de os requerimentos deste gênero se sucederem 
constantemente, parecia melhor ao Conselho Ultramarino que Sua Alteza Real 
lhe remetesse a proposta feita pelo mencionado governador e determinasse ainda 
que todos os oficiais, que a dita proposta abrangesse, fossem atendidos.  
Anexo: 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4655. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4655. 
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4656-  1807, Março, 9, São Paulo 
OFÍCIO n.º 8 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, ao (ministro e secretário de Estado da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) visconde de 
Anadia, dizendo-lhe que lhe enviava, juntamente o mapa da carga que, naquela 
altura, conduzia da vila e praça de Santos para a Figueira (da Foz (?)) o 
bergantim (Espadarte) do qual era mestre Manuel Gomes Flores. Contém: a) 
MAPA da carga do bergantim Espadarte que seguia viagem para a Figueira (da 
Foz (?)) do qual era capitão Manuel Gomes Flores. Tem a assinatura do seu 
capitão, Manuel Gomes Flores.  
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4656. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4656. 
 

4657-  1807, Março, 19, São Paulo 
OFÍCIO n.º 9 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá 
e Melo Soto-Maior) dizendo-lhe que, juntamente, lhe enviava o mapa da carga 
que, naquela ocasião, conduzia do Porto de Santos para a Corte o brigue Lobos 
Unidos, de que era mestre Manuel Antônio de Jesus. Contém: 1) MAPA da carga 
do brigue Lobos Unidos que fizera viagem de Santos a Lisboa, no ano de 1804.  
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4657. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4657. 
 

4658-  [ant. 1807, Março, 11] 
REQUERIMENTO do alferes da 6ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Santos, Lourenço Antônio Braga, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe 
seja confirmada a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele 
posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4658. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4658. 
 

4659-  1807, Março, 16, São Paulo 
OFÍCIO n.º 10 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá 
e Melo Soto-Maior), dizendo-lhe que, juntamente, lhe enviava o mapa da carga 
que, do porto de Santos para a Corte, conduzia, o navio Indiano, de que era 
mestre Veríssimo Fernandes. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4659. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4659. 
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4660-  [ant. 1807, Março, 17] 
REQUERIMENTO do capitão da 5ª Companhia de Ordenanças da vila de São 
Carlos, José Antônio do Amaral, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis ao 
(Príncipe Regente D. João) para que lhe seja permitido apresentar, para 
despacho, ao Conselho Ultramarino, a patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto e que receia apresentar por ter passado já o prazo legal de o 
fazer. Sobre este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino 
para que o governador e capitão-general de São Paulo informe com o seu 
parecer, declarando se o requerente ainda exerce o posto de que pede 
confirmação.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4660. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4660. 
 

4661-  [ant. 1807, Março, 17] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Apiaí, Rafael de 
Oliveira Rosa, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente 
D. João), para que lhe seja permitido apresentar para despacho, ao Conselho 
Ultramarino, a patente pela qual o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele posto e que 
receia apresentar por ter já passado o prazo legal de o fazer. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino para que o 
governador e capitão general de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), 
informe se o requerente ainda exerce aquele posto. Tem, à margem, a seguinte 
informação. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4661. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4661. 
 

4662-  1807, Março, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual o requerente, (alferes da 4ª 
Companhia da Brigada de Infantaria da Legião de Voluntários Reais da cidade e 
capitania de São Paulo, Antônio Moreira de Sampaio) merecia que o (Príncipe 
Regente D. João) o atendesse pelas mesmas razões por que havia deferido os 
requerimentos de todos os outros oficiais da tropa regular da capitania de São 
Paulo, providos por comissão do governador Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça e propostos, ao mesmo Príncipe, no ano de 1801, quando a tropa 
daquela capitania havia recebido ordem de marchar para a fronteira do Rio 
Grande de São Pedro por ocasião da guerra entre Portugal e Espanha.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4662. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4662. 
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4663-  1807, Março, 17, São Paulo 
CARTA do juiz de fora, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva para 
o (Príncipe Regente, D. João), dizendo que, em cumprimento das ordens 
recebidas, remetia a sua certidão de posse.  
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4663. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4663. 
 

4664-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO do (bacharel) Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça, ex-juiz de fora, da vila de Santos, pedindo certidão em que conste ter 
cumprido as ordens expedidas pelo Juízo da Bula da Santa Cruzada, durante o 
tempo que serviu o referido cargo, de 10 de Maio de 1800 a 3 de Março de 1806. 
Sobre este requerimento recaíram três despachos do (conselheiro de Estado, 
Luís Máximo Alfredo Pinto de Sousa Coutinho (?)), um dos quais deferindo. Tem 
à margem uma informação de Francisco dos Santos Pinto, dizendo não terem 
sido expedidas ordens, pelo citado juiz.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4664. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4664. 
 

4665-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO do alferes do Regimento de Milícias da vila de Itu, Domingos 
da Costa Machado, por seu procurador Joaquim José Varela, ao (Príncipe 
Regente D. João) pedindo a confirmação da (carta) patente que lhe concedera o 
(governador) e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da 
Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4665. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4665. 
 

4666-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO de Francisco José da Silva, por seu procurador, Joaquim José 
Varela, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da patente do 
posto de tenente de Milícias da cidade de São Paulo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4666. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4666. 
 

4667-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, 
Nicolau Soares de Puga, (por seu procurador) Joaquim José Varela, ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual 
(o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta), o nomeara para aquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4667. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4667. 
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4668-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO de José Matias Ferreira de Abreu, ao (Príncipe Regente D. 
João), para que este se digne confirmá-lo no posto de oficial maior da Secretaria 
(do Governo) da capitania de São Paulo.  
Anexo: carta patente, requerimento (traslado). 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4668. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4668. 
 

4669-  [ant. 1807, Março, 18] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias, Francisco Garcia Pimentel (pelo seu 
procurador) Joaquim José Varela ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo que lhe 
passe a carta de confirmação do dito posto, para o qual foi nomeado pelo 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4669. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4669. 
 

4670-  1807, Março, 18, São Paulo 
OFÍCIO n.º 11 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá 
e Melo Soto-Maior), dizendo-lhe que, juntamente, lhe enviava do porto de Santos 
para a Corte, o bergantim São José Júpiter de que era mestre Custódio da Silva 
Ribeiro. 
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4770. 
 

4671-  1807, Março, 18, Mesa 
CERTIDÃO do oficial da Secretaria do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens 
e escrivão privativo das causas e residência Joaquim José dos Santos Pinheiro, 
atestando que é escrivão duns autos de residência que tirou o bacharel Joaquim 
Procópio Picão Salgado ao bacharel, Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça, durante o tempo em que este foi provedor da fazenda dos defuntos e 
ausentes, capelas e resíduos da vila de Santos, nos quais autos estão incluídas a 
certidão e sentença que traslada. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4771. 
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4672-  [ant. 1807, Março,. 20] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da cidade de São Paulo, Salvador 
Leonardo Rolim de Oliveira (por seu procurador) Joaquim José Varela ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente 
pela qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José 
da Franca e Horta) o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4672. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4672. 
 

4673-  [ant. 1807, Março, 20] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias da vila de Itu, José de Barros Penteado, 
(por seu procurador) Joaquim José Varela, ao (Príncipe Regente D. João), para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador (e 
capitão-general) da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4673. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4673. 
 

4674-  [ca. 1807, Março,. 20] 
MEMÓRIA do alferes de Cavalaria da Legião de (Voluntários Reais) da capitania 
de São Paulo, Tomás José da Silva, expondo que, em vista dos seus serviços, 
merece ser nomeado no posto de ajudante de seu pai, (Francisco José da Silva), 
governador da praça de Santos, como pede no requerimento incluso.  
Anexo: requerimento, lenmbrete. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4674. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4674. 
 

4675-  1807, Abril, 6, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
(1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João), segundo a qual a Conselho 
Ultramarino deve consultar o que parecer.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4675. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4675. 
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4676-  1807, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do capitão agregado 
do Regimento de Cavalaria Regular, da cidade de São Paulo, Antônio da Silveira 
Peixoto, em que pede para ser reformado no posto de sargento-mor com o soldo 
desta patente, por estar impossibilitado, por doença, de continuar ativo. Este 
oficial, com mais de 40 anos de serviço exemplar, tomou parte na guerra de 
Espanha, ficando prisioneiro durante oito anos. Pareceu ao Conselho, que o 
requerente é digno de ser atendido, não só pelos anos de serviço e doença, como 
pelos tormentos sofridos na prisão de Buenos Aires.  
Anexo: 2 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4676. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4676. 
 

4677-  1807, Abril, 15, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, para o (Príncipe Regente D. João) em resposta à 
Provisão de 20 de Janeiro de 1806, junta por cópia, informando sobre as 
representações do coronel Antônio José de Macedo, acerca da diminuição dos 
dízimos do açúcar e tabaco em "corda", e da divisão de limites entre a capitania 
de (São Paulo) e a do Rio de Janeiro.  
Anexo: lembrete, provisão (cópia), atestado, 2 cartas. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4677. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4677. 
 

4678-  1807, Abril, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento, que o capitão 
agregado ao Regimento de Cavalaria Regular da cidade de São Paulo, Antônio 
da Silveira Peixoto, tinha feito ao (Príncipe Regente D. João), no qual pedia que o 
reformasse em sargento-mor de Cavalaria da Legião de São Paulo com o 
respectivo soldo. É de opinião que ele devia ser atendido, em virtude de o ter 
servido com todo o zelo durante mais de 40 anos, incluindo oito anos de prisão 
em Buenos-Aires e, ainda, em virtude da sua doença que o impossibilitava de 
continuar ao serviço ativo, sendo nisto favorecido pelo Alvará de 16 de Dezembro 
de 1790. 
Anexo: 2 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 61, doc. 4678. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4678. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1297 / 1400 

4679-  [ant. 1807, Abril, 16, Vila de Taubaté]  
REQUERIMENTO dos Irmãos da Irmandade do Senhor Bom Jesus "collado na 
capella do Citio Tremenbê destrito da villa de Taubaté capitania de São Paulo, 
pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que mande passar provisão de 
confirmação de "Hum compromisso" que entre si fizeram "para melhor se regerem 
e governarem no serviço do Senhor Bom Jesus". Sobre este requerimento recaiu 
um despacho do Conselho Ultramarino mandando informar, separadamente, com 
o seu parecer o governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio 
José da Franca e Horta) e o Bispo Diocesano (D. Mateus de Abreu Pereira).  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4679. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4679. 
 

4680-  [ant. 1807, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos da vila de Itu, Maximiliano de Oliveira Barros 
(sic) por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), 
para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4680. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4680. 
 

4681-  1807, Maio, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que concorda com a informação do 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta), para que o requerente, (o sargento-mor da Milícia naquela capitania, 
João de Castro do Canto e Melo), vencesse naquele posto em que havia sido 
provido pela (Príncipe Regente D. João), o soldo de trinta e dois mil réis que 
vencia em capitão da Legião de Voluntários Reais. Porém é de opinião que se 
deve indeferir o seu pedido no que dizia respeito à graduação de tenente-coronel 
que pretendia visto que, sendo major efetivo, nunca havia apresentado esta 
patente para a exercer.  
Anexo: 2 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4681. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4681. 
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4682-  1807, Maio, 16, São Paulo 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta, ao (Príncipe Regente D. João), referindo-se à criação da 
Vila Bela da Princesa, na ilha fronteira à vila de São Sebastião, dado o fato de a 
ilha formar com a terra firme duas grandes barras que seria impossível fortificar e 
onde entram freqüentemente navios estrangeiros. Diz que o (ex-governador e 
capitão) -general (da capitania de São Paulo), Bernardo José de Lorena (e 
Silveira), a exemplo dos seus predecessores, nomeara, para capitão de 
Ordenanças daquelas barras José Marques Pereira. Porém, como este se 
encontra estabelecido há mais de doze anos no Rio de Janeiro, achou 
conveniente ordenar à Câmara da Vila Bela da Princesa que procedesse à 
eleição de outro capitão de Ordenança ou mesmo dois se fosse necessário. Feito 
isto, passou as respectivas patentes e justifica essas nomeações dizendo que 
competia àqueles capitães ir a bordo das embarcações em vez do patrão-mor e 
depois vir dar parte ao governador ou comandante da terra para eles darem as 
providências que lhes parecessem justas. Pensou que um só capitão para as 
duas barras seria insuficiente, motivo por que nomeou um para a barra do Sul e 
outro para a de Leste, onde são moradores.  
Anexo: ofício (cópia) 
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4682. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4682. 
 

4683-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos, Antônio Machado de Campos, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), a confirmação da patente que lhe fora conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta). Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
AHU-São Paulo-MGouveia, cx. 61, doc. 4683. 
AHU_CU_023-01, Cx. 61, D. 4683. 
 

4684-  1807, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual o requerimento do sargento-
mor da 4ª Companhia de Infantaria da Legião dos Voluntários Reais de São 
Paulo, Pedro da Silva Gomes, estava nos termos de ser deferido, como já 
haviam sido os de oficiais incluídos na proposta feita, em Setembro de 1801, pelo 
governador de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça.  
Anexo: 2 cartas, 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4684. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4684. 
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4685-  [ant. 1807, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO de Ventura Anacleto de Brito, mestre do bergantim Princesa 
do Brasil de que é proprietário Antônio José de Sousa, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que mande passar passaporte, a fim da referida embarcação 
poder seguir viagem da cidade de Lisboa para a Bahia.  
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4685. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4685. 
 

4686-  [ant. 1807, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da freguesia da Conceição, 
Antônio Caetano de Sousa, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe 
confirme a patente conferida pelo governador e capitão general da capitania de 
São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). Como procurador, Alexandre 
Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4686. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4686. 
 

4687-  [ant. 1807, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do alferes da Companhia de Granadeiros do 1º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Francisco Xavier da Cunha, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe 
seja confirmada a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele 
posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4687. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4687. 
 

4688-  [ant. 1807, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de Caetano José Gomes ao (Príncipe Regente D. João) 
pedindo a confirmação da (carta) patente dada pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), que o provera no 
posto de alferes de Granadeiros do Regimento de Infantaria Miliciana de 
Sertanejos da vila de Itu. Assinou como procurador Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4688. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4688. 
 

4689-  [ant. 1807, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de José da Cunha Castanho, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da 
carta patente do posto de alferes da 1ª Companhia de Fuzileiros do Regimento 
de Infantaria Miliciana de Sertanejos da vila de Itu.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4689. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4689. 
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4690-  [ant. 1807, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias da cidade de São Paulo Francisco 
Mariano da Cunha, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual 
o governador e capitão-general (da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta), o nomeia para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4690. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4690. 
 

4691-  [ant. 1807, Abril, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Joaquim Maria da Costa Ferreira por intermédio de seu 
procurador Manuel José Lopes, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que 
mande passar-lhe passaporte, a fim de poder seguir viagem para Santos, onde 
pretende fixar residência. Tem à margem a informação do desembargador fiscal 
Joaquim José Mendes da Cunha, declarando que o requerente não tem qualquer 
impedimento, como comprovam os documentos juntos, pelo que pode obter o 
seu passaporte  
Anexo: requerimento, 3 declarações, autos cíveis. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4691. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4691. 
 

4692-  1807, Maio, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de (José Joaquim 
César de Cerqueira Leme), em que pede confirmação do posto de alferes, 
nomeado por comissão em tempo de guerra pelo ex-governador da capitania de 
São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, segundo o qual se deve 
deferir o pedido, desde que conste, na referida proposta, acha-se compreendido 
na Resolução Regia de 14 de Novembro de 1806.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4692. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4692. 
 

4693-  1807, Maio, 5, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Francisco Soares de Araújo e Silva, esclarecendo que, na 
Secretaria de Junta Real do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, 
Manuel de Oliveira e Melo assinou termo de juramento declarando ser mestre da 
corveta Vitória de que são proprietários José Estevão Lefranc e Companhia. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4693. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4693. 
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4694-  [ant. 1807, Maio, 6] 
REQUERIMENTO do auditor geral das tropas da capitania de São Paulo, e 
sargento-mor da Cavalaria Regular, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado, 
ao (Príncipe Regente D. João) pedindo que lhe passe provisão de "habilitação", a 
fim de poder receber soldo a contar da data do embarque, conforme requerera à 
Junta da Real Fazenda que determinou a apresentação por parte do requerente, 
de uma ordem do Real Erário. Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4694. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4694. 
 

4695-  [ant. 1807, Maio, 8] 
REQUERIMENTO de José Fernandes Pancada ao (Príncipe Regente, D. João) 
pedindo carta patente de confirmação, a promoção para o posto de alferes do 
Regimento das Milícias da Vila de Paranaguá.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4695. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4695. 
 

4696-  [ant. 1807, Maio, 8] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento de Milícias da vila de Paranaguá, 
Francisco dos Santos Pinheiro, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada passar patente de 
confirmação daquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4696. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4696. 
 

4697-  1807, Maio 8, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Francisco Soares de Araújo e Silva, esclarecendo que, na 
Secretaria da Junta Real do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, 
assinara termo de juramento Bento José da Cunha Viena - procurador de Tomás 
da Rocha Pinto e Filhos -, declarando ser interessado e caixa da galera Desejada 
Paz de que é mestre, Bento José de Almeida.  
Anexo: declaração, passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4697. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4697. 
 

4698-  [ant. 1807, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de José Ventura de Abreu, por seu procurador, Antônio 
Mendes da Costa, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) confirmação do posto 
de capitão da 2ª Companhia de Ordenanças do bairro de "Jeruvaparieu" da vila 
de Lorena, para o qual foi provido pelo governador da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4698. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4698. 
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4699-  [ant. 1807, Maio, 9]  
REQUERIMENTO do alferes de Milícias da vila de Paranaguá, Antônio Correia 
Pimentel, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe confirme o posto para 
que foi provido pelo governador e capitão-general da (capitania) de São Paulo 
(Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4699. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4699. 
 

4700-  [ant. 1807, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Santos, Francisco Xavier da Costa 
Aguiar, por intermédio de seu procurador Alexandre Pereira Dinis, em que, 
querendo regressar à referida vila, com sua mulher e filhos, pede ao (Príncipe 
Regente D. João) que mande passar-lhe passaporte.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4700. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4700. 
 

4701-  [ant. 1807, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da vila de Lorena, Ventura 
José de Abreu, por seu procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual 
o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta), nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4701. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4701. 
 

4702-  [ant. 1807, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do presbítero secular do Bispado de São Paulo, Manuel 
Joaquim de Castro ao (Príncipe Regente D. João), em que pede o teor de uma 
certidão do seu prelado. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4702. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4702. 
 

4703-  1807, Maio, 11, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
(1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João) segundo o qual o Conselho 
Ultramarino, não havendo outro impedimento a não ser o ter passado o prazo, 
deve passar patentes de confirmação dos postos de tropas Milicianas e 
Ordenanças, providos por alguns governadores e capitães-generais das 
capitanias do Brasil, na forma declarada na relação que diz incluir e ser assinada 
pelo oficial maior daquela Secretaria de Estado.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4703. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4703. 
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4704-  1807, Maio, 11, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), 
ao (1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João), segundo a qual o Conselho 
Ultramarino deve deferir o que lhe parecer justo sobre o requerimento de 
Francisco Xavier da Costa Aguiar, "ou consulte no caso de ser preciza immediata 
Rezolução Régia". 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4704. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4704. 
 

4705-  [ant. 1807, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do alferes da Brigada de Voluntários Reais de São Paulo, 
Tomás José da Silva, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que seja 
promovido ao posto de ajudante da Brigada de Cavalaria da dita Legião de 
Voluntários Reais, alegando ser o alferes mais antigo, ser filho do tenente-
coronel governador de Santos e ainda estar vago, o dito posto, por ter sido 
mandado para a Índia o tenente Antônio Joaquim da Costa Gavião, que o 
exercia. Sobre este requerimento recaiu um despacho do (ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de 
Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior): "Não há que deferir senão em 
consequência da proposta. 
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4705. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4705. 
 

4706-  [ant. 1807, Maio, 14] 
REQUERIMENTO de José Ferreira Bueno por seu procurador, Alexandre Pereira 
Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da patente do 
posto de tenente da 1ª Companhia do Regimento de Cavalaria Miliciana da vila 
de Curitiba.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4706. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4706. 
 

4707-  1807, Maio, 14, Belém 
CARTA de Antônio de Araújo de Azevedo ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), dizendo-lhe que a Real Junta da Fazenda 
dos Arsenais Reais do Exército expunha, em consulta de 14 de Março de 1807 
que, em virtude das experiências feitas no salitre que viera em 23 caixotes da 
capitania de São Paulo, se verificara que ele era tão puro que escusava 
refinação. Acha que se devia promover a continuação da sua exploração por 
causa da necessidade que existia, daquela, para se fazer pólvora.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4707. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4707. 
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4708-  1807, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o aumento de ordenado que o 
almoxarife da Real Fazenda da capitania de São Paulo, Antônio Maria Quartim. 
Anexo: requerimento, carta (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4708. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4708. 
 

4709-  1807, Maio, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, concordando com as respostas dos 
procuradores régios e propondo como indeferível o requerimento.  
Anexo: 2 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4709. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4709. 
 

4710-  1807, Maio, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que achava justo que o Alvará de 
15 de Janeiro de 1763, que ordenava que os lentes de Artilharia recebessem, 
além do soldo das suas patentes, mais vinte mil réis por mês, se estendesse aos 
Domínios Ultramarinos, e que, sendo assim, era razoável a pretensão do 
requerente.  
Anexo: 3 requerimentos, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4710. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4710. 
 

4711-  [ant. 1807, Maio, Maio, 25, São Paulo] 
REQUERIMENTO do físico-mor da capitania de São Paulo, Mariano José do 
Amaral, ao (Príncipe Regente D. João), queixando-se do procedimento do 
governador e capitão general daquela capitania, Antônio José da Franca e Horta, 
que infundadamente o acusa de grandes crimes e injustamente o castigou com 
uma prisão prolongada em detrimento até da saúde pública dado o fato de o 
requerente ser o único médico da cidade.  
Anexo: 2 atestados, 8 instrumentos de pública forma, 2 certidões, 4 ofícios, 2 
requerimentos, reconhecimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4711. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4711. 
 

4712-  [ant. 1807, Maio, 27, São Paulo] 
REQUERIMENTO do físico-mor da capitania de São Paulo Mariano José do 
Amaral ao (Príncipe Regente D. João) dizendo que depois de ter sofrido os 
maiores ultrajes do governador e capitão-general de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta, é agora perseguido pela injustiça do ouvidor da mesma cidade, 
Joaquim Procópio Picão Salgado que o mandou prender no dia 11 de Novembro 
de 1806 e o manteve na cadeia pública da cidade até 26 de Fevereiro de 1807, 
dia em que foi pronunciado, sem apresentar razões do crime.  
Anexo: 4 requerimentos, instrumento de pública forma. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4712. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4712. 
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4713-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do alferes da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos, Francisco Bruno da Silva, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, o nomeou para aquele 
posto 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4713. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4713. 
 

4714-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias do Regimento de Sertanejos José 
Pedroso da Silva, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe 
Regente D. João) para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual 
o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta) o nomeara para aquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4714. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4714. 
 

4715-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos, Antônio Carlos Cardoso, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) o nomeara para 
aquele posto.. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4715. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4715. 
 

4716-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Itu, Antônio José de Sousa, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
confirmada a carta patente pela qual o governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4716. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4716  
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4717-  [ant. 1807, Maio, 30]  
REQUERIMENTO do alferes da 3ª companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos, João Leite Penteado, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente, D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo, o nomeou para aquele posto. Sobre este documento 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, mandando passar patente de 
confirmação.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4717. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4717  
 

4718-  [ant. 1807, Maio, 29] 
REQUERIMENTO do tenente da Companhia de Caçadores do Regimento de 
Infantaria Miliciana, de Sertanejos, João Manuel Martins César, pelo seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe 
seja mandada passar confirmação da carta patente pela qual o governador e 
capitão-general (da capitania) de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeou para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4718. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4718  
 

4719-  [ant. 1807, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do alferes da 4ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos Antônio Ferraz de Campos, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), a confirmação da patente que lhe fora conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta). Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4719. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4719. 
 

4720-  [ant. 1807, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do alferes da 8ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana de Sertanejos, José Pedro, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandado 
confirmar a carta patente, pela qual o governador e capitão-general (da capitania) 
de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeou para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4720. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4720.  
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4721-  1807, Maio, 30, São Paulo 
OFÍCIO n.º 5 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta, paro o (Príncipe Regente D. João), referindo-se 
à representação feita pelos oficiais da Câmara da cidade de São Paulo sobre o 
abuso do Bispo daquela cidade (D. Mateus de Abreu Pereira) que obrigava os 
escravos, e naturais do pais, a tirarem, na Câmara Eclesiástica, provisões de 
licença para casarem. Refere-se, também, à ordem do Príncipe que mandava 
executar a sentença proferida no Juízo da Coroa daquela capitania.  
Anexo: provisão (cópia), 3 ofícios (cópias), provisão de casamento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4721. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4721  
 

4722-  [ant. 1807, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de Manuel Martins dos Santos Rego, negociante da praça da 
vila de Santos, por seu procurador João Ferreira da Costa, ao (Príncipe Regente 
D. João), a fim de lhe ser concedida licença para transportar artigos do seu 
comércio para a cidade da Bahia "porquanto por huma Ordem do Governador de 
São Paulo se não dá despacho a genero algum, e principalmente Assucar com o 
fundamento de querer animar a Navegação directa para esta Corte".  
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4722. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4722. 
 

4723-  [ant. 1807, Junho, 1] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel agregado ao Regimento de Milícias da vila 
de Cunha, Manuel Antônio Rangel, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, 
ao (Príncipe Regente D. João), no qual diz que, tendo servido muitos anos no 
posto de capitão, foi promovido a tenente-coronel, por proposta de 13 de Maio de 
1801, por ter dado vinte e cinco cavalos, avaliados em quinhentos mil réis, para 
serem utilizados no apuramento das raças nas fazendas do mesmo Príncipe. Por 
resolução exarada na consulta de 1 de Fevereiro de 1805 ordenou-se que o 
Conselho Ultramarino fizesse expedir as patentes às pessoas que tivessem dado 
donativos e assim se tem feito quanto a patentes até o posto de capitão: mas a 
do requerente, de oficial superior, tem de ser autorizada por Decreto Régio. Pede 
que tal mercê lhe seja concedida, visto que, por Decreto de 17 de Dezembro de 
1806, se confirmou, também no posto de tenente-coronel, Francisco Antônio de 
Araújo, que se encontrava em condições idênticas às do requerente.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4723. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4723  
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4724-  1807, Junho, 2, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre um requerimento de Pedro da Silva 
Gomes, dizendo que o requerente se encontra nas mesmas circunstâncias dos 
casos que apresenta. Entende o Conselho que se lhe deve dar a confirmação do 
posto em que foi provido, em comissão pelo ex-governador, Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça, se a baixa dada pelo governador, Antônio José da 
Franca e Horta, a todos os oficiais, nas suas condições, não constituir razão 
suficiente para se lhe recusar.  
Anexo: requerimento, informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4724. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4724  
 

4725-  1807, Junho, 6, São Paulo 
OFÍCIO n.º 12 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo) 
Antônio José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá 
e Melo (Soto-Maior), dizendo-lhe que, juntamente, lhe enviava o mapa da carga 
que, naquela altura, conduzia do porto de Santos para a Corte, o bergantim 
Princesa do Brasil de que era mestre Francisco de Sousa Pereira. Comunica-lhe, 
igualmente, que lhe remetia o mapa da carga que, do mesmo porto de Santos 
transportara para o Porto a galera Mentor de que era mestre Manuel Carneiro 
dos Santos.  
Anexo: 2 mapas. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4725. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4725  
 

4726-  [ant. 1807, Junho, 9] 
REQUERIMENTO do capitão do Rio de Janeiro, José Felix de Almeida Proença 
e Campos pelo seu procurador, José Alves Chaves de Aguiar ao (Príncipe 
Regente, D. João), pedindo que lhe mande passar uma certidão da mercê 
concedida pelo (governador e capitão general da capitania de São Paulo), conde 
de Sarzedas, (D. Bernardo José Maria de Lorena e Silveira) a João Francisco de 
Castro duma sesmaria, na dita capitania, "cujas terras lhe forão dadas por ser hú 
dos abridores: da estrada nova, que se fez da dita Capitania para o Rio de 
Janeiro...".  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4726. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4726  
 

4727-  [ant. 1807, Junho, 10]  
REQUERIMENTO de Manuel Pais de Sande e Castro, nomeado governador e 
capitão-general da (capitania de São Paulo) por seu procurador Joaquim 
Carneiro, ao (Príncipe Regente D. João), no qual diz que, sendo costume pagar-
se aos governadores dos Domínios Ultramarinos, os soldos desde o dia do 
embarque e estando ele nessas circunstâncias, acha que assim se deve 
proceder a seu respeito, pelo que suplica essa graça.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4727. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4727.  
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4728-  [ant. 1807, Junho, 10, São Paulo] 
REQUERIMENTO de D. Maria Barbosa do Amaral, moradora na capitania de 
São Paulo, por seu procurador Antônio Pereira (...) Almeida (,), ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja passada provisão que a nomeie tutora de 
seus filhos, visto ter enviuvado do capitão Amaro Alves de Silva e ter ficado com 
filhos menores, a cujo sustento e educação tem de prover.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4728. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4728. 
 

4729-  [ant. 1807, Junho, 13] 
CARTA do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio 
José da Franca e Horta para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior, dizendo que, em virtude de, nas provisões de 27 de Outubro e 
27 de Novembro de 1806, o repreender pelo seu procedimento, já pelas medidas 
que o juiz ordinário, João Gomes Guimarães tomara contra o físico-mor daquela 
capitania, já pelo fato de ele ter proibido que os ministros, fora do caso de 
flagrante delito, prendessem qualquer oficial militar miliciano que tivesse patente 
assinada pelo Rei, sem lho participar. Achava que não fora excessivo, nem 
despótico, pois, no tempo dos seus antecessores, não podia ser chamado ao 
juízo um simples soldado de milícias ou de tropa regular. Só a malevolência do 
juiz e do ouvidor-geral, Joaquim (Procópio Picão Salgado) tinham provocado um 
"tal talanete". O crime de que o acusava nascera de ele ter mandado examinar, 
na sua presença, um clérigo, Manuel Joaquim de Castro, que, naquela ocasião, 
se encontrava na Corte, e de o secretário do Conselho Ultramarino, Francisco de 
Borja Garção Stockler ser seu inimigo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4729. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4729. 
 

4730-  1807, Junho, 13, São Paulo 
OFÍCIO n.º 14 do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo), 
Antônio José da Franca e Horta ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos), (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) 
visconde de Anadia, dizendo-lhe que era seu dever participar-lhe que o 
governador e capitão-general, nomeado para o Mato Grosso, João Carlos 
Augusto de Oeinhausen (e Gravenburg) chegara ao porto de Santos no dia 5 de 
Abril de 1807, prosseguindo naquele dia a sua jornada. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4730. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4730  
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4731-  1807, Junho, 14, São Paulo 
OFÍCIO n.º 13 do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta para o (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Rodrigues de Sá e Melo 
Soto-Maior) visconde de Anadia, dizendo que ele insinuara num Aviso de 28 de 
Junho de 1806 que se pagasse o soldo do tenente Inácio José Vicente (da 
Fonseca), filho do escrivão deputado da Junta da (Fazenda Real, João Vicente 
da Fonseca) que se achava freqüentando a Universidade de Coimbra, 
apresentando ele as respectivas certidões de freqüência, exames e 
aproveitamento, durante o tempo de seu curso, mas como a maior parte dos 
votos levara a decidir que se pagasse prestando esta fiança, comunicava-lhe isto, 
para que decidisse o que se havia de fazer.  
Anexo: lembrete, ata (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4731. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4731.  
 

4732-  [ant. 1807, Junho, 16] 
REQUERIMENTO do ajudante de Ordens do Governo de Santos, João Pais de 
Sande e Castro, pedindo ao (Príncipe Regente) D. João, que lhe passe Provisão 
a fim de receber o soldo correspondente. Como procurador Joaquim Carneiro.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4732. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4732  
 

4733-  1807, Junho, 17, Mafra 
CARTA de José Egídio Alvares de Almeida ao (ministro e secretário de Estado 
da Marinha e Domínios Ultramarinos) João Rodrigues de Sá e Melo (Soto-Maior) 
visconde de Anadia dizendo-lhe que o Príncipe Regente (D. João) tomando em 
consideração a representação que lhe tinham feito Maria Bárbara da Silva e seus 
filhos que se queixavam do governador (e capitão-general da capitania) de São 
Paulo (José Antônio da Franca e Horta), perdoara a deserção de Francisco 
Eugênio e de João Feliciano, ordenando-lhe que passasse aí necessárias 
ordens. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4733. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4733  
 

4734-  [ant. 1807, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do alferes da Companhia de Caçadores de Infantaria Miliciano 
da vila de Santos, Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, pedindo ao Príncipe 
Regente, (D. João) a confirmação da patente que lhe fora conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca 
e Horta). Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4734. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4734  
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4735-  [ant. 1807, Junho, 26] 
REQUERIMENTO do tenente da 8ª Companhia do Regimento de Cavalaria 
Miliciana da vila de Curitiba, Joaquim Gonçalves Guimarães, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), que lhe confirme a patente concedida pelo 
governador e capitão general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta). Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4735. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. . 4735  
 

4736-  [ant. 1807, Junho, 26] 
REQUERIMENTO de José Gonçalves Guimarães, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João) no qual pede a confirmação da carta 
patente do posto de tenente da 2ª Companhia do regimento de Cavalaria 
Miliciana da vila de Curitiba.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4736. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4736. 
 

4737-  1807, Junho, 30, Lisboa 
OFÍCIO de Pedro Duarte da Silva, dizendo que fez a visita do ouro ao brigue 
Espadarte de que é capitão, Manuel Gomes Floresvindo de Santos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4737. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4737. 
 

4738-  [ant. 1807, Julho,1] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís Joaquim Duque Estrada (Furtado) de 
Mendonza, pedindo ao (presidente da Casa da Suplicação) que lhe mande 
passar certidão, constando ter cumprido sempre as ordens recebidas, durante o 
tempo que exerceu o cargo de juiz de fora da vila de Santos, de 3 de Maio de 
1800 a 3 de Março de 1806.  
Anexo: 2 certidões, atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4738. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4738. 
 

4739-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do (tenente-coronel) Francisco José de Sampaio Peixoto, por 
seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), no qual 
pede a confirmação da carta de sesmaria concedida pelo governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4739. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4739. 
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4740-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do capitão mor da Vila Nova do Príncipe, Francisco Teixeira 
Coelho, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João) para que lhe seja mandado confirmar a patente pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4740. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4740  
 

4741-  [ant. 1807, Julho, 3]  
REQUERIMENTO do alferes de Fuzileiros do 1º Regimento de Infantaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, José Manuel Monteiro, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente, D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) o nomeara para aquele 
posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4741. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4741  
 

4742-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do alferes da 3ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Salvador Mendes do Amaral, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João) para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4742. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4742  
 

4743-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do tenente de Milícias do Regimento da vila de Curitiba, 
Matias Gonçalves Guimarães, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João) para que lhe seja mandada passar patente de 
confirmação daquele posto. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino pedindo o parecer do governador e capitão-general (da 
capitania) de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), em que se declare 
que o motivo ocorreu para que o requerente depois de reduzido ao posto de 
soldado, tornou a ser promovido a tenente contra a expressa determinação do 
Alvará de 19 de Dezembro de 1802, que só permite o acesso gradual.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4743. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4743.  
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4744-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do (tenente) José Joaquim de Sampaio pelo seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe seja 
confirmada a carta de sesmaria que, em nome do mesmo Príncipe, lhe fora 
concedida pelo governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta de sesmaria. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4744. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4744  
 

4745-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do alferes da 2ª Companhia de Fuzileiros do Regimento da 
Infantaria Miliciana, da vila de Sorocaba, Francisco Gomes de Carvalho, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João) para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4745. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4745. 
 

4746-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO de Carlos Pais da Costa ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo a confirmação da (carta) patente dada pelo governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta) que o provera no 
posto de alferes de Milícias do Regimento da cidade de São Paulo. Assinou 
como procurador Alexandre Pereira Dinis 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4746. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4746  
 

4747-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças da vila de Mojimirim Leonel Nunes 
de Sequeira, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente 
D. João) para que lhe seja confirmada a carta patente pela qual o governador e 
capitão-general da (capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), o 
nomeara para aquele posto. Sobre este requerimento recaiu um despacho do 
Conselho Ultramarino para que o governador e capitão-general de São Paulo, 
informe com o seu parecer sobre o motivo pelo qual o requerente foi excluído da 
Ordem de 28 de Maio de 1795 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4747. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4747  
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4748-  [ant. 1807, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do alferes do Regimento de Milícias da vila de Curitiba, 
Atanagildo Pinto Marques, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe 
confirme a patente concedida pelo governador e (capitão-general da capitania) 
de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). Como procurador, Alexandre 
Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4748. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4748. 
 

4749-  [ant. 1807, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do tenente da 5ª Companhia do Regimento de Cavalaria 
Miliciana da vila de Curitiba, Lourenço Justiniano de Araújo, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe seja 
passada patente de confirmação daquele posto. Sobre este requerimento recaiu 
um despacho do Conselho Ultramarino pedindo o parecer do governador-general 
da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, o qual deve informar 
acerca do motivo que ocorreu para que o requerente fosse promovido de soldado 
a tenente contra a expressa determinação do Alvará de 14 de Dezembro de 
1802.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4749. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4749. 
 

4750-  [ant. 1807, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do tenente da 2ª companhia do 1º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo Manuel José Machado, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para 
aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4750. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4750  
 

4751-  1807, Julho, 7, Secretaria do Conselho Ultramarino 
OFÍCIO do (secretário do Conselho Ultramarino) Francisco de Borja Garção 
Stockler, remetendo ao (conselho procurador fiscal das mercês) Francisco 
Feliciano Velho da Costa Mesquita Castelo Franco, parte do Conselho 
Ultramarino, o requerimento de Francisco Xavier da Costa Aguiar e os papéis dos 
seus serviços de que pretende remuneração, para que sobre o caso dê a sua 
opinião.   
Anexo: requerimento, atestado, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4751. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4751. 
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4752-  [ant. 1807, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do ajudante de Ordens do Governo de São Paulo, Manuel 
Pedro Müller, por seu procurador, João Guilherme Cristiano Müller, ao (Príncipe 
Regente D. João) pedindo que se digne mandar expedir um aviso ao secretário 
das mercês e outro ao chanceler-mor para que se possa registar a sua patente 
do posto de sargento-mor, em virtude de ter passado o prazo para tal 
estabelecido 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4752. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4752. 
 

4753-  [ant. 1807, Julho, 11] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues Jordão, por intermédio de seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que 
mande passar-lhe passaporte, a fim de poder regressar à cidade de São Paulo. 
Sobre este requerimento recaiu uma informação esclarecendo que o passaporte 
foi passado em 11 de Julho de 1807.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4753. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4753  
 

4754-  [ant. 1807, Julho, 13]  
REQUERIMENTO de Francisco Antônio de Sousa, tenente-coronel do 2º 
Regimento de Milícias da capitania de São Paulo, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe seja concedido a 
hábito, da Ordem de Cristo, em remuneração dos serviços prestados durante 28 
anos. Começou por assentar praça como soldado, em 20 de Julho de 1778. Foi 
recrutar às vilas de Atibaia, Nova Bragança e Nazaré, comandar o seu 
Regimento durante dois anos, na ausência do coronel, e desde 6 de Fevereiro de 
1804, por ordem do (governador e capitão) -general da capitania de São Paulo, 
(Antônio José da Franca e Horta), comanda o 1º Regimento de Milícias da 
mesma capitania.  
Anexo: lembrete, 2 cartas, 2 autos de justificação, ofício, 3 requerimentos, 
inquirição de testemunhas. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4754. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4754  
 

4755-  [ant. 1807, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do (tenente-coronel reformado) Manuel Gonçalves Guimarães 
por seu procurador José Francisco dos Reis, ao (Príncipe Regente D. João), 
dizendo que, em cumprimento do que lhe fora ordenado, envia a procuração e 
pede que ela seja mandada juntar à representação que o requerente fez sobre o 
despotismo do bacharel João Batista de Guimarães Peixoto.  
Anexo: procuração, 2 requerimentos,. 2 cartas. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4755. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. .4755  
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4756-  1807, Julho, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento do capitão-mor da 
vila de Santos, Francisco Xavier da Costa Aguiar, achando indeferível a 
pretensão, quanto à isenção do cargo de vereador, mas justa quanto ao cargo de 
almoxarife. 
Anexo: requerimento, parecer. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4756. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4756.  
 

4757-  1807, Julho, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao (Príncipe Regente D. João) sobre o 
requerimento do capitão-mor da vila de Santos, Francisco Xavier da Costa 
Aguiar, em que este pede seja considerado isento de servir nas vereanças e 
almoxarifados "cessando desta forma ódios e disputas, que de contrário se 
originão". 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 62, doc. 4757. 
AHU_CU_023-01, Cx. 62, D. 4757.  
 

4758-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do tenente coronel de Infantaria e governador da praça de 
Santos, Francisco José da Silva, por seu curador Tomás José da Silva, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo que lhe sejam passadas as provisões de 
ajuda de custo de quarenta mil réis e o vencimento do soldo, desde o dia da sua 
partida para a praça de Santos, quando foi exercer aí o cargo de governador. 
Anexo: requerimento.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4758. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4758  
 

4759-  [ant. 1807, Julho, 15]  
REQUERIMENTO do capitão da 3ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Nicolau Soares de Puga, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João) para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeou 
para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4759. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4759  
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4760-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do tenente da 2ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Bento Barbosa Lima, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João) para 
que lhe seja mandado confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto.  
Anexo: 2 cartas patentes. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4760. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4760  
 

4761-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do alferes da 5ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Sorocaba, Gabriel Antônio de Carvalho, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4761. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4761.  
 

4762-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do alferes da 2ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Francisco da Cunha Ramos, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), para 
que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o nomeou 
para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4762. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4762  
 

4763-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do tenente da 4ª Companhia de Fuzileiros do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, José Joaquim Rodrigues, para o seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), para 
que lhe seja mandada confirmar a patente pela qual o governador e capitão-
general da capitânia de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4763. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4763. 
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4764-  [ant. 1807, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do capitão da 8ª Companhia de Fuzileiros, do 2º Regimento de 
Infantaria Miliciana de São Paulo, José Pedroso Pinto, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), que confirme a patente que lhe fora conferida pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). 
Como procurador, José Antônio Mendes da Costa. Sobre este requerimento 
recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, determinando que o referido 
governador informe, com o seu parecer, enviando cópia das ordens que o 
autorizaram a conservar postos agregados aos Regimentos Milicianos, e declare 
se o oficial, antecessor do requerente, possuía patente assinada pelo dito 
Príncipe.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4764. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4764  
 

4765-  1807, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino acerca do que, por aviso do visconde de 
Anadia, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, em 3 de Setembro de 1805, lhe havia o (Príncipe Regente D. João) 
mandado remeter o requerimento do (juiz de fora da vila de Santos e auditor-geral 
da "gente de guerra" da capitania de São Paulo), Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrade Machado e Silva, para que este Conselho lhe deferisse o dito 
requerimento. Nele pede que este (Príncipe) mande regular os emolumentos do 
seu cargo de juiz de fora da vila de Santos pelo da Câmara de São Paulo, pois 
aquele cargo era menos rendoso que todos os outros do Brasil.  
Anexo: requerimento, carta (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. . 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .  
 

4766-  1807, Julho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, dizendo que o requerente (Capitão da 1ª 
Companhia de Artilharia a pé da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, 
Francisco Delboux) merecia que o (Príncipe Regente D. João) o confirmasse 
naquele posto, em que havia sido provido por comissão do governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça), 
tal como já havia acontecido com os oficiais que se encontravam nas mesmas 
circunstâncias, a partir da Consulta feita sobre o requerimento de Antônio Moreira 
de Sampaio.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4766. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4766.  
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4767-  1807, Julho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino no qual se diz que, em face da informação 
do governador e capitão-general (da capitania) de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta) com o qual se conformam os procuradores régios, nas suas 
últimas respostas, se deduz que não se deve atender a pretensão do requerente.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4767. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4767.  
 

4768-  [ant. 1807, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria da 7ª Companhia do Regimento de 
Milícias de São Paulo, Francisco Xavier Vaz, por seu procurador Joaquim José 
Antônio de Carvalho, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja confirmada 
a carta patente pela qual o (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio José da Franca e Horta) o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4768. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4768.  
 

4769-  [ant. 1807, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Santos, Francisco Xavier da Costa 
Aguiar, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. 
João) pedindo que sejam juntos os seus documentos, para que possa receber a 
remuneração dos seus serviços, o que já requerera anteriormente.  
Anexo: lembrete, certidão, requerimento, alvará, atestado, portaria. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4769. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4769  
 

4770-  1807, Julho, 21, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino opinando que se devia deferir o 
requerimento de Antônio Gaspar Teixeira dos Reis, visto estar concorde com a 
Resolução, de (D. João V), de 18 de Abril de 1747. O requerente, por morte de 
seu tio, João Teixeira de Carvalho, que não deixara descendentes, tinha o direito 
de herdar a mercê concedida pelo Rei a seu avô paterno, sargento-mor Torcato 
Teixeira de Carvalho a quem fora dado o governo da fortaleza de Itapeva que 
mandara construir à sua custa, e a patente de capitão de Infantaria.  
Anexo: requerimento, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4770. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4770.  
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4771-  [ant. 1807, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia da Ordenança da vila de Iguape, 
Bartolomeu da Costa Almeida Cruz, por seu procurador Antônio Lopes Soares, ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a patente pela 
qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta), o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4771. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4771.  
 

4772-  [ant. 1807, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do sargento-mor das Ordenanças da Vila Bela da Princesa, 
Antônio Lourenço de Freitas, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que lhe 
confirme a patente conferida pelo governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). Como procurador, Jorge Vaz Peres.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4772. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4772. 
 

4773-  [ant. 1807, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Santos, Joaquim Garcia da Veiga, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), a confirmação da patente que lhe fora conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta). Como procurador, Jorge Vaz Peres.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4773. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4773. 
 

4774-  [ant. 1807, Julho, 23] 
REQUERIMENTO de José Gomes da Cunha, por seu procurador, Jorge Vaz 
Peres, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da carta 
patente do posto de alferes da 8ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria de Milícias da vila de Santos.  
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4774. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4774.  
 

4775-  [ant. 1807, Julho, 23] 
REQUERIMENTO de José Ricardo Carneiro, por seu procurador, Jorge Vaz 
Peres, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), carta patente de confirmação do 
posto de alferes da Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria de 
Milícias da vila de Paranaguá (Parnagua) para o qual foi nomeado pelo 
governador da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4775. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4775.  
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4776-  [ant. 1807, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do tenente da 3ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Milícias da cidade de São Paulo, Bernardino Antônio Vieira Barbosa, por seu 
procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente, D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual a governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele 
posto 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4776. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4776.  
 

4777-  [ant. 1807, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de São Paulo, destacado, na 
praça de Santos, Cândido Xavier de Almeida e Sousa, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe conceda a mercê do Hábito de São Bento de Aviz, 
como remuneração dos serviços por ele prestados. Como procurador, João 
Esteves Caldas.  
Anexo: certidão, alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4777. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4777.  
 

4778-  1807, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Bernardo José 
Pinto Gavião de Melo Cabral e Travassos em que pede confirmação do posto de 
alferes da 6ª Companhia de Infantaria da Legião dos Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo, para o qual fora proposto pelo ex-governador, Antônio 
Manuel de Melo Castro e (Mendonça). Esta proposta fora feita em atenção aos 
seus anos de serviço como porta-estandarte do mesmo Regimento, mas o atual 
governador, Antônio José da Franca e Horta dava baixa aos oficiais promovidos 
por comissão, embora em tempo de guerra.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4778. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4778. 
 

4779-  1807, Julho, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que o requerente, (alferes da 5ª 
Companhia de Infantaria da Legião dos Voluntários Reais de São Paulo), 
Bernardo José Pinto Gavião de Melo Cabral e Travassos, merecia ser atendido 
pelo (Príncipe Regente D. João), pois já o haviam sido os oficiais por ele 
apresentados, Antônio Pinto do Rego, Luís Manuel de Brito e Jerônimo Pereira 
Crispim de Vasconcelos que se encontravam nas mesmas condições por 
Consulta de 6 de Março de 1807.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4779. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4779. 
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4780-  1807, Julho, 30, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Filipe José Stockler, no impedimento do secretário do 
(Conselho Ultramarino) ao (Príncipe Regente D. João), esclarecendo que nos 
Livros de Registos das Ordens do Real Serviço não consta que se houvesse 
expedido ordem alguma ao juiz de fora da vila de Santos, Luís Joaquim Duque 
Estrada Furtado de Mendonça, no espaço de tempo que decorreu de 10 de Maio 
de 1800 até 3 de Março de 1806.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4780. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4780. 
 

4781-  1807, Julho, 31, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Francisco Soares de Araújo e Silva esclarecendo que, na 
Secretaria da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, 
Francisco Antônio Durão procurador de João Alves Pereira da Silva - assinara 
termo de juramento declarando que Domingos José Antunes Guimarães e Gabriel 
da Costa Carvalho são proprietários do bergantim - Deligente -, de que é mestre, 
José de Sousa Azevedo, tendo apresentado o último passaporte, foi-lhe 
devolvido.  
Anexo: alvará, passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4781. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4781. 
 

4782-  1807, Julho, 31, lisboa 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), ao 
(1º) visconde da Lapa, (José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho), 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente (D. João), para que a Conselho 
Ultramarino, vendo o requerimento do tenente-coronel do Real Corpo de 
Engenheiros da capitania de São Paulo, João da Costa Ferreira, consulte o que 
parecer sobre a pretensão do requerente, tendo em conta a informação do 
governador daquela capitania sobre o assunto.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4782. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4782. 
 

4783-  [ant. 1807, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do alferes da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Paranaguá, Joaquim Antônio Munhões, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), que lhe confirme a patente conferida pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta). 
Como procurador, Alexandre Pereira Dinis.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4783. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4783. 
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4784-  [ant. 1807, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues Branco, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), carta patente de 
confirmação do posto de capitão da 7ª Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana, da vila de Paranaguá (Pernaguá) para o qual foi nomeado 
pelo governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4784. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4784. 
 

4785-  1807, Agosto, 4, Lisboa 
INFORMAÇÃO de José Pereira de Almeida e Sousa, dizendo que, por ordem de 
João Rodrigues Pereira de Almeida, do Rio de Janeiro, assistia com a mesada de 
vinte e oito mil e oitocentos réis a Antônia Helena Gutierres, desde o dia 1 de 
Dezembro de 1803 até o mês de Agosto de 1807, data em que dá esta 
informação, tendo em seu poder os recibos daquelas mesadas.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4785. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4785. 
 

4786-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do ajudante do número das Ordenanças da vila de Taubaté, 
Fabrício da Guerra Marzagão, por seu procurador Manuel Chiappe, ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta) que o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4786. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4786. 
 

4787-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Joaquim Vieira de Brito, por seu 
procurador João Luís Pereira, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual foi nomeado para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4787. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4787. 
 

4788-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do tenente Antônio da Cunha Lobo e alferes José da Cunha 
Lobo, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhes confirme uma carta de 
sesmaria concedida pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, (Antônio José da Franca e Horta). Como procurador, João Luís Pereira.  
Anexo: carta de sesmaria, bilhete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4788. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4788. 
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4789-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do tenente da 7ª Companhia de Regimento de Cavalaria 
Miliciana da vila de Curitiba, Miguel da Rocha Carvalhais, por seu procurador 
João Luís Pereira, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada 
passar patente de confirmação daquele posto. Sobre este documento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino mandando que o governador e capitão-
general (da capitania) de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), informe 
com o seu parecer, dizendo por que motivo vagou aquele posto e como é que o 
requerente nele foi provido contra a expressa determinação do Alvará de 19 de 
Dezembro de 1802, que só permite o acesso gradual, e que reduziu à classe de 
soldado todos os oficiais a quem se desse baixa por não terem apresentado, 
dentro do prazo prescrito pela lei, as suas patentes a fim de serem confirmadas.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4789. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4789. 
 

4790-  [ant. 1807, Agosto, 6, São Paulo] 
REQUERIMENTO de Antônio da Silveira Franco, ao (Príncipe Regente, D. João), 
pedindo a confirmação da patente que o provera no posto de alferes da 8ª 
companhia do Regimento de Cavalaria Miliciana da cidade de São Paulo. 
Assinou, como procurador do requerente, João Luís Pereira.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4790. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4790. 
 

4791-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO de Francisco de Paula Vieira por seu procurador João Luís 
Pereira, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação da patente do 
posto de alferes da Companhia de Caçadores do Regimento de Infantaria 
Miliciana de Sorocaba da capitania de São Paulo.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4791. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4791. 
 

4792-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão da Companhia de Caçadores do 1º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Antônio da Cunha Lobo, pedindo ao 
(Príncipe Regente, D. João) que lhe confirme a patente. Como procurador, João 
Luís Pereira.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4792. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4792. 
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4793-  [ant. 1807, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do alferes da 8ª companhia do 2º Regimento de Infantaria 
Miliciana da cidade de São Paulo José Luís Pereira, por seu procurador João Luís 
Pereira Cunha ao (Príncipe Regente, D. João) para que lhe seja mandada 
confirmar a carta patente pela qual (o governador e capitão-general, da capitania 
de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4793. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4793. 
 

4794-  1807, Agosto, 31, Paço 
AVISO do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos), visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior) ao 
1º visconde da Lapa, (José Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho) 
transmitindo a ordem do Príncipe Regente, D. João segundo a qual se deve 
confirmar a carta patente pela qual o (ex)-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, nomeara 
Salvador de Oliveira Aires para o posto de capitão mor da vila de Itapetininga e a 
patente pela qual o (ex-) governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena (e 
Silveira), nomeara José Carneiro Lobo para o posto de tenente da 2ª Companhia 
de Cavalaria Auxiliar da Vila de Curitiba (Curatiba) desde que não haja outro 
impedimento além de não terem sido confirmadas dentro do prazo legal.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4794. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4794. 
 

4795-  1807, Novembro, 11, Palácio da Ajuda 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre a conta dada pelo governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, de 
ter fundado a vila de Bela da Princesa, sita na ilha fronteira à vila de São Se 
bastião.  
Anexo: carta (cópia), representação (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4795. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4795. 
 

4796-  [ant. 1807, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila de Itapetininga, Salvador de Oliveira 
Pires, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente, D. João) 
no qual diz que, tendo sido nomeado pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça) para o 
posto de capitão-mor da vila de Itapetininga, vago por reforma concedida a 
Salvador de Oliveira Leme, não requereu a confirmação da sua patente dentro do 
prazo, legal por descuido dos seus procuradores. Pede que lhe seja permitido 
apresentar a sua patente ao Conselho Ultramarino.  
Anexo: carta patente, requerimento, 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4796. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4796. 
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4797-  [ant. 1807, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do tenente do Regimento de Milícias da vila de Curitiba, 
(Curativa), José Carneiro Lobo, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João) para que lhe seja mandada confirmar a patente pela 
qual o ex-governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Bernardo 
José Maria de Lorena e Silveira) o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4797. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4797. 
 

4798-  1807, Agosto, 26, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino no qual se diz que o requerente está nas 
mesmas circunstâncias do exemplo que alega e que, portanto se deve deferir o 
seu requerimento. Acrescenta que este oficial está no caso de todos os outros 
que o ex-governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, Antônio 
Manuel de Melo Castro e Mendonça nomeou por comissão no ano de 1801, aos 
quais o governador Antônio José da Franca e Horta mandou arbitrariamente dar 
baixa. Este fato não é suficiente para negar a estes oficiais a confirmação régia, 
se bem que deve ter-se em conta, para avaliar do procedimento daqueles oficiais, 
a proposta do ex-governador e as informações precedentes, que se devem 
encontrar na Secretaria de Estado.  
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4798. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4798. 
 

4799-  [ant. 1807, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do 1º ajudante do 2º Regimento de Infantaria Miliciana da 
capitania de São Paulo, Antônio José Burdim, por seu procurador Alexandre 
Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja confirmada a carta 
patente pela qual o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Antônio Manuel de Melo Castro e (Mendonça) o nomeara para aquele posto e 
onde serviu em comissão até que àquela capitania chegou o governador Antônio 
José da Franca e Horta, o qual deu baixa a todos os oficiais que serviam em 
comissão.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4799. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4799. 
 

4800-  1807, Agosto, 29, Lisboa 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia para o posto de 
alferes da 4ª Companhia de infantaria da Legião de Voluntários Reais da capitania 
de São Paulo, o sargento do mesmo Corpo, Gaspar Ribeiro Rosa Ramos. Sobre 
este requerimento recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, mandando 
cumpri-lo e registá-lo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4800. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4800. 
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4801-  [ant. 1807, Agosto, 31] 
REQUERIMENTO de Joaquim Roberto de Carvalho e Macedo, filho legitimo do 
coronel José Vaz de Carvalho, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João), no qual diz que seu tio o sargento-mor de Voluntários 
Reais da capitania de São Paulo, Joaquim José de Macedo Leite, lhe doara os 
serviços que durante trinta anos tinha prestado, e entre eles o ter estabelecido à 
sua custa numa Companhia de Cavalaria com a qual marchou para a campanha 
da Guerra do Sul. Pede que, como é hábito, lhe seja reconhecido a direito de 
remuneração e lhe seja concedido o hábito da Ordem de Cristo com a 
correspondente tença e o ofício das execuções da Real Fazenda da capitania de 
São Paulo, "que he insignificante".  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4801. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4801. 
 

4802-  [ant. 1807, Setembro, 1]  
REQUERIMENTO de D. Rosa Maria da Trindade, viúva do tenente João Antônio 
Fernandes Guimarães, por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe 
Regente D. João) para que lhe seja passada provisão pela qual se lhe conceda a 
tutela dos seus filhos menores, visto conservar-se no estado de viuvez e ter todos 
os requisitos necessários para a dita tutela.  
Anexo: instrumento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4802. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4802. 
 

4803-  [ant. 1807, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO de Veríssimo Fernandes, mestre do navio Indiano de que é 
proprietário o (sargento-mor), João Rodrigues Pereira de Almeida, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo que mande passar passaporte, a fim da referida 
embarcação poder seguir viagem da cidade de (Lisboa) para Santos, e dali para o 
Rio de Janeiro. O requerente pede também que seja passada portaria pela qual 
se autorize a referida embarcação a passar as torres da mesma cidade.  
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4803. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4803. 
 

4804-  1807, Setembro, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino dizendo que o requerente (alferes da 2ª 
Companhia de Infantaria da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, Joaquim 
Francisco de Abreu) merecia ser atendido pelo (Príncipe Regente D. João), pois 
já os haviam sido os oficiais por ele apresentados e que se encontravam nas 
mesmas condições.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4804. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4804. 
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4805-  [ant. 1807,Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do ajudante supra das Ordenanças da capitania de São Paulo, 
Filipe Neri de Campos (Leite) por seu procurador Antônio Pereira de Almeida ao 
(Príncipe Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta-patente 
pela qual foi nomeado para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4805. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4805. 
 

4806-  [ant. 1807, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do tenente da 1ª companhia da Cavalaria da Brigada de 
Voluntários Reais de São Paulo, Francisco Bernardes da Silva, por seu 
procurador Alexandre Pereira Dinis ao (Príncipe Regente, D. João) pedindo que 
lhe seja confirmado o posto de tenente que lhe fora dado por ser tempo de guerra 
pela promoção de 14 de Setembro de 1801, pois, tendo ele já requerido essa 
confirmação, não lhe foi confirmado o posto de alferes que lhe tinha sido dado por 
ter servido por comissão. E, como a todos os seus camaradas em idênticas 
circunstâncias tem sido confirmadas as patentes, por Resolução da Consulta do 
Conselho Ultramarino, pede que o seu pedida seja também deferido e este 
documento junte aos outros.  
Anexo: 3 requerimentos, atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4806. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4806. 
 

4807-  1807, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao (Príncipe Regente D. João) sobre a 
representação de 2 de Abril de 1803, em que os oficiais da Câmara de Porto Feliz 
(Porto felix), da capitania de São Paulo, se queixam do imposto criado pelo ex-
governador (e capitão-general da capitania de São Paulo) Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça. Este imposto, denominado "Contribuição Literária", 
consistia no pagamento de quarenta réis por arroba de açúcar e (destinava-se a 
fomentar a instrução dos indígenas).  
Anexo: representação, carta (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4807. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4807. 
 

4808-  [ant. 1807, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Alvares (de Oliveira) por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente, D. João), no qual diz que, tendo 
servido mais de vinte e dois anos como capelão da Legião de Voluntários Reais 
(de São Paulo, pediu a reforma daquele posto e o competente soldo. Foi-lhe 
ordenado que juntasse patente original ou certidão dela.  
Anexo: 2 requerimentos, autos civis de justificação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4808. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4808. 
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4809-  [ant. 1807, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente do Regimento de Milícias da cidade de São Paulo, 
Vitor José da Gama, por seu procurador, José da Costa Silva, ao (Príncipe 
Regente, D. João) para que lhe seja mandada confirmar a patente pela qual o 
governador (e capitão-general) da capitania de São Paulo, (Antônio José da 
Franca e Horta), o nomeara para aquele posto. Sobre este documento recaiu um 
despacho do Conselho Ultramarino, mandando passar patente de confirmação. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4809. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4809. 
 

4810-  1807, Setembro, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual era digna de ser levada à 
presença do (Príncipe Regente D. João) a queixa apresentada pelo juiz de fora da 
vila de Santos, e auditor-geral da "gente de guerra" da capitania de São Paulo, 
(Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva) contra o sargento-mor, 
Anastácio de Freitas Trancoso, comandante daquela Legião, que respondendo a 
um requerimento do primeiro sobre o qual fora mandado ouvir pelo governador e 
capitão-general de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), esquecera a 
consideração e respeito que merecia a representação civil e militar daquele 
auditor e se excedera de uma maneira que não podia ficar impune.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4810. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4810. 
 

4811-  1807, Setembro, 23, Lisboa 
OFÍCIO de José Joaquim Pereira Marinho para o (secretário do Conselho 
Ultramarino), Francisco de Borja Garção Stockler, dizendo que em cumprimento 
do que lhe determinara por ordem do Conselho Ultramarino no seu Aviso de 11 
de Setembro de 1807, remetia o termo das condições com que havia sido 
arrematado o contrato dos dízimos da capitania de São Paulo, pelos três anos 
que decorriam do primeiro de Julho do mesmo ano até o último de Janeiro de 
1810, para o fazer presente no referido Conselho.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4811. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4811. 
 

4812-  1807, Setembro, 25, Lsiboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o Requerimento do tenente da 3ª 
Companhia de Cavalaria da Legião de Voluntários Reais da capitania de São 
Paulo, Januário Máximo de Castro Carneiro, no qual pedia a confirmação deste 
posto em que havia sido provido por comissão do governador e capitão-general 
da mesma capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, o do qual lhe 
dera baixa o governador, Antônio José da Franca e Horta.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4812. 
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4813-  1807, Setembro, 25, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo o qual o requerente (tenente da 3 
Companhia de Cavalaria da Legião dos Voluntários Reais da capitania de São 
Paulo, Januário Máximo de Castro Carneiro), merecia ser atendido pelo (Príncipe 
Regente D. João), como já o haviam sido todos os' outros oficiais propostos pelo 
governador e capitão-general daquela capitania, Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, em Setembro de 1801.  
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4813. 
 

4814-  [ant. 1807, Outubro,  Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba] 
REQUERIMENTO do capitão da 3 Companhia das Ordenanças da vila de (Nossa 
Senhora da Ponte de) Sorocaba Antônio Gomes de Carvalho, por seu procurador 
José Joaquim Pereira de Carvalho, ao (Príncipe Regente, D. João), pedindo a 
confirmação deste posto.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4814. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4814. 
 

4815-  [ant. 1807, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das companhias de Ordenanças da vila de 
Itu, João Bicudo da Guerra (sic) por seu procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe 
Regente D. João), para que lhe seja mandada confirmar a carta patente pela qual 
o (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da 
Franca e Horta), o nomeara para aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4815. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4815. 
 

4816-  1807, Outuibro,  5, Palácio de Mafra 
PROVISÃO (cópia da) do Príncipe Regente D. João, ordenando ao governador e 
capitão-general nomeado para a capitania de São Paulo, (Manuel Pais de Sande 
e Castro), que informasse com o seu parecer sobre a carta do coronel Martim 
Francisco Ribeiro de Andrade Machado, diretor geral das minas da mesma 
capitania, em que se queixa do que contra ele praticou * ex-governador Antônio 
José da Franca e Horta, proibindo-lhe * ida à vila de Santos, para se tratar.  
Anexo: carta (cópia). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4816. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4816. 
 

4817-  1807, Outubro, 5, Palácio de Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente, D. João, pelo qual nomeia as pessoas indicadas 
na relação inclusa, para os postos vagos nalguns dos Regimentos Milicianos da 
capitania de São Paulo.  
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4817. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4817. 
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4818-  1807, Outubro, 7, Palácio de Nossa Senhora da Ajuda 
DECRETO do (Príncipe Regente D. João) nomeando Para os postos vagos, na 
Tropa da Linha da capitania de São Paulo, os oficiais mencionados na relação 
anexa, assinada pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior). Sobre este decreto recaiu um despacho do Conselho Ultramarino, 
mandando cumprir e registar as ordens reais.  
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4818. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4818. 
 

4819-  [ant. 1807, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues Jordão, ao (Príncipe Regente D. João) 
expondo que lhe requerera, como remuneração dos seus serviços, o Hábito da 
Ordem de Cristo tendo aquele Príncipe determinado que apresentasse o 
documento comprovativo em como tinha oferecido ao Real Erário determinada 
quantia.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4819. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4819. 
 

4820-  [ant. 1807, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão da & Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana da praça de Santos, Francisco Ribeiro de Escobar, por seu 
procurador Jorge Vaz Peres, ao (Príncipe Regente, D. João), no qual diz que 
tendo pedido a confirmação da carta patente pela qual o governador e capitão-
general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara 
para aquele posto, se pediu a informação do governador sobre o motivo pelo qual 
o requerente não pediu a confirmação no tempo ordenado. Pede que em 
conformidade com a carta régia se lhe mande confirmar a carta patente, como 
requer.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4820. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4820. 
 

4821-  1807, Outubro, 19, Lisboa 
OFÍCIO de Pedro Duarte da Silva, dizendo que visitou os navios: Lobos Unidos de 
que é mestre Joaquim Pantaleão Pereira, vindo de Santos; São Manuel Careta 
(sic) de que é capitão, Manuel Franco, vindo da Bahia; Ceres de que é capitão, 
Joaquim Valério de Paiva, vindo do Maranhão. Diz, também, que, Ao primeiro 
destes navios viajava o negociante Manuel Nunes Barbosa que vinha 
recomendado a José Joaquim Lobo Pestanha.  
Anexo: mapa. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4821. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4821. 
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4822-  [ant. 1807, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do tenente da 6ª Companhia de Fuzileiros do 1º Regimento de 
Infantaria Miliciana da cidade de São Paulo, Joaquim Antônio de Oliveira, por seu 
procurador José Antônio Mendes da Costa, ao (Príncipe Regente D. João). para 
que lhe seja confirmada a carta patente pela qual, o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta), o nomeara para 
aquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4822. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4822. 
 

4823-  [ant. 1807, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de José Francisco Correia, por seu procurador, Antônio 
Caetano dos Santos e Mata, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a 
confirmação da patente do posto de capitão da 3 Companhia de Ordenanças de 
Vila Nova do Príncipe.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4823. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4823. 
 

4824-  [ant. 1807, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do alferes da 5,1 Companhia do Regimento de Cavalaria 
Miliciana da vila de Curitiba, Bernardo José Pinte, por seu procurador Antônio 
Caetano dos Santos e Mata, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
passada patente de confirmação daquele posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4824. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4824. 
 

4825-  [ant. 1807, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do tenente da 85 Companhia de Fuzileiros do Regimento de 
Infantaria Miliciana, da vila de Cunha, Antônio Ferreira da Cunha, pedindo ao 
(Príncipe Regente D. João), que confirme a patente que lhe fora conferida pelo 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca 
e Horta). Como procurador, Antônio Caetano dos Santos e Mata.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4825. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4825. 
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4826-  1807, Outubro,27, Paço 
OFÍCIO de Rodrigo Pinto Guedes ao (ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), visconde de Anadia, (João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior), no qual, em cumprimento das ordens 
recebidas deste, informa sobre o merecimento e conduta do cabo de esquadra da 
7 Companhia, Domingos Anacleto da Silva, e do soldado da 9% Companhia, 
Augusto Maria da Silva, ambos da D Divisão da Brigada Real da Marinha.  
Anexo: ofício (cópia), requerimento, carta de nomeação (traslado), , requerimento 
(traslado), alvará de folha corrida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4826. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4826. 
 

4827-  [ant. 1807, Outubro,. 29] 
REQUERIMENTO de Simão José de Sousa, por seu procurador Caetano dos 
Santos Mata, pedindo ao (Príncipe Re ente D. João) carta patente de confirmação 
do posto de ajudante do Número das Ordenanças da Vila Nova do Príncipe, de 
que é capitão-mor, Francisco Teixeira, e para o qual foi nomeado pelo governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (Antônio José da Franca e Horta).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4827. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4827. 
 

4828-  [ant. 1807, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do capitão da primeira companhia das Ordenanças da vila 
Nova do Príncipe, Francisco dos Santos Pacheco pelo seu procurador, Antônio 
Caetano dos Santos Mota ao Príncipe Regente D. João, pedindo que lhe mande 
passar carta de confirmação do dito cargo. O requerente diz também, que foi 
provido, no referido posto, por ter sido promovido a capitão-mor, Francisco 
Teixeira Coelho.  
Anexo: carta patente, termo de posse e juramento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4828. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4828. 
 

4829-  1807, Novembro, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino segundo a qual era digna de ser levada à 
presença do (Príncipe Regente, D. João) à representação dos oficiais da Câmara 
da Vila de Santos, em que se expõem os fatos repreensíveis da Junta do 
Fazenda da capitania de São Paulo, em relação à referida Câmara. Diz ainda o 
Conselho Ultramarino, que estas, representando o congresso do povo, constituem 
um corpo de magistrados municipais que merecem respeito e consideração a que 
a junta faltou, e por isso, era de opinião que ela devia passar cópias das ordens 
expedidas pelo Real Erário.  
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4829. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4829. 
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4830-  1807, Novembro, 3, Palácio de Mafra 
DECRETO do Príncipe Regente D. João, promovendo aos postas vagos dos 
Corpos Milicianos da capitania de São Paulo, as pessoas declaradas na relação 
anexa.  
Anexo: relação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4830. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4830. 
 

4831-  [ant. 1807, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do tenente da 7ª Companhia do 2º Regimento de Cavalaria 
Miliciana da cidade de São Paulo, Manuel de Moura Fialho, por seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis, ao (Príncipe Regente D. João), para que lhe seja 
mandada confirmar a carta patente pela qual o governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, (Antônio, José da Franca e Horta) o nomeara para aquele 
posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4831. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4831. 
 

4832-  [ant. 1807, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO dos moradores de (São Paulo) pedindo ao (Príncipe Regente, 
D. João) que conserve o físico-mor desta capitania Dr. Mariano José do Amaral 
por ser benemérito e amigo do povo, como tem mostrado durante os cinco anos 
de atividade e desempenho da sua profissão, embora chequem ao conhecimento 
do (Príncipe Regente) representações patenteando o contrário, só para efeito de 
intrigas.  
Anexo: representação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4831. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4831. 
 

4833-  1807, Novembro, 24, lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente D. João, endereçada ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Franca e Horta) aprovando a 
criação da vila Bela da Princesa, embora a governador se tenha arrogado 
poderes que não lhe são concedidos, pois as Instruções de 26 de Janeiro de 1765 
e o Aviso de 4 de Novembro de 1799 autorizam simplesmente a ereção de 
povoações em que se agrupem habitantes dispersos. Ordena que faça 
transferência interina do tabelião e escrivão da vila de São Sebastião para a nova 
vila. O governador deve também informar sobre a sua vida política e econômica.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4833. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4833. 
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4834-  1807, Novembro, 27, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente, D. João, declarando ao governador e capitão-
general da capitania de São Paulo (Antônio José da Branca e Horta) que, para 
atender o pedido expresso pela representação da Câmara da vila de São 
Sebastião de 11 de Dezembro de 1802, sobre a execução do imposto sobre a 
aguardente, lançado no distrito pelo governador (Antônio Manuel de Melo Castra 
e Mendonça), suspende o Imposto Literário e reduz o tributo sobre o sal. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4834. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4834. 
 

4835-  1807, Novembro, 19, Lisboa 
OFÍCIO de Filipe José Stockler no impedimento do secretário do (Conselho 
Ultramarino) ao Príncipe Regente D. João) no qual diz que a ouvidor de São 
Paulo, ainda não remeteu como por aquele tribunal lhe fora ordenado, a 
residência tirada ao ex-ouvidor daquela comarca, Joaquim Procópio Picão 
Salgado, e que por isso se não pode satisfazer o despacha de 12 de Dezembro 
de 1807 em que se manda juntar aquela residência aos papéis de Mariano José 
do Amaral. Secretaria (do Conselho Ultramarino), 1807 Dezembro 16.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4835. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4835. 
 

4836-  1807, Novembro, 23, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente, D. João, ordenando ao Bispo de São Paulo (D. 
Mateus de Abreu Pereira) que vigie, atentamente, o vigário da vila de (Nossa 
Senhora das Luzes dos Pinhais de) Curitiba, pois lhe foi dirigida uma 
representação contra ele, de que o Conselho Ultramarino teve conhecimento em 
4 de Agosto de 1804. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4836. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4836. 
 

4837-  1807, Novembro, 23, Lisboa 
PROVISÃO do Príncipe Regente, D. João, ordenando ao ouvidor da comarca de 
Paranaguá (Parnaguá) que chame à sua presença os oficiais da comarca da vila 
e os repreenda por terem assinado a representação contra o vigário da vila de 
(Nossa Senhora das Luzes dos Pinhais de) Curitiba José Barbosa de Brito. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4837. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4837. 
 

4838-  1807, Novembro, 16 
CAPILHA com os seguintes dizeres "Sobre a representação da Câmara da Vila de 
Porto Feliz, capitania de São Paulo, em que, pede ser isento a açucar da 
contribuição estabelecida pelo ex-governador Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça". Consultado em 17 de Setembro de 1807. Tem junto o lembrete da 
Câmara da Cidade de São Paulo, em 3 de Outubro de 1806. Foi tudo hoje, 16 de 
Novembro de 1807, para o Senhor Paulo José dos Santos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4838. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4838. 
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4839-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO de Antônio Pinto da Silva, tenente de Milícias da cidade de São 
Paulo, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que se digne mandar-lhe entregar 
os documentos que acompanharam o seu requerimento, em que pedia a mercê 
dum ofício o qual até a data não foi deferido.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4839. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4839. 
 

4840-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO do sargento da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, 
Gaspar Ribeiro Rosa Ramos, por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, ao 
(Príncipe Regente D. João), no qual pede a confirmação do posto de alferes da 4-
3 Companhia da Infantaria da mesma Legião, em que fora nomeado em 
comissão, pelo ex-governador da dita capitania, Antônio Manuel de Melo Castro 
(e Mendonça) e no qual serviu até que assumisse o cargo de governador Antônio 
José da Franca e Horta, que, sem ter recebido ordens reais, deu baixa a todos os 
oficiais que serviam em comissão.  
Anexo: lembrete, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4840. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4840. 
 

4841-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO do presbítero do bispado de São Paulo, Manuel Joaquim de 
Castro, ao (Príncipe Regente D. João), no qual, em virtude de terem pago duas 
conezias na Sé do referido bispado, uma por falecimento do cônego Domingos 
José Coelho, outra, pela passagem do cônego, Mateus Gonçalves de Andrade, 
para a Sé do Funchal pede se digne nomeá-lo para uma das mencionadas 
conezias, atendendo aos serviços prestados, como capelão da Legião de 
Voluntários Reais.  
Anexo: lembrete, requerimento (traslado), certidão (traslado). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4841. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4841. 
 

4842-  [ca. 1807] 
CARTA do (30) marquês de Penalva, (Fernando Teles da Silva Caminha e 
Meneses), escrita para acompanhar dois requerimentos que não puderam ser 
diretamente entregues ao destinatário. Nela se diz que o "Capitão General de São 
Paulo", Manuel Pais de Sande (e Castro) pode informar mais 
pormenorizadamente acerca desses requerimentos. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4842. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4842. 
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4843-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO do cônego da Sé de São Paulo, Mateus Gonçalves de 
Andrade, ao (Príncipe Regente D. João) no qual pede a dignidade de arcediago 
do Funchal que se encontra vaga, alegando que é formado pela Universidade de 
Coimbra, que desempenhou importantes cargos e comissões nos bispados de 
São Paulo e Minas, que pôs termo a vários tumultos e ainda que contribuiu com 
donativos para as necessidades do Estado.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4843. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4843. 
 

4844-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO do ajudante de ordens do Governo de São Paulo, Daniel Pedro 
Müller, par seu procurador João Guilherme Cristiano Müller pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João), que se digne mandar expedir um aviso ao secretário das 
Mercês e outro ao chanceler-mor, para que, não obstante o lapso de tempo, se 
registe na respectiva Secretaria e transite pela chancelaria a Patente pela qual 
nomeou sargento mor pelo Decreto de 13 de Maio último.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4844. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4844. 
 

4845-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO do padre da capitania de São Paulo, Manuel Joaquim de 
Castro ao (Príncipe Regente, D. João) pedindo que lhe mande passar a carta de 
confirmação do cargo de capelão da Legião de Voluntários Reais, da dita 
capitania, tal como tinha sido passada ao cirurgião-mor da mesma Legião Tomás 
Gonçalves Gomide e ao tenente Jacinto José de Castro.  
Anexo: certidões (traslados), 3 lembretes. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4845. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4845  
 

4846-  [post.. 1808, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do 19 tenente da Companhia, [a cavalo, da Brigada de 
Artilharia da Legião de Voluntários Reais, da cidade de São Paulo, Inácio José 
Vicente da Fonseca natural daquela cidade ao (Príncipe Regente, D. João) 
pedindo meio de ingressar, novamente, no seu Regimento donde veio com 
licença para estudar ria Universidade de Coimbra. Estando já no 4º ano de 
Matemática, prestes a concluir a sua "formatura" vê-se obrigado a interromper os 
estudos por não receber as habituais mesadas para a sua subsistência, e estar 
sem meios para seguir para o Brasil.  
Anexo: 2 requerimentos, (traslado), certidões (traslado), carta patente (traslado). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4846. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4846. 
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4847-  1808, Fevereiro, 7, São Paulo 
CARTA do (coronel) José Arouche de Toledo (Rendon) para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça participando a sua chegada e informando que recebera a provisão do 
Supremo Conselho determinando a reintegração doa milicianos esperando que 
haja discussões a tal respeito. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4847. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4847. 
 

4848-  [ant. 1808, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do governador da praça de Santos. tenente-coronel, Francisco 
José da Silva, sendo procuradora, sua mulher, Mariana Antônio Inácio da Silva, 
pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) promoção ao posto de coronel 
continuando a governar a mesma praça em atenção a mais de 53 anos de 
serviço. Começou como soldado do Regimento da 1 armada, Se guindo todos os 
postos. Foi ajudante de ordens do governador da capitania de São Paulo, fazendo 
também algumas campanhas. Pelo seu bom comportamento o atual governador 
(Antônio José da Franca e Horta), e o seu antecessor, Antônio Manuel de Melo 
Castro e Mendonça, propuseram-no para o posto de coronel, não tendo ainda 
sido contemplado. Espera que a sua súplica seja atendida- para bem-estar da sua 
numerosa família e envia documentos comprovativos dos serviços prestados.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4848. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4848. 
 

4849-  1808, Fevereiro, 20, São Paulo 
CARTA de Pedro da Silva Gomes, para o (ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro (e Mendonça), 
manifestando-lhe o contentamento que sentia com a noticia do seu regresso 
capitania.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4849. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. .4849  
 

4850-  1808, Fevereiro, 22, São Paulo 
CARTA de Francisco Alvares Ferreira do Amaral, para o (ex-governador e capitão 
general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
felicitando-o pelo seu regresso ao (Rio de Janeiro). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4850. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4850. 
 

4851-  1808, Fevereiro, 1, São Paulo 
CARTA de Miguel Marcelino Veloso e Gama, para o governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
felicitando-o pela sua chegada ao (Rio de Janeiro) oferecendo os seus préstimos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4851. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4851. 
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4852-  1808, Março, 2, São Paulo 
CARTA de Alvares Joaquim Mariano da Silva César, para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castra e 
Mendonça, agradecendo-lhe as boas referências que a seu respeito fizera na 
carta dirigida ao sargento-mor Pinto e manifestando o seu contentamento pela 
sua chegada ao (Rio de Janeiro) desculpando-se de não poder como era seu 
desejo, ir cumprimentá-lo, mas que o governador (Antônio José da Franca e 
Horta) não autorizava a sua saída da capitania.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 63, doc. 4852. 
AHU_CU_023-01, Cx. 63, D. 4852.  
 

4853-  1808, Março, 8, São Paulo 
CARTA de André da Silva Gomes para o (ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo) Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
expressando o contentamento que sentia pelo seu regresso ao Brasil - Rio de 
Janeiro e oferecendo os seus serviços.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4853. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4853.  
 

4854-  1808, Abril, 5, São Paulo 
CARTA de Manuel José Gomes para o (ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça oferecendo-
lhe os serviços e recordando a sua incontestável dedicação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4854. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4854.  
 

4855-  1808, Abril, 8, São Paulo 
CARTA do (coronel) José Arouche de Toledo (Rendon) para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio José de Melo Castro e 
Mendonça, dizendo que aproveita a ida a (Lisboa) do coronel César, para lhe 
escrever, manifestando a satisfação que sente pela sua próxima chegada ao 
(Brasil) com o Príncipe (Regente D, João) . A Câmara nomeava-o seu enviado à 
presença do Príncipe, mas o (governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio, José da Franca e) Horta, sabendo-o doente trabalhara para que a 
mesma desistisse dessa nomeação o que apenas conseguira, proibindo as 
licenças dos milicianos, enquanto não se reorganizarem os regimentos 
desmantelados, A Câmara por achar indigno o indivíduo proposto pelo 
(governador), suplicara ao (Príncipe) essa licença. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4855. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4855.  
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4856-  1808, Abril, 9, São Paulo 
CARTA do (comandite da 2ª Companhia do 1º Regimento de Cavalaria Miliciana 
de São Paulo), Joaquim José Pinto de Morais Leme, para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça. Começa por dizer que encarregava o capitão Antônio José Ribeiro de 
Faria de lhe entregar as cartas anteriores e espera que ele o tenha feito. Continua 
relatando que o governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio 
José da Franca e Horta, impedia seu primo, coronel (José) Arouche (de Toledo e 
Rendon) de ir ao Reino e, como a Câmara, da mesma capitania, instasse para 
que, ou o signatário ou o referido primo fossem eleitos para o Senado, o citado 
governador recusava-se, em benefício de José Vaz e outros da sua simpatia. Diz 
ainda que, atendendo a tudo isto lhe é impossível ir ao Reino tratar dos 
requerimentos que fizera e por isso pede, ao já citado Antônio. de Melo Castro (e 
Mendonça) que interceda para conseguir o seu deferimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4856. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4856.  
 

4857-  1808, Abril, 22, São Paulo 
CARTA de Manuel da Costa da Silveira, para o (ex-governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
manifestando-lhe o prazer que sentia com a notícia do seu regresso à capitania. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4857. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4857. 
 

4858-  1808, Maio, 15, São Paulo  
CARTA de Antônio Pereira da Silva para o coronel José Joaquim Mariano da 
Silva César, dizendo que o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e) Horta, estava prestes a partir para o (Reino) e, 
se sucedesse que o (ex-governador Antônio Manuel de) Melo (Castra e 
Mendonça) conseguisse tornar válidas as suas promoções, perderia o posto que 
ocupava e seria obrigado a voltar "vergonhosamente" para o seu Regimento, 
sendo substituído pelo "Padua". Mas, se, para seu mal, isso acontecesse, vagaria 
o posto de ajudante no (Regimento) dos úteis, visto o oficial que o exercia - 
Cunha - passara para ajudante na vila de Sorocaba.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4858. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4858.  
 

4859-  1808, Maio, 17, Vila de Santos  
CARTA de Inácio Alvares de Toledo para o (ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, felicitando-
o pelo seu regresso (ao Brasil) e pedindo-lhe que intercedesse a seu favor a fim 
de o seu requerimento ser deferido, visto que até o coronel (José Joaquim da 
Costa) Gavião o tinha abandonado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4859. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4859. 
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4860-  1808, Junho, 6, São Paulo 
CARTA de José Manuel de Mendonça para o (ex-governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo),, Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
felicitando-o pela sua chegada ao Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4860. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4860.  
 

4861-  1808, Junho, 10, São Paulo 
CARTA de Francisco Compton d'Elboux para o (ex-governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
felicitando-o pela sua nomeação a "Coronel General" de Moçambique e 
oferecendo-se para o acompanhar, provido de qualquer patente de acesso, tal 
como a de ajudante de ordens. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4861. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4861. 
 

4862-  1808, Junho, 19, São Paulo 
CARTA de Pedro da Silva Gomes para o (ex-governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo (Castro e Mendonça), 
felicitando-o pela sua nomeação a governador e capitão-general de Moçambique 
e oferecendo os seus serviços. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4862. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4862. 
 

4863-  1808, junho, 19, São Paulo 
CARTA de Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho Sousa Chichorro, para o (ex-
governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça, felicitando-o pela sua nomeação a governador e 
capitão-general de Moçambique, com a patente de coronel agregado ao Estado 
Maior do Exército. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4863. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4863. 
 

4864-  1808, Junho,. 24, Vila de Santos 
CARTA de Francisco Xavier da Costa Aguiar para o (ex-governador e capitão-
general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
felicitando-o pela sua promoção a (governador e capitão) -general de 
Moçambique e pedindo-lhe uma atestação idêntica à que lhe passara em Lisboa, 
de que necessitava para obter a mercê do Hábito de Cristo. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4864. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4864.  
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4865-  1808, Setembro, 2, São Paulo 
CARTA de André da Mota de Carvalho, para o (ex-governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
informando-o que se apresentara no seu Regimento e tomara posse "da 
Mandancia" da Brigada de Infantaria, apesar da inveja que manifestara o capitão 
Vicente Macedo, que a exercia. Termina, agradecendo todos os favores recebidos 
e oferecendo os seus préstimos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4865. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4865. 
 

4866-  1808, Dezembro, 13, São Paulo 
CARTA de Alvares Joaquim Mariano da Silva César para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, congratulando-se com a noticia do seu regresso ao (Rio de Janeiro) e 
participando-lhe que, ao ter chegado a (São Paulo), fora com seu filho apresentar 
as patentes ao governador (Antônio José da Franca e Horta), que, finalmente, as 
cumprira. Informa, também, que, na mesma altura, dirigira um ofício, com um 
mapa do seu Regimento, ao (Ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos) D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no qual faz ver 
o estado do referido Regimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4866. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4866.  
 

4867-  [ca. 1808] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento de Caçadores da praça de Santos, 
Antônio Maria de Oliva, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede a nomeação 
para uma cadeira do curso militar de Infantaria e Cavalaria que vagou em Angola.  
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4867. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4867. 
 

4868-  1809, Janeiro, 5, São Paulo 
CARTA de Miguel Marcelino Veloso e Gama, para o (ex-governador e capitão-
general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça, 
agradecendo-lhe os favores recebidos, e oferecendo-se para tudo que estivesse 
na sua mão fazer, e desculpando-se de não ter escrito antes, mas estivera doente 
e, por esse motivo, passara o inverno na vila de Taubaté (Taibaté). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4868. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4868. 
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4869-  1809, Fevereiro, 20, São Paulo 
CARTA do coronel José Arouche (de Toledo Rendon) para o (ex-governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça, intercedendo pelo tenente-coronel, André da Silva Gomes, de quem, 
segundo diz, envia um (memorial), o qual, apesar da sua irrepreensível conduta, 
receia a intriga e a calúnia dos inimigos. Termina, lamentando a falta da sua 
presença, cuja inteligência resolvia facilmente as maiores dificuldades. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4869. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4869.  
 

4870-  1809, Novembro, 7, São Paulo 
CARTA de Gonçalo Antônio, da Fonseca e Sá para José Joaquim da Silva e 
Freitas, dizendo que aproveita a oportunidade da partida para Lisboa, de 
Francisco Alves de Freitas, seu primo, para lhe pedir que lhe comunique se pode 
ter esperanças de obter a despacho sobre o que pedira na sua penúltima carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4870. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4870. 
 

4871-  1809, Novembro, 20, Palácio de Santa Cruz 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, conde de Anadia, (João Rodrigues de Sá e 
Melo Soto-Maior), para que da vila de Santos faça viagem para a cidade de Porto 
* galera Desejada Paz de que é mestre, Bento José de Almeida e proprietário, o 
coronel José Antônio Vieira de Carvalho.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4871. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4871. 
 

4872-  1810, Janeiro, 10, Porto 
REQUERIMENTO de Manuel José Teixeira, mestre da corveta Vitória, de que são 
proprietários, Isidoro Nicolau de Brito e Francisco Antônio de Sousa, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo que mande passar passaporte, para poder seguir 
viagem da cidade do Porto para a vila de Santos, com escala pelo Rio de Janeiro. 
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4872. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4872. 
 

4873-  [ant. 1810, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do bacharel Antônio José Vicente (da Fonseca), natural da 
cidade de São Paulo, em que, querendo retirar-se para o seu pais, pede ao 
(desembargador fiscal, Joaquim José Mendes; da Cunha (?)), mande passar-lhe 
passaporte.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4873. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4873. 
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4874-  1810, Fevereiro, 10, São Paulo 
CARTA de João Alvares Fragoso para seu primo, José Joaquim de Freitas, dando 
noticia da morte de um dos filhos, motivo por que, só nesta data, participa a sua 
chegada a São Paulo. Manifesta, seguidamente, o seu contentamento pela 
maneira como lá todos o receberam, inclusivamente o (governador e capitão), 
general (da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta). Confessa-
se, por isso, muito reconhecido para com todos e em especial para com o dito 
governador e para com o coronel João Vicente. Termina, acusando a recepção do 
aviso para receber o ordenado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 45874. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4874. 
 

4875-  1810, Março, 22, São Paulo 
CARTA de João Alvares Fragoso para José Joaquim de Freitas, na qual faz 
alusão aos méritos do tenente graduado do batalhão da ilha da Madeira, 
substituto da cadeira de Geometria e lente de Fortificação e Artilharia, da mesma 
ilha, André Gonçalves. Pede-lhe, também, que dê rápido despacho ao 
requerimento do referido tenente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4875. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4875. 
 

4876-  [ant. 1810, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO de Rita Rosa de Sousa, pelo seu procurador Francisco Ferreira 
dos Santos, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mande passar-lhe 
passaporte, a fim de poder seguir viagem para a vila de Santos. Sobre este 
documento recaiu uma informação esclarecendo que o passaporte foi passado 
em 6 de Agosto de 1810.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4876. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4876. 
 

4877-  1810, Agosto, 17 
REQUERIMENTO de Domingos Ferreira da Silva Guimarães, ao (Príncipe 
Regente D. João), pedindo que mande passar-lhe passaporte, a fim de poder 
seguir para a vila de Santos, em companhia de sua família.  
Anexo:  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4877. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4877. 
 

4878-  1810, Dezembro, 14, Porto 
PASSAPORTE passado pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, Antônio José da Franca e Horta, para que da vila de Santos faça viagem 
para a cidade do Porto a galera Desejada Paz, de que é mestre, Bento José de 
Almeida e senhorio, o coronel José Antônio Vieira de Carvalho.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4878. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. .4878  
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4879-  1811, Fevereiro, 20, São Paulo 
CARTA de Augusto May para o oficial maior da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Joaquim da Silva Freitas, 
dizendo que tinha chegado bem e fora muito bem recebido pelo Sr. Horta 
Machado, e oferecendo os seus préstimos, inclusive o arranjar-lhe uma boa 
parelha de cavalos para a sua sege, e pedindo que apresentasse os seus 
cumprimentos ao conde de Galveias.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4879. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4879.  
 

4880-  1811, Maio, 24. São Paulo 
PASSAPORTE passado pelo, secretário de Governo do Reino de Portugal das 
Repartições da Guerra e da Marinha, marechal de campo dos Exércitos Reais, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho, (Barreto de Sá e Rezende de Magalhães e 
Meneses), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos, com escala 
pelo Rio de Janeiro, e regresse à dita cidade' a galera Desejada Paz, de que é 
mestre, Bento José de Almeida e proprietário, Amaro Velho da Silva. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4880. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4880. 
 

4881-  1811, Maio, 28, São Paulo 
CARTA de Maria Gertrudes de Brito fazendo referência a uma carta anterior, 
escrita em 21 de Janeiro de (1811), e renovando o pedido na mesma feito, no 
sentido de lhe ser mandado algum dinheiro (por conta da divida), dinheiro este 
que se devia remeter ao capitão Manuel Teixeira de Carvalho, que substituíra o 
seu antigo procurador, o capitão Francisco Teixeira de Lira.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4881. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4881.  
 

4882-  [ca. 1811, Junho, 15] 
REQUERIMENTO de Mateus da Silva, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo 
que mande passar-lhe passaporte, a fim de poder passar à vila de Santos, em 
companhia de sua família.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4882. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4882. 
 

4883-  [ant. 1811, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO de Fernando Pinto Curado, mestre do bergantim Flor de Lavos, 
de que é proprietário, Leonardo Pinto Curado, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo que mande passar passaporte, a fim da referida embarcação poder 
seguir viagem do porto da Figueira (da Foz) para a vila de Santos e regressar ao 
mesmo porto ou ao de Lisboa.  
Anexo: informação, instrumento de justificalção.. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4883. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4883. 
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4884-  1811, Outubro, 11, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo do Reino de Portugal das 
Repartições da Guerra e da Marinha, marechal de campo dos Exércitos Reais, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e 
Meneses) para que da cidade de Lisboa faça viagem para Santos, com escala por 
Cabo Verde, e regresse à dita cidade, o bergantim, Santo Antônio e Vitorioso, de 
que é mestre Henrique José Gonçalves e proprietário José Bento Garcez e 
Francisco Xavier Fernandes Nogueira.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4884. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4884. 
 

4885-  1811, Novembro, 5, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo do Reino de Portugal das 
Repartições da Guerra e da Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto 
de Sá e Rezende de Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto faça 
viagem para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro e regresse à mesma cidade 
do Porto ou à de Lisboa, o bergantim Loreto, de que é mestre, Manuel Gonçalves 
Maia e proprietário, Silva Neto e Companhia. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4885. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4885.  
 

4886-  [ca. 1811]  
REQUERIMENTO do alferes da Companhia de Ordenanças da vila de Parnaíba, 
Antônio José Batista, ao (Príncipe Regente D. João), no qual pede que lhe seja 
concedida a reforma no posto de sargento-mor da dita Ordenança, em virtude de 
se encontrar doente.  
Anexo: carta patente, 3 atestados, autuação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4886. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4886.  
 

4887-  [ant. 1812, Maio, 4] 
PEDIDO DE LICENÇA, de Margarida da Graça, para que o (Príncipe Regente D. 
João), a autorize a passar ao Rio de Janeiro e daí à vila de Iguape, a fim de ir 
para junto do marido. A requerente leva em sua companhia dois filhos menores. 
Tem uma informação esclarecendo que foi passado passaporte em 4 de Maio de 
1812. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4887. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4887. 
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4888-  1812, Agosto, 17, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo do Reino de Portugal das 
Repartições da Marinha, Negócios Estrangeiros e Guerra, tenente-general dos 
Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de 
Magalhães e Meneses), para que da cidade de Lisboa faça viagem para as ilhas 
Canárias; e destas para Santos, com regresso à mesma cidade, o bergantim 
Símbolo da Amizade, ide que é mestre Antônio da Trindade e proprietários, 
Manuel (de Lazamete e o dito mestre. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4888. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4888.  
 

4889-  1812, Agosto, 22, São Paulo 
CARTA do (secretário do Governo da capitania [de São Paulo) Manuel da Cunha 
de Azeredo Coutinho de Sousa Chichorro a José Joaquim da Silva e Freitas, 
dizendo-lhe que já arranjara a letra da quantia de 140$800 réis, importância dos 
emolumentos dos passaportes pertencentes àquela Secretaria de Estado desde 
Janeiro até Julho, passada pelo inglês Daniel Hunlly, de São Paulo, sobre Samuel 
e Filipe, de (Lisboa), moradores na Rua Direita. Suplica-lhe que protegesse um 
requerimento que mandara ao (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos), conde das Galveias, (D. João de Almeida 
Melo e Castro), pedindo-lhe o posto de alferes de Cavalaria da Legião de São 
Paulo para ,seu filho, João Maria de Sousa Chichorro e Lima. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4889. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4889.  
 

4890-  1812, Setembro, 2 
CARTA do (governador geral da Bahia, D. Marcos de Noronha e) Brito, dizendo 
que, por ordem do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos) conde de Galveias, (D. João de Almeida Melo e Castro) 
lhe remete o requerimento por que se interessa a Princesa (D. Carlota Joaquina). 
Pede, também, que o informe da data em que estará pronto o bergantim de 
guerra que deve transportar, a Santos, o tenente general Napion e outros oficiais 
Anexo: aviso.- 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4890. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4890. 
 

4891-  1812, Dezembro, 2, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo do Reino de Portugal das 
Repartições da Marinha, Negócios Estrangeiros e Guerra, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães Meneses), para que da 
cidade do Porto faça viagem para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro, e 
regresse à mesma cidade ou à de Lisboa o navio Paquete do Rio, de que é 
mestre, João da Fonseca Luz, e proprietários e caixa, Maia e Companhia.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4891. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4891. 
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4892-  1813, Janeiro, 19, Palácio do Governo 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo do Reino de Portugal nas 
Repartições da Marinha, Negócios Estrangeiros e Guerra, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e Meneses), para que 
da cidade de Lisboa, faça viagem para Santos, Mariana Senhorinha do Carmo, 
Ferreira, que vai para a companhia de seu pai, o coronel de Engenharia, João da 
Costa Ferreira. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4892. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4892. 
 

4893-  1813, Fevereiro, 22 
OFÍCIO de Miguel José de Oliveira Pinto para o vice-almirante da Armada Real, 
Inácio da Costa Quintela, dizendo que foi o mau tempo o motivo da demora da 
corveta Calipso. Seguidamente elogia a tripulação, referindo-se à maneira como 
foram feitas as manobras, durante a tempestade. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4893. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4893. 
 

4894-  1813, Abril, 10, São Paulo  
CARTA de João Vicente da Fonseca para José Joaquim da Silva Freitas, pedindo 
que atenda o portador dela, o filho do governador da praça de Santos, capitão de 
Cavalaria da Legião de São Paulo, Antônio Simplicio da Silva, no pedido para ser 
readmitido no seu Regimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4894. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4894. 
 

4895-  [ca. 1813, Maio, 25]  
REQUERIMENTO de Bento José de Almeida, capitão do bergantim Estrela do 
Norte, propriedade de Tomás da Rocha Pinto e Filhos, ao (Príncipe Regente D. 
João), pedindo que mande passar-lhe passaporte, visto querer seguir viagem da 
cidade do Porto para a (vila) de Santos.  
Anexo: informação, passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4895. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4895. 
 

4896-  1813, Outubro, 26, São Paulo 
CARTA de João Vicente da Fonseca para José Joaquim da Silva Freitas, 
recomendando o portador dela, o capitão José Manuel da Luz que, durante anos, 
desempenhou o cargo de escrivão da Ouvidoria da cidade de São Paulo, onde 
deu ,"provas da melhor conducta, préstimo e actividade". 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4896. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4896. 
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4897-  [ca. 1814, Janeiro, 7, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Margarida Tomásia, viúva de Francisco Magar pelo seu 
procurador Manuel José Lopes, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que 
mande passar-lhe passaporte, visto pretender seguir, viagem para a cidade (sic) 
(aliás vila) de Santos, em companhia de seus filhos, menores e de uma criada 
preta. Tem uma informação de que o passaporte foi passado em 11 de Janeiro de 
1814.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4897. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4897. 
 

4898-  1814, Abril, 29, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e Meneses) para que da 
cidade do Porto faça viagem para o porto de Santos e regresse à dita cidade, o 
bergantim Estrela do Norte. de que é mestre, Bento José de Almeida e 
proprietários, Tomás da Rocha Pinto e Filhos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4898. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4898. 
 

4899-  1814, Agosto, 17, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de 
Magalhães e Meneses), para que, da cidade do Porto, faça viagem para Santos, 
Com escala pelas Ilhas dos Açores, e regresse à mesma cidade, a escuna 
Inocência. de que é mestre, Antônio José Ferreira e proprietários e caixa, Antônio 
da Silva Monteiro e Companhia.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4899. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4899.  
 

4900-  1814, Setembro, 19, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e Meneses), para que da 
cidade de Lisboa faça viagem para as Ilhas de Cabo Verde, e destas para Santos, 
com regresso à mesma cidade, a galera Conceição e Esperança, de que é 
mestre, Agostinho José de Carvalho e proprietário, Luís Antônio de Carvalho.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4900. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4900. 
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4901-  1814, Dezembro, 10, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de 5á e Resende de Magalhães e Meneses), para que da 
cidade de Lisboa faça viagem para as ilhas Canárias e destas para Santos, com 
regresso à dita cidade, o bergantim - Conde de Palmela de que é mestre Manuel 
Antônio Alves de Paiva e proprietário João Antônio de Almeida 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4901. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4901. 
 

4902-  1815, Abril, 6, Lisboia 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto, de Sá e Resende de 
Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto faça viagem para o porto de 
Santos e regresse à dita cidade, o bergantim Estrela do Norte, de que é mestre, 
Bento José de Almeida e proprietários, Tomás da Rocha Pinto e Filhos.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4902. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4902. 
 

4903-  1815, Maio, 26, Lisboa 
INFORMAÇÃO do (Secretário da Junta Real do Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação, José Acúrcio das Neves, esclarecendo que na Secretaria dessa 
Junta, Manuel Luís Estrela assinou termo, de Juramento, declarando ser mestre 
do bergantim - Oliveira - de que são proprietários, João da Silva e Oliveira e 
Domingos José Antônio Rebelo.  
Anexo: passaporte, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4903. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4903. 
 

4904-  1815, Julho, 4, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, inspetor-geral das Milícias, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto 
de Sá e Resende de Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto faça 
viagem para Santos e regresse à mesma cidade ou à de Lisboa, a galera 
Tentação, de que é mestre, João de Sousa Pereira e proprietários, Cristóvão e 
Manuel Guerner. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4904. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4904.  
 

4905-  [ant. 1815, Outubro, 3]  
REQUERIMENTO do alferes do Regimento de Infantaria n9 18, Francisco Inácio 
de Sousa Queiroz, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que mande passar-lhe 
passaporte a fim de poder seguir viagem para a cidade de São Paulo. Sobre este 
requerimento recaiu uma informação esclarecendo que o passaporte foi passado 
em 3 de Outubro de 1815. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4905. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4905. 
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4906-  1815, Outubro, 3, Lisboa 
INFORMAÇÃO do (Secretário) da junta Real de Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação, José Acúrcio das Neves, esclarecendo que Joaquim Rodrigues 
assinara termo de juramento pelo qual declarara ser mestre do bergantim Fiança, 
de que é proprietário, Simão da Rocha Loureiro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4906. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4906. 
 

4907-  1815, Outubro, 30, Rio de Janeiro 
OFÍCIO de Pedro Duarte da Silva dizendo que por ordem do (Príncipe Regente D. 
João), fez a "vezita do Ouro" ao brigue, Conde de Palmela, cujo capitão era 
Manuel Antônio Alves; de Paiva. Aproveitando a oportunidade, visitou, também, o 
navio Sant'Iago Maior de que era capitão, Inácio, Alberto d'Oliveira. Em seguida, 
diz que desembarcaram os escriturários do navio: José Lúcio da Costa, Antônio 
Pereira da Silva, José Antônio do Couto, João Antônio Murta e José Joaquim de 
Sá. Declara, por indicação do capitão do navio, Sant'Iago Maior, que, no percurso, 
faleceram: os marinheiros, José Joaquim e José da Cruz; o condestável, 
Francisco Rodrigues Palma; o piloto, Antônio Ferreira; o moço, José Antônio e os 
serventes, José das Neves Filipe e João Portes.  
Anexo: relação, mapa. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4907. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4907. 
 

4908-  1816, Janeiro, 30, São Paulo 
CARTA do Bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, ao conde de Barce, 
dizendo que, pela declaração inclusa, veria que pertenciam à sua Mirra os 
paramentos de que se fazia nela menção e que se achavam, naquela altura, em 
posse do Bispo de Meliapôr, vigário-apostólico e governador do Bispado de 
Funchal.  
Anexo: declaração. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4908. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4908. 
 

4909-  1816, Fevereiro, 29, Lisbioa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e Meneses) para que da vila 
de Setubal faça viagem para Santos e regresse aos portos de Portugal a galeota 
Andorinha, de que é mestre André Joaquim de Lima e proprietário, Antônio 
Esteves Costa.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4909. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4909. 
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4910-  1816, Abril, 2, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de 
Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos, 
com escala por Figueira (da Foz) e Rio de Janeiro, e regresse à mesma cidade, o 
bergantim Estrela do Norte, de que é mestre. José Pereira Salazar e proprietários, 
Tomás da Rocha Pinto e filhos 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4910. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. .4910  
 

4911-  [ant. 1816, Julho, 198] 
PEDIDO DE PASSAPORTE para o navio - Conde de Cavaleiros - de que é 
mestre, João de Sousa Pereira, seguir viagem da cidade do Porto para Santos e 
regressar à mesma cidade ou à de Lisboa.  
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4911. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4911. 
 

4912-  1816, Setembro, 26, Rio de Lisboa 
OFÍCIO de Pedra Duarte da Silva, dizendo que, em cumprimento das ordens do 
(Príncipe Regente, D. João), fez a "vezita do Ouro" ao bergantim Conde de 
Palmela, que era capitaneado por Manuel Antônio Alves de Paiva.  
Anexo: lista. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4812. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4812. 
 

4913-  1816, Dezembro, 19, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães, e Meneses), para que da 
cidade [de Lisboa faça viagem para o porto de Santos, com escala pelas Ilhas 
Canárias, e regresse à mesma cidade, o bergantim Conde da Palmela de que é 
mestre, Manuel Antônio Alves de Paiva, e proprietário, João Antônio de Almeida. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4813.  
 

4914-  1817, Agosto, 5, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Rezende de 
Magalhães e Menezes), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos, 
com escala pelo Rio de Janeiro, e regresse aos portos de Portugal, o bergantim 
Loreto de que é mestre José Inácio Pinto e proprietários João Lopes Guimarães e 
Companhia 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4813. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4813. 
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4915-  1817, Setembro, 4, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário doa Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto, de Sá e Rezende de 
Magalhães e Menezes), para que da cidade do Porto faça viagem para Santos, 
com regresso à mesma cidade ou à de Lisboa, a galera Conde de Cavaleiros de 
que é mestre João de Sousa Pereira e proprietários Cristóvão e Manuel Guerner. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4915. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4915. 
 

4916-  1817, Dezembro, 9, Lisboa 
CERTIDÃO (Pública forma da) do tabelião do Público (judicial) e notas, da cidade 
de Lisboa, Feliciano José da Silva e Seixas, declarando, que lhe foi apresentada 
uma relação dos medicamentos destinados ao brigue Conde de Palmela 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4916. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4916. 
 

4917-  [ca. 1817] 
REQUERIMENTO do capitão de Artilharia do Estado Maior do Exército Luís 
Augusto May, a (D. João VI), no qual pede que, juntamente, com o cargo que 
desempenha, de oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, o promova ao posto de sargento-mor, a exemplo de 
outros oficiais militares, empregados civilmente e de civis e eclesiásticos que teve 
conciliado as vantagens do lugar de oficial da Secretaria de Estado com outros 
empregos.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4917. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4917.  
 

4918-  1818, Abril, 23, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, Estrangeiros e da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de 
Sá e Rezende de Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto Jaco viaje 
para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro, e regresse à dita cidade, o 
bergantim - Estrela do Norte - de que é mestre Bento José de Almeida e 
proprietários Tomás da Rocha Pinto e Filhos.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4918. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4918. 
 

4919-  1818, Junho, 30, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha Estrangeiros e 
da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho (Barreto de Sá e Resende de 
Magalhães e Meneses), para que da cidade do Porto faça viagem para as Ilhas 
de Cabo Verde, e destas para Santos com escala pelo Rio de Janeiro, e regresse 
à mesma cidade, o bergantim Viajante, de que é mestre, Lino de Sousa Pereira e 
proprietários, Cristóvão e Manuel Guerner.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4919. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4919. 
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4920-  1818, Setembro, 12, Lisboa 
CERTIDÃO (Traslado da) do cotador dos navios pela junta Real do Comércio, 
Agricultura, Fábricas e Navegação, Rodrigo José Franco, declarando que a galera 
- Conceição e Esperança - de que é capitão, Agostinho José de Carvalho. foi 
carregada com duzentos e onze caixas de açúcar. O traslado feito pelo tabelião 
José da Silva e Serpas é de: Lisboa, 1818 Setembro 12.  
Anexo: passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4920. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4920. 
 

4921-  1818, Outubro, 28, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá e Resende de Magalhães e Meneses), para que da 
cidade do Porto faça viagens para Santos, com escala pela Ilha de Maio, e 
regresse a dita cidade, a galera Conde de Cavaleiros, de que é mestre João de 
Sousa Pereira e proprietários Cristóvão e Manuel Guerner. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4921. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4921. 
 

4922-  1818, Novembro, 13, Lisboa 
CERTIDÃO (Pública forma da) do Tabelião do público (judicial) e notas da cidade 
de Lisboa, Feliciano José da Silva e Seixas, declarando que lhe foi apresentada 
uma relação dos medicamentos destinados ao brigue Conde de Palmela, seguida 
da certidão cujo teor é: Certidão do Dr. José Pinheiro de Freitas membro da junta 
da Saúde, declarando que, a pedido de Francisco Antônio Pereira da Costa, 
examinara os medicamentos constantes na citada relação, achando-os em bom 
estado. A certidão em pública forma, é de: Lisboa, 1818 Novembro 17.   
Anexo: informação, passaporte, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4922. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4922. 
 

4923-  1818, Novembro, 17, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário dos Negócios da Marinha, Estrangeiros e 
da Guerra, tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho (Barreto de Sá Resende de Magalhães e Meneses), para que da cidade 
de Lisboa, faça viagem para as Ilhas Canárias, e destas para o porto de Santos, 
voltando à dita cidade o bergantim Conde(de Palmela, de que é comandante o 10 
tenente honorário da Armada Real, Antônio Joaquim e proprietário João Antônio 
de Almeida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4923. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4923.  
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4924-  [ca. 1818] 
REQUERIMENTO do escrivão da Mesa Grande da Alfândega de Santos, 
capitania de São Paulo, Antônio Cândido Xavier de Carvalho e Sousa, a (D. João 
VI), pedindo que a nomeie oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, alegando o zelo com que tem desempenhado o 
referido cargo de escrivão e os relevantes serviços de seu pai, o brigadeiro 
Cândido Xavier de Almeida e Sousa, chefe do Regimento de Caçadores e 
inspetor das paradas do Sul da sobredita capitania.  
Anexo: 2 certidões. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4924. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4924. 
 

4925-  1819, Novembro, 17, Vila de São Sebastião 
PASSAPORTE passado pelo governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, João Carlos Augusto de Oeynhausen Gravenburg, para que da vila de São 
Sebastião faça viagem para a cidade de Lisboa, com escala pela vila de Santos, e 
ilhas da Madeira e Flores, a escuna Bom Conceito, de que é mestre, Narciso 
Xavier de Brum, e proprietários Tomé de Castro e Gertrudes Mariana. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4925. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4925. 
 

4926-  1819, Novembro, 19, Lisboa 
INFORMAÇÃO do (secretário) da Junta Real do Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação, José Acúrcio das Neves, esclarecendo que Bento José da Cunha 
Viana, declarara que Cristóvão e Manuel Guerner, são os proprietários da galera 
Tentação que tem por mestre Manuel Gonçalves Maia. Das declarações 
prestadas, assinara termo de juramento na Secretaria da referida junta.  
Anexo: passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4926. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4926. 
 

4927-  1820, Fevereiro, 27, Palácio do Rio de Janeiro 
OFÍCIO (Cópia do) do conde dos Arcos, (D. Marcos de Noronha e Brito) para o 
(governador e capitão general da capitania de São Paulo) João Carlos Augusto 
Oyenhausen (e Gravenburg), dizendo que (D. João VI) resolvera deferir a 
requerimento de Manuel Antônio Fiusa, em que pedia para ser nomeado "Patrão 
Mor" do porto de Santos e que o incumbia de atribuir o ordenado e emolumentos 
a pagar ao requerente, quando este tomasse posse do referido cargo.  
Anexo: lembrete, requerimento, 2 certidões, ofício. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4927. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4927. 
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4928-  1820, Agosto, 26, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo dos Reinos de Portugal e 
Algarves, nas Repartições dos Negócios; da Marinha, Estrangeiros e da Guerra, 
tenente-general dos Exércitos Reais, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto, 
de Sá Resende de Magalhães e Meneses, para que da cidade do Porto, faça 
viagem para Santos e regresse à dita cidade, a galera Conde de Cavaleiros, de 
que é mestre João de Sousa Pereira, e proprietários, Cristóvão e Manuel 
Guerner. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4928. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4928. 
 

4929-  18920, Dezembro, 15, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do Governo da Repartição da Guerra e 
Marinha, tenente-general dos Exércitos Reais, Matias José Dias Azedo, para que 
da cidade de Lisboa, faça viagem para Santos, com escala pelas ilhas Canárias, 
com regresso à mesma cidade, o bergantim Conde de Palmela de que é 
comandante o 10 tenente honorário da Armada Real, Antônio Joaquim e 
proprietária João Antônio de Almeida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4929. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4929. 
 

4930-  1821, Janeiro, 3, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário do governo, ida Repartição da Guerra e 
Marinha, tenente-general dos Exércitos Reais, Matias José Dias Azedo, para que 
da cidade de Lisboa faça viagem para as Ilhas de Cabo Verde, Cacheu e 
Maranhão e volte à mesma cidade, o bergantim Nossa Senhora da Conceição e 
Sento Antônio, de que é mestre Luís de Almeida e proprietário Manuel Rodrigues 
de Aguiar. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4930. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4930. 
 

4931-  1821, Fevereiro, 25, São Paulo 
"MEMÓRIA" do tenente-coronel João Anastácio (de Sousa Pereira da Silva 
Portilho, dirigido às (Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa), com 
a única intenção de testemunhar aos seus compatriotas o interesse pela sua 
felicidade, e o desejo sincero de que a Pátria se livre heroicamente da opressão 
sofrida 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4931. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4931.  
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4932-  1821, Novembro, 8, Palácio do Rio de Janeiro 
PORTARIA (cópia da) pela qual o Príncipe Regente (D. Pedro), manda participar 
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar 
(Joaquim José Monteiro Torres) que no navio Maria Primeira viajavam do (Rio de 
Janeiro) para Lisboa, os deputados da província de São Paulo. Diz, também "que 
manda remetter as Copias inclusas dos tres: Decretos e das duas Portarias de 31 
de Outubro proximo passado". Cópia autenticada com a assinatura de Francisco 
José Vieira.  
Anexo: 3 decretos, 2 portarias. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4932. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4932. 
 

4933-  1821, Dezembro, 19, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 
almirante da Armada Nacional e Real Joaquim José Monteiro Torres, para que da 
cidade do Porto faça viagem para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro, 
voltando à dita cidade, a galera Lusitana de que é mestre Bento José de Almeida, 
e proprietário Manuel Guerreiro, Irmão e Companhia. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4933. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4933.  
 

4934-  1822, Fevereiro, 17, Vila e Praça de Santos 
PASSAPORTE passado pelo Governador Provisório da província de São Paulo, 
presidente João Carlos; Augusto de Oeynhausen (e Gravemburg), vice presidente 
José Bonifácio de Andrade e Silva, secretário Miguel José de Oliveira Pinto para 
que da vila de Santos faça viagem para a cidade do Porto e regresse à mesma 
vila, o bergantim Henrique de que é mestre, José Cândido de Sousa e proprietário 
Antônio de Sousa Machado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4934. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4934. 
 

4935-  1822, Abril, 24, Palácio de Queluz 
ORDEM de (D. João VI) para o governador das Armas da província do Rio de 
Janeiro, mandando-lhe dar as ordens necessárias para que o tenente coronel 
agregado ao primeiro Regimento de Artilharia Miliciana da província de São 
Paulo, José Carneiro da Silva Braga, possa vir a esta Corte tratar dos seus 
negócios. Segue-se um duplicado do mesmo documento.  
Anexo: requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4935. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4935. 
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4936-  1822, Junho, 19, Lisboa 
REQUERIMENTO do (capitão) Antônio Pais de Barros, a (D. João VI), pedindo 
que mande passar-lhe passaporte, a fim de poder regressar com sua família, à 
vila de Itu. Sobre este requerimento recaiu uma informação esclarecendo que o 
passaporte foi passado em 19 de Janeiro de 1822.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4936. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4936.  
 

4937-  1822, Julho, 22. Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, vice-almirante da Armada Nacional e Real, Inácio da Costa Quintela, 
para que da cidade de Lisboa faça viagem para Santos, com escala pelas Ilhas 
Canárias, com regresso à mesma cidade, e bergantim Conde de Palmela, de que 
é mestre Manuel José de Paiva e proprietário João Antônio de Almeida.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4937. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4937. 
 

4938-  [post. 1822, Julho, 23, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Cândido José de Morais, como procurador de Cristóvão, 
Manuel Guerner e Companhia, proprietários da galera Conde de Cavaleiros de 
que é mestre João, de Sousa Pereira, pedindo a (D. João VI), que mande passar 
passaporte, a fim da referida embarcação poder seguir viagem da cidade do Porto 
para a vila de Santos, com escala pelo Rio de Janeiro.  
Anexo: informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4938. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4938. 
 

4939-  [post. 1822, Outubro, 11, Lisboa]  
REQUERIMENTO do estudante Caetano José da Silva, natural da província de 
São Paulo, pedindo a (D. João VI), que mande passar-lhe um passaporte visto 
pretender regressar à sua "Patria", via Ria de Janeiro.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4939. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4939. 
 

4940-  [post. 1822, Outubro,11, Lisboa] 
REQUERIMENTO do estudante João de Almeida Prado a (1). João VI) pedindo 
que mande passar-lhe passaporte a fim de poder regressar a São Paulo, sua 
pátria, com escala pelo Rio de Janeiro. Contém: 1) ATESTADO do intendente-
geral da Policia Manuel Marinho Falcão de Castro, declarando que o requerente 
pode passar a São Paulo, por estar isento de culpas. 
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4940. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4940. 
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4941-  [post. 1822, Outubro, 11, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Sebastião Pereira, "Homem Pardo" natural de Santos, 
pedindo a (D. João VI) mande passar-lhe passaporte, visto pretender partir para a 
província de São Paulo, via Rio de Janeiro.  
Anexo: atestado, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4941. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4941. 
 

4942-  1822, Novembro, 12, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Antônio Velez Caldeira Castelo Branco, esclarecendo 
que, na Secretaria da junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, João 
Antônio de Almeida, declarara ter interesses no bergantim Triunfo da Inveja, 
juntamente com João Ribeiro da Cunha e Oliveira e Manuel Antônio Alves de 
Paiva, pelo que assinara termo de juramento. Da referida embarcação é 
comandante o 19 tenente honorário Antônio Joaquim.  
Anexo: passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4942. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4942. 
 

4943-  18922, Dezembro, 27, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, vice-almirante da Armada Nacional e Real, Inácio da Costa Quintela, 
para que da cidade do Porto, faça viagem para Santos, com escala por alguns 
dos portos do Brasil, voltando à mesma cidade, a galera Lusitano de que é mestre 
Bento José de Almeida e proprietários Manuel Guerreiro, Irmão e Companhia. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4943. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4943. 
 

4944-  1823, Janeiro, 18, Lisboa 
REQUERIMENTO de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, pedindo a (D. João 
VI), que mande passar-lhe passar porte a fim de poder seguir viagem para a 
província de São Paulo. Sobre este requerimento recaiu uma informação 
esclarecerão que o passaporte foi passado em 18 de Janeiro de 1823.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4944. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4944. 
 

4945-  1823, Fevereiro, 17, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro C secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha (e Domínios Ultramarinos), Inácio da Costa Quintela, para que do porto 
da cidade de Lisboa faça viagem para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro, o 
bergantim São Francisco, de que é mestre José Antônio Gonçalves Moreira, e 
proprietário, Francisco José Barbosa. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 64, doc. 4945. 
AHU_CU_023-01, Cx. 64, D. 4945.  
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4946-  [ant. 1823, Fevereiro, 17]  
REQUERIMENTO de José Antônio Gonçalves Moreira, Mestre do bergantim São 
Francisco, outrora intitulado Conceição e Santo Antônio, de que é proprietário, 
Francisco José Barbosa pedindo a (D. João VI) que mande passar-lhe 
passaporte. Sobre este requerimento recaiu uma informação esclarecendo que o 
passaporte foi passado em 17 de Fevereiro de 1823. 
Anexo:  certidão (traslado), atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4946. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4946.  
 

4947-  [ant. 1823, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do dono do bergantim São Francisco, Francisco José Barbosa 
a (D. João VI), pedindo que dê ordem na Intendência da Marinha para lhe 
passarem o "Bilhete do Estillo".  O dito bergantim seguia viagem para Santos com 
escala pelo Rio de Janeiro e era pilotado por Antônio José Dias de Aguiar e José 
Gonçalves de Almeida Rino.  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4947. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4947.  
 

4948-  1823, Julho, 24, Paço de Beposta 
AVISO do marquês de Palmela, (D. Pedro de Sousa Holstein) para o (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) conde 
de Subserra (Manuel Martins Inácio Pamplona Corte-Real), dizendo que, (D. João 
VI), lhe mandou remeter o requerimento de João Batista de Queirós a fim de dar 
as ordens necessárias para o suplicante ser transportado, à custa da Fazenda 
Real, na primeira embarcação que partir para algum porto do Brasil mais próximo 
a S. Paulo.  
Anexo: 3 requerimentos, aviso, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4948. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4948.  
 

4949-  1823, Julho, 29, Lisboa 
INFORMAÇÃO do (secretário) da Junta Real do Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação, José Acúrcio das Neves, esclarecendo que, na Secretaria da referida 
Junta, Bento José da Cunha Viana - procurador de Manuel Antônio, Alves de Brito 
- assinara termo de juramento, declarando ser proprietário do bergantim Feliz 
Destino. Da referida embarcação é comandante Joaquim da Silva Belém. Tendo 
apresentado o último passaporte, foi-lhe devolvido.  
Anexo:  passaporte, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4949. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4949.  
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4950-  [post. 1824, Novembro, 10, Porto]  
REQUERIMENTO do capitão e proprietário do bergantim Nova Aventura Manuel 
Lopes Flores, em que, pretendendo seguir viagem da cidade do Porto para a vila 
de Santos, com escala pelo Rio de Janeiro, pede a (D. João VI) lhe mande passar 
passaporte.  
Anexo:  informação, sumário das testemunhas. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4950 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4950.  
 

4951-  1824, Dezembro, 12, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Antônio Velez Caldeira Castelo Branco, esclarecendo 
que, na Secretaria da junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, 
Vitorino José da Silva Rodovalho, declarara ser mestre da escuna Maria, pelo que 
assinara termo de juramento. São proprietários dessa embarcação, Tomé de 
Castro e Gertrudes Maria. 
Anexo:  declaração, informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4951. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4951.  
 

4952-  [ca. 1825, Março, 28]  
REQUERIMENTO de João de Sousa Pereira, mestre da galera Lusitano, de que é 
caixa e proprietário, Francisco Inácio de Sousa Queirós, a (D. João VI), pedindo 
que mande passar-lhe passaporte, para a referida embarcação poder seguir 
viagem da cidade do Porto para Santos, com escala pelo Rio de Janeiro.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4952. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4952.  
 

4953-  1825, Novembro, 14, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e do Ultramar, almirante da Armada Real, Joaquim José Monteiro Torres, 
para que da cidade de Lisboa faça viagem para a vila de Santos, com regresso à 
dita cidade, o bergantim Conde de Palmela de que é mestre Manuel Antônio 
Alves de Paiva e proprietário, João Antônio de Almeida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4953. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4953.  
 

4954-  [ant. 1826, Novembro, 14]  
REQUERIMENTO de João de- Sousa Pereira, capitão da galera Lusitano, 
propriedade de Antônio Manuel da Costa Guerreiro, irmão e companhia a (D. 
Pedro IV), pedindo que mande passar passaporte, para a mesma galera poder 
seguir viagem da cidade do Porto para a (vila) de Santos, com escala pelo Rio de 
Janeiro e regressar à cidade de Lisboa, ou do Porto. Sobre este requerimento 
recaiu uma informação esclarecendo que o passaporte foi passado em 14 de 
Novembro de 1826.  
Anexo:  informação, instrumento de justificação, sumário de testemunhas. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4954. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4954.  
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4955-  [ant. 1827, Janeiro, 26]. 
REQUERIMENTO do proprietário do bergantim Conde de Palmela, João Antônio 
de Almeida a (1). Pedro IV), pedindo que lhe mande passar, na Intendência da 
Marinha, o "Bilhete do Estillo". Diz, também, que o dito bergantim seguia para 
Santos e era pilotado por João Lopes de Sousa e Bento de Oliveira Guedes.  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4955. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4955.  
 

4956-  1827, Fevereiro, 1, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e do Ultramar, chefe de Esquadra da Armada Real, Antônio Manuel de 
Noronha, para que da cidade de Lisboa faça viagem para a vila de Santos, com 
regresso à dita cidade, o bergantim Conde de Palmela, de que é mestre João 
Lopes de Sousa e proprietário, João Antônio de Almeida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4956. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4956.  
 

4957-  1827, Agosto, 16, Quartel do Comando do Registo do Porto 
MAPA do capitão tenente, comandante, Francisco de Borja Pereira de Sá, no qual 
regista a entrada da escuna portuguesa Prudente José do Egito, de que é 
comandante, Manuel Gonçalves Morim, vinda do porto de Santos, da costa do 
Brasil, com carga de arroz, açúcar, café e madeira. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4957. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4957.  
 

4958-  [ant. 1827, Dezembro, 11]  
REQUERIMENTO do dono do bergantim Conde de Palmela, João Antônio de 
Almeida a (D. Pedro IV), pedindo que lhe mande passar, na Intendência da 
Marinha, o "Bilhete do Estillo".  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4958. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4958.  
 

4959-  1828, Outubro, 1, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino e, interinamente, do Ministério da Marinha e do Ultramar, (Conde de Basto), 
José Antônio de Oliveira Leite de Barros, para que do porto da cidade de Lisboa 
faça viagem para Santos, com escala pelas Ilhas de Cabo Verde e Rio de Janeiro, 
e regresse à mesma cidade, a escuna Vigilante, de que é mestre, José Luís da 
Silva, e proprietário, Antônio José Lourenço Vieira.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4959. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4959.  
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4960-  [ant. 1828, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do proprietário do bergantim Prodençia, Bernardo José 
Fernandes a (D. Miguel), pedindo que lhe mande passar, na Intendência da 
Marinha, o "Bilhete do Estillo". Diz, também, que o referido bergantim seque 
viagem para Santos e leva como pilotos: Joaquim da Cunha Reis e Agostinho 
Garcia.  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4960. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4960.  
 

4961-  1828, Dezembro, 3, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, encarregado interinamente do Ministério dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, José Antônio de Oliveira Leite de Barros, para que da cidade de Lisboa 
faça viagem para Santos e regresse à dita cidade, o bergantim Prudência, de que 
é mestre, Joaquim da Cunha Reis e proprietário, Bernardo José Fernandes. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4961. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4961.  
 

4962-  [ant. 1828, Dezembro, 22]  
REQUERIMENTO do proprietário do bergantim Prodençia, Bernardo José 
Fernandes a (D. Miguel), pedindo que lhe mande passar, na Intendência da 
Marinha, o "Bilhete do Estillo". Diz, também, que o referido bergantim seque 
viagem para Santos e que leva como primeiro piloto, João José da Silva em lugar 
de Joaquim da Cunha Reis.  
Anexo:2  informações. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4962. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4962.  
 

4963-  [ant. 1829, Outubro, 11]  
REQUERIMENTO do mestre da escuna Senhora de Belém, João José Milhares, 
por intermédio do seu procurador Antônio Maria Gonçalves, a (D. Miguel), 
pedindo que mande passar passaporte, a fim da referida embarcação, de que é 
proprietário e caixa Manuel José Milhares, poder seguir viagem da cidade de 
Lisboa para Santos ou qualquer outro porto do Brasil, com escala pela cidade do 
Porto.  
Anexo:  passaporte. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4963. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4963.  
 

4964-  1830, Outubro, 4, Belém 
OFÍCIO do corregedor, Francisco Teodoro Infante da Cunha para o (ministro de 
Estado) o duque de Cadaval, (D. Nuno Caetano Alvares Pereira de Melo), 
dizendo que o termo, incluso, contém a explicação dos motivos por que a escuna 
Dezoito de Novembro veio de Santos sem capelão.  
Anexo:  termo de declaração. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4964. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4964.  
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4965-  1831, Janeiro, 8, Lisboa 
REQUERIMENTO de Joaquim Pereira Dultra, proprietário do Brigue Escuna, de 
que é mestre José Francisco da Luz, que segue viagem para Santos, com escala 
pelo Rio de Janeiro a (D. Miguel) no qual pede que o dispense de levar capelão, 
em virtude da embarcação ser demasiado pequena para que possa celebrar-se 
missa.  
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4965. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4965.  
 

4966-  1831, Maio, 14, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo "Ministro Assistente ao Despacho do Gabinete" e 
encarregado, extraordinariamente, dos Negócios da Marinha e do Ultramar, 
duque do Cadaval, (D. Nuno Caetano Alvares Pereira de Melo), para que, da 
cidade de Lisboa, faça viagem para Santos e regresse à dita cidade, o bergantim 
Triunfo de Lisboa de que é mestre João José da Silva e proprietário Bernardo 
José Fernandes. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4966. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4966.  
 

4967-  [ant. 1831, Maio, 14, Lisboa]  
REQUERIMENTO do capitão e proprietário do brigue escuna Matilde a (D. 
Miguel), pedindo que mande passar passaporte, para o referido brigue poder 
seguir viagem da cidade de Lisboa para a (vila) de Santos, com escala por 
Pernambuco. Sobre este requerimento recaiu uma informação esclarecendo que 
o passaporte foi passado em 8 de Maio de 1832.  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4967. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4967.  
 

4968-  1833, Janeiro, 3, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do 
Reino e, interinamente, dos da Marinha e Ultramar, conde de Basto, (José 
Antônio de Oliveira de Barros), para que da cidade de Lisboa faça viagem para a 
vila de Santos e regresse à mesma cidade, o brigue-escuna Novo Paquete, de 
que é mestre, José Francisco da Luz e proprietário, Manuel José Pereira Basto. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4968. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4968.  
 

4969-  1833, Outubro, 14, Lisboa 
REQUERIMENTO de Antônio Marques Tavares, mestre do brigue-escuna Novo 
Paquete, de que é proprietário, Manuel José Pereira Basto, pedindo que se 
mande passar passaporte, a fim da referida embarcação poder seguir viagem da 
cidade de Lisboa para a Ilha de São Miguel, e outros do arquipélago dos Açores e 
regressar à mesma cidade. Como procurador, João Padicho.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4969. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4969.  
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4970-  [sec. XVIII] 
RELAÇÃO de cartas do governador de São Paulo para o Rei sobre: os engenhos 
de água ardente de cana nas minas de Cuiabá (Cuyabá); requerem os moradores 
do "descoberto" de São Luis e Natividade à cidade do Pará; não ter havido 
"comboyo" no contrato das entradas que se arrematou a Bernardo Fernandes 
Guimarães; informar que o distrito da Bandeirinha é da jurisdição do Governo (de 
São Paulo); se ter ordenado ao intendente e provedor da Fazenda das minas, 
passasse a São Luís para arrecadar o que pertence à Fazenda Real. Esta relação 
é feita e assinada pelo Secretário do Governo (da capitania de São Paulo) 
Antônio da Silva de Almeida. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4970. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4970.  
 

4971-  [sec. XVIII] 
REGIMENTO (Parte do) das ordens a observar no descobrimento que se vai fazer 
no distrito de Camapuã (Camapoam), do qual há de ser capitão João Bicudo de 
Brito. Logo no início se recomenda que o capitão porá todo o cuidado em não 
entrar por terras de Castela. Estabelece-se mais o seguinte: a bandeira partirá do 
posto de Araritaguaba, e todos os seus componentes obedecerão àquele 
comandante, sendo castigados, conforme a sua condição, se o não fizerem; serão 
punidas as pessoas que brigarem e arranjarem intrigas; que saírem do 
acampamento sem bolsa e arma e sem licença do seu cabo; a sentinela que não 
cumprir bem a sua missão; ficará escravo o gentio que for apanhado a pegar em 
armas contra a dita bandeira; e será também, castigado todo aquele que a 
abandonar. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4971. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4971.  
 

4972-  [sec. XVIII, Santos] 
REQUERIMENTO (Cópia do) dos negociantes e moradores da vila de (Santos) ao 
(governador e capitão-general da capitania de São Paulo (?), oferecendo-se a 
pagar voluntariamente um vintém por cada arroba de gêneros, que passassem 
pelo Porto de Cubatão, para a realização dum caminho de terra que ligasse a dita 
vila a esse porto, como fizeram os negociantes da vila de Itu.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4972. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4972.  
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4973-  [sec. XVIII, Lisboa] 
PROVISÃO (Cópia da) de D. João (V) exprobrando ao governador e capitão-
general da (capitania) de São Paulo e Minas Gerais, não ter dado cumprimento à 
provisão que se passou a Manuel Cardoso da Silva, para a serventia do ofício do 
escrivão da ouvidoria da comarca do Ouro Preto, por lhe constar ter mau 
procedimento e não vir a cumprir bem o dito ofício. Diz ainda que negar o 
cumprimento ao provimento daquele lugar pão competia à do ouvidor geral, e que 
deve observar inalteravelmente as provisões. Esta cópia foi feita num bocado de 
uma folha de papel que tem no verso o rascunho de parte de um requerimento do 
sargento-mor do Terço de Infantaria paga, da praça do Rio de Janeiro, Pedro de 
Azambuja Ribeiro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4973. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4973.  
 

4974-  [sec. XVIII] 
LISTA dos índios existentes na comarca de São Paulo, distribuídos pelas aldeias 
seguintes: Itapecirica, São José Uboy, Carapubuyba e Ajuda dirigidos pelos 
padres da Companhia (de Jesus), Escada, São Miguel, São João pelos padres de 
São Francisco, Pinheiro, pelos padres de São Bento e Baruyry, pelos padres do 
Carmo. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4974. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4974. 
 

4975-  [sec. XVIII] 
INFORMAÇÃO (Parte de uma) na qual se diz que para a secretaria do Conselho 
Ultramarino estão sentenciados os autos de residência que o ouvidor-geral da 
capitania de São Paulo, Dr. João Rodrigues Campelo, tirou ao bacharel João 
Nobre Pereira, durante a tempo que servira de juiz de fora da Vila de Itu (Otú), e 
dela consta ter este servido o dito cargo com muita satisfação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4975. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4975.  
 

4976-  [sec. XVIII] 
RELAÇÃO feita pelo secretário do governador (e capitão-general da capitania de 
São Paulo, D. Luís Mascarenhas) Manuel Pedro de Macedo Ribeiro, das cartas 
do serviço de (D. João V) que o referido governador escreve, pelo Conselho 
Ultramarino, ao mesmo Rei (entre 1739 x 1748). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4976. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4976.  
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4977-  Fevereiro, 28, Lisboa 
CARTA (minuta da) do (oficial maior da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, João Filipe da Fonseca), para o governador de 
São Paulo, informando o de que levara ao conhecimento de (D. Maria I) o ofício 
n.º 47 em que se referia ao Regimento de Milícias de Infantaria, intitulado de 
"Certanejos", levantado na vila de Itu, não confirmando a Rainha a proposta sem 
que, primeiramente, seja informada da despesa, bem como se o dito Regimento 
será ou não prejudicial aos habitantes da capitania. Quanto ao ofício n.º 48, 
comunica-lhe que a Rainha aprovou o que nele fora proposto. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4977. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4977.  
 

4978-  [ant. Junho, 16]  
REQUERIMENTO do padre Felisberto Gomes Jardim, pedindo ao (Príncipe 
Regente D. João) que lhe conceda a cadeira de arcipreste da Sé de São Paulo, 
ou a Igreja da Senhora da Conceição da vila do Príncipe, no Bispado de Minas 
(Gerais) e que mande passar um aviso para a Mesa da Consciência e Ordens 
consultar os seus papéis.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4978. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4978.  
 

4979-  Setembro, 5, Casa 
CARTA de José Arouche de Toledo Rendon para José Joaquim da Silva Freitas, 
participando que foi com o major Varnhagem ao Arsenal e depois ao bergantim 
que os havia de conduzir a Santos. Aí indicaram os preparativos a fazer no dito 
bergantim para o pôr em condições de transportar pessoas, visto ser um barco de 
carga. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4979. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4979.  
 

4980-  Outubro, 31, São Paulo 
CARTA de Maria Pagoã Fragosa (sic), para seu primo, José Joaquim de Freitas, 
recomendando o portador dela, o capitão José Manuel da Luz. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4980. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4980.  
 

4981-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do conde de Vimieiro, D. Sanche de Faro e Sousa a (D. Maria 
I), pedindo carta de confirmação por se achar no direito de suceder na capitania 
de São Vicente, concedida por D. João III a Martim Afonso de Sousa, em 
remuneração de seus serviços.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4981. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4981.  
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4982-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José de Gois e Morais, filho do capitão-mor 
Pedro Taques de Almeida, natural da capitania de São Paulo, pedindo a (D. João 
V (?)) promoção ao posto de sargento-mor da vila de Santos, que Manuel Lopes 
de Medeiros deixou vago, visto que o recomenda o seu procedimento exemplar, 
sendo dos primeiros que descobriram as minas do ouro, em que teve grande 
ação, e dando boa conta no cargo de tesoureiro dos quintos.  
Anexo: carta patente, auto, requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4982. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4982.  
 

4983-  [s.d.] 
CONTA CORRENTE, da receita e despesa da Câmara da Vila de Ubatuba, 
relativa ao ano de 1802. Assinaram este documento, os seguintes oficiais: 
Francisco Luis Figueiredo, Manuel José Portugal, Antônio Cerqueira de Pinho e 
João José de Oliveira.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4983. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4983.  
 

4984-  [s.d.] 
REQUERIMENTO de Policarpo José de Oliveira por seu procurador Manuel 
Rodrigues Sete, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que a confirme no posto 
de major do 1º Regimento de Cavalaria de Milícias da cidade de São Paulo, vago 
por morte de Tomé de Almeida Lara e Figueira.  
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4984. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4984.  
 

4985-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça, ex-juiz de fora da vila de Santos, onde serviu desde 10 de Maio de 
1800 a 3 de Março de 1806, pedindo certidão em que conste ter cumprido as 
ordens expedidas pelo Juízo do Fisco dos Ausentes.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4985. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4985.  
 

4986-  [s.d.] 
CONTA da receita e despesa da Câmara de São João de Atibaia, relativa ao ano 
pretérito de 1802. Assinaram este documento os seguintes oficiais: Jerônimo de 
Godoi Moreira, José da Silveira Franco e Bartolomeu Franco de Azevedo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4986. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4986.  
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4987-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do procurador atual do Senado da Câmara (de São Paulo), 
Inácio Borges da Silva, pedindo por certidão, ao escrivão da Câmara, o teor do 
termo do estabelecimento do novo imposto na cidade (de São Paulo).  
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4987. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4987.  
 

4988-  [s.d., São Paulo] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, a (D. João V) pedindo como confiante 
único e prelado mais vizinho à administração interina das terras de Goiás e 
Cuiabá, porque não vindo indicada na bula de divisão a quem devia ser entregue 
a administração daquelas dioceses, ficará a governá-las o Bispo do Rio de 
Janeiro pelo que resultaram grandes distúrbios e confusões entre o povo, por 
estar muito apartado daquela capitania e da orientação que o Bispo lhe quisesse 
dar.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4988. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4988.  
 

4989-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do vigário encomendado, da igreja de Nossa Senhora do Ó, do 
Bispado de São Paulo, padre Valério de Alvarenga Ferreira, por um procurador, 
João Ferreira da Costa, ao (Príncipe Regente D. João), pedindo que remeta um 
aviso, ou decreto, à Mesa da Consciência e Ordens, para que ai se lhe passe 
carta de apresentação para uma das igrejas a que concorreu: a Sé de São Paulo, 
ou a da vila de Jundiai (Jundiahy).  
Anexo: lembrete,2  requerimentos (traslados), certidão (traslado), alvará 
(traslado). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4989. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4989.  
 

4990-  [s.d., s.l.] 
PARECER do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos), Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o que representou 
o (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Luis de 
Távora) conde de Sarzedas, a respeito das fortificações da praça de Santos. 
Neste parecer, Corte Real propõe que se fortifique a praça de Santos, conforme a 
planta do brigadeiro João Massé, que se desbaste a mata que cerca a fortaleza 
de Santo Antônio, e que se não fique obra alguma no fortim.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4990. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4990.  
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4991-  [s. d., São Paulo] 
"ORGANIZAÇÃO, Exercício e manobras da Bateria volante da Legião de 
Voluntários Reais da capitania de São Paulo, elaborada pelo capitão comandante 
Joaquim de Oliveira Alvares". Neste documento estuda-se: a organização da 
Artilharia a Cavalo da Legião de Voluntários Reais de São Paulo: o "exercicio da 
boca de pão", que o autor considera pouco conveniente para a Artilharia Ligeira, 
mas de grande utilidade na preparação e instrução do artilheiro; as manobras 
detalhadas duma bateria valente. Este estudo termina com umas breves notas em 
que se faz a comparação entre a orgânica de uma Companhia de Artilharia a 
Cavalo da Legião e as suas congêneres espanholas e portuguesas, pondo em 
evidência as respectivas vantagens e inconvenientes.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4991. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4991.  
 

4992-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Luis Joaquim Duque Estrada Furtado de 
Mendonça, ex-juiz de fora da vila de Santos, pedindo certidão em que conste ter 
cumprido as ordens expedidas pelo juízo do Fisco Geral da Inquirição. 
CERTIDÃO pedida, passada pelo escrivão do Real Fisco da Inquirição Jerônimo 
José do Vale Batista, declarando não ter sido expedida ordem alguma ao referido 
bacharel.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4992. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4992.  
 

4993-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Antônio Rangel, da capitania de São Paulo, 
por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) "Decretos de confirmação", a exemplo do que se fez a outros, por ter sido 
proposto para tenente-coronel agregado do Regimento de Milícias da Vila de 
Cunha, da dita capitania e incluído entre os que deram donativos voluntários.  
Anexo:  atestado (traslado). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4993. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4993.  
 

4994-  [s.d., s.l.] 
PARECER (Minuta incompleta do) constando de duas folhas referentes ao 
parecer favorável de fortificação do Morro de Apucarana para impedir que os 
Jesuítas das missões passassem o referido Morro, Rio Grande e Registo. Consta 
dela, também, que o Rei dava licença para o governador dividir depois aquele 
vastíssimo território em vilas e fazer mercê dos senhorios e alcaidarias-mores às 
pessoas mais ricas e distintas que tivessem possibilidade de as povoar, devendo-
se tratar sempre bem os índios daqueles sertões que eram dóceis e fáceis de 
entrar em sociedade civil.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4994. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4994.  
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4995-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das Cartas que o governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo, D. Luís Mascarenhas, enviou ao Rei. A 1ª, trata da forma como se deve 
executar a guerra contra o gentio Caiapó, pelo constantes ataques que este fazia 
aos moradores das minas de Goiás (Goyâz). A 2ª, trata dos ofícios da comarca de 
Goiás, suas avaliações e donativos com que ficam pensionados. A 3ª, trata do 
motivo por que ainda não fôra efetuada a diligência de que foi encarregado João 
Bicudo. A 4ª, trata da falsidade da conta que deram os oficiais da Câmara da vila 
de São João d'El Rei sobre o despojo das Minas do Rio Verde, Sapucaí, 
(Sypocahy) e Pedra Branca. A 5ª, trata dos insultos, mortes e estragos que tem 
cometido o gentio Caiapó e Acroá nas minas de Goiás e seus caminhos. A 6ª, 
trata de se saber se deve aprovar as custas que mandou pagar o ouvidor-geral da 
comarca de Goiás da devassa que se tirou do suborno que se fez na eleição 
trienal das justiças de Vila Boa: A 7ª, trata da representação que os oficiais da 
Câmara da cidade de São Paulo fizeram, a respeito de se vedar em "Minas" a 
fábrica de fumos e aguardentes. A 8ª, trata da falsidade que se achou numa 
borracha de ouro, da Intendência. A 9ª, trata dos novos direitos que devem pagar 
os ofícios comissários dos ausentes de Goiás. A 10ª, trata da construção da nova 
Matriz de Vila Boa. A 11ª, trata do novo descobrimento do Paracatu. A 12ª, trata 
da extração de diamantes das Minas de Cuiabá a uma légua de distância da vila 
do Senhor Bom Jesus no rio "Coxipomerin". A 13ª, trata de vários assuntos 
relativos ao estado da capitania de São Paulo. A 14ª, trata da prisão de João 
Barbosa, levada a efeito pelo ouvidor da comarca de Goiás. A 15ª, trata do exame 
mandado fazer pelo provedor da Fazenda Real de Goiás, nos "ryos probidos". A 
16ª, trata da extinção dos engenhos de aguardentes. A 17ª, trata da oposição que 
se fazia à criação do posto de ajudante de tenente na capitania de São Paulo. A 
18ª, trata da oposição que se fazia à criação do posto de ajudante supra da praça 
de Santos. A 19ª, trata dos contratos que devem ficar na Provedoria de Santos. A 
20ª, trata da desordem cometida pelo vigário da vara da cidade de São Paulo, no 
recolhimento de Santa Teresa. A 21ª, trata do número de religiosos que deviam 
estar na capitania de São Paulo. Com a assinatura do secretário do Governo (da 
capitania de São Paulo), Manuel Pedro de Macedo Ribeiro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4995. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4995.  
 

4996-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do chantre da Sé de São Paulo, padre Manuel de Jesus 
Pereira por seu procurador, o reverendo João da Silva Leitão a (D. Maria I), no 
qual expõe que desempenhou sempre com zelo, os cargos, de procurador da 
Mitra de juiz das justificações, de provisor e de juiz dos casamentos. Pede, pois, à 
Rainha que lhe conceda o privilégio de continuar a receber a remuneração que 
lhe pagavam enquanto foi chantre apesar de nesta data desempenhar o cargo de 
provisor do Bispado de Coimbra para onde veio por motivo de doença.  
Anexo:  certidão,  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4996. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4996.  
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4997-  [s.d., s.l.] 
CARTA dizendo que o Bispo de São Paulo (D. Mateus de Abreu Pereira (?)), pela 
sua reprovável conduta, não está à altura da missão que desempenha e 
acusando o provisor e vigário geral Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade e 
padre Inácio Feijó de maus conselheiros. Diz ainda que o referido Bispo, apesar 
de (D. Maria I) ter proibido as ordenações em todos os bispados do Reino e 
domínios, continua a ordenar homens e com a agravante de serem perversos e 
ignorantes.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4997. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4997.  
 

4998-  [s.d., s.l.] 
CARTA de frei Francisco de Sampaio, dizendo que a Mesa da Consciência e 
Ordens necessita de um atestado "que contenha a solução dos seguintes artigos": 
que, depois que os bens dos padres da Companhia de Jesus passaram para a 
propriedade régia, se conservou sempre no Colégio da cidade de São Paulo um 
capelão, não colado, mas amovível, ao arbítrio dos generais; que este capelão é 
obrigado a celebrar missa naquela igreja aos domingos e dias santos; que vence 
anualmente cento e vinte mil réis de ordenado, pagos pela Fazenda Real.   
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4998. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4998.  
 

4999-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do professor régio de Filosofia da capitania de São Paulo, 
bacharel Francisco Vieira Goulart pedindo ao (Príncipe Regente D. João), que 
mande passar ordem para ser provido de novo naquela cadeira. Mandou-o (o 
Príncipe Regente) regressar àquela capitania e voltar a exercer o magistério, pela 
Resolução de 8 de Agosto de 1804, e o requerente pediu no Erário Régio a ordem 
para ser pago, na capitania, dos seus honorários, vencidos desde que saiu dela, 
em Janeiro de 1803.  
Anexo: requerimento, provisão (cópia), atestado (traslado),  carta, requerimento, 
provimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 4999. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 4999.  
 

5000-  [s. d., Itapetinga] 
CONTA da receita e despesa da Câmara da Vila de Itapetininga, referente ao ano 
de 1802. Itapetininga, (s.d.). Assinada pela juiz ordinário, Salvador de Oliveira 
Aires.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5000. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5000.  
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5001-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, oficiais e moradores da vila de (Paranagua) (?) 
ao (ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos Antônio Guedes Pereira (?)), em que, louvando a administração do 
ouvidor-geral daquela comarca, (Manuel Tavares de Sequeira), pedem que este, 
visto completar o primeiro triênio, permaneça naquele lugar, por ser geral a 
satisfação, pelo seu zelo e bondade. Entre outros, assinaram este documento os 
seguintes oficiais: D. João Francisco Laieres, Antônio Ferreira Matoso, Domingos 
Cardoso Lima, Sebastião Rodrigues, Pedro Alves da Paz e Gaspar Gonçalves de 
Morais.  
Anexo: 2 representações. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5001. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5001.  
 

5002-  [s.d., s.l.] 
MAPA GERAL dos habitantes da capitania de São Paulo, no ano de 1800, 
especificando nascimentos, casamentos e óbitos, relativo à cidade de São Paulo, 
e seguintes vilas: Antonina, Apiai, Atibaia, Cananéia, Castro, Conceição de 
Itanhaem. Cunha, Curitiba, Guaratinguetá, Guaratuba, Jacarei e São José Iguape, 
Itapetininga, Itapeva, Itu, Jundiai, Lages, Lorena, Moji das Cruzes, Mojimirim, 
Nova Bragança, Paranaguá (Parnagoa), Parnaiba, Pindamonhangaba, Porto 
Feliz, Paraitinga, Santos, São Carlos, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, 
Taubaté, Ubatuba.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5002. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5002.  
 

5003-  [s.d., s.l.] 
MAPA GERAL dos habitantes da capitania de São Paulo, no ano de 1797.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5003. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. .5003  
 

5004-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das cartas expedidas pelo governador e capitão-general (da capitania 
de São Paulo), D. Luis Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado, referentes ao estado político, sesmarias, povoações, 
finanças e armação da capitania de São Paulo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5004. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5004.  
 

5005-  [s.d., s.l.] 
MÉTODO (cópia do) pelo qual ordena a general Manuel José Correia da Cunha, 
se plante coco e se purifique o anil.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5005. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5005.  
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5006-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel de Dragões do 1º Regimento Miliciano da cidade de 
São Paulo, Policarpo Joaquim de Oliveira, ao (governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta) pedido, pela 7ª vez, a 
prorrogação da licença por ser ainda necessária a sua permanência (em Lisboa) a 
fim de poder ultimar os seus negócios.  
Anexo: 2 lembretes. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5006.. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5006. 
 

5007-  [s.d., s.l.] 
PEDIDO DE PASSAPORTE feito pelo ouvidor eleito da capitania (sic) (aliás 
comarca) de Paranaguá, Antônio de Carvalho Fontes Henriques Pereira, para se 
transportar, com sua família à referida comarca.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5007. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5007. 
 

5008-  [s.d., s.l.] 
INFORMAÇÃO acerca das instituições dadas ao (governador e capitão-general 
da capitania de São Paulo), Bernardo (José Maria de) Lorena (e Silveira) que 
constam das cópias juntas. Contém: 1) OFÍCIO (cópia do) do (ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos) Martinho 
de Melo e Castro, para o governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira), no qual informa remeter o tratado 
Preliminar da Paz e de Limites, assinado em Madrid em 1777, a Carta Régia de 
25 de Janeiro de 1779 escrita ao Vice Rei (do Estado do Brasil), Luis Vasconcelos 
e Sousa e, a Instrução que a acompanhou com data de 27 de Janeiro sobre as 
demarcações dos domínios portugueses e espanhóis, uma carta do embaixador 
de Espanha em Portugal com data de 20 de Dezembro de 1781, sobre a mesmo 
assunto das demarcações e alguns parágrafos do ofício que o referido ministro 
escreveu ao Vice-Rei do Estado do Brasil, (Luis de Vasconcelos e Sousa), com 
data de 4 de Março de 1782, também que o capitão engenheiro, João da Costa 
Ferreira, poderá ser necessário "na primeira Divizão, ou Partida das 
Demarcaçoens", de que se acha encarregado o Vice-Rei do Brasil (Luis de 
Vasconcelos e Sousa) e depois de concluído o trabalho desta Divisão, poderá 
incorporar-se "na segunda Divisão ou Partida da Repartição de São Paulo", de 
que tem a direção o referido governador. 2) OFÍCIO (cópia do) (ministro e 
secretário de Estado das Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), 
Martinho de Melo e Castro, para o governador e capitão-general da capitania de 
São Paulo, Bernardo José (Maria) de Lorena (e Silveira) no qual informa remeter 
a cópia de um ofício que mandou ao Vice-Rei do Estado do Brasil, (Luís de 
Vasconcelos e Sousa), em 5 de Janeiro de 1785, sobre a forma de evitar o 
contrabando e roubos, e os dois alvarás que o acompanharam a fim de executar o 
que neles se determina.  
Anexo: 2 ofícios (cópias). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5008. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5008.  
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5009-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE com uma informação do (oficial-maior da Secretaria do Conselho 
Ultramarino, João Felipe da Fonseca) dizendo que o padre Felisberto foi provido 
em arcipreste da Sé de São Paulo, por Decreto de 16 de Junho de 1804, e com 
um parecer do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto 
Maior), dizendo que "não ha mais que fazer a respeito deste Pertendente".   
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5009. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5009.  
 

5010-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS prestados por Simão Afonso, na praça de Santos, 
desde 7 de Janeiro de 1701 até 1 de Setembro de 1724, como: soldado, 
sargento-supra e do número, e por último, no posto de alferes da Companhia do 
capitão Luís Antônio de Sá Queiroga, por "numbramento", do mestre de campo, 
governador da referida praça, José Monteiro de Matos, recebendo soldo de 
sargento do número. Serviu ainda como, alferes na Companhia do capitão André 
Cursino de Matos, por "numbramento" do governador e capitão general da 
capitania de São Paulo, Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho. Serviu 
naqueles postos, com notória satisfação, executando, todas as ordens com a 
maior prontidão. No impedimento do capitão, comandou a guarnição, deslocada 
na fortaleza de Santo Antônio da Barra Grande. Quando a referida fortaleza foi 
atacada pelo régulo Bartolomeu Fernandes de Faria, Simão Afonso, que se 
encontrava na fortaleza de Monserrate, acorreu a prestar auxílio portando-se: com 
excepcional valentia, o que originou a expulsão do inimigo. Acompanhou o 
capitão José Luís Fragoso, à vila de São Vicente, para nela procederem à recruta 
de soldados.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5010. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5010. 
 

5011-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO dos sumários tirados do Livro 2º das Consultas, sobre assuntos de 
São Paulo, sendo eles na folha 2, o da consulta de 20 de Dezembro de 1780 
sobre a conta que deu o provedor da Fazenda Real de Mato Grosso, que, sem 
embargo do que dispôs na Provisão de 15 de Julho de 1762, se remate naquela 
capitania o contrato dos dízimos na forma que se observa nos outros contratos do 
Brasil; na folha 7, o da consulta de 6 de Fevereiro de 1784, sobre a representação 
que os oficiais da Câmara da vila de Paranaguá fizeram a (D. Maria I) pedindo 
para ordenar que se arbitre o rendimento do subsídio literário daquela comarca 
para pagamento do mestre de Gramática: na folha 8, o da consulta de 3 de Julho 
de 1784 sobre a informação que dá o juiz de fora, conservador dos Índios da Vila 
Bela do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, Antônio Rodrigues Gaioso expondo a 
ruína em que se achava a igreja de Santa Ana do Sacramento, Matriz daqueles 
índios, bem como as reparações que lhe fizera e as faltas e necessidades que 
têm.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5011. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5011. 
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5012-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do alferes de Cavalaria da Legião (de Voluntários Reais) de 
São Paulo, Diogo José Machado de Castro e Sousa, comunicando ao (Príncipe 
Regente D. João) estar prestes a partir para o Rio de Janeiro, o navio Santo 
Antônio e Nossa Senhora de Alampadosa de que é capitão José Moreira. Pede 
autorização para seguir nele, a fim de não continuar a sofrer opressão.  
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5012. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5012. 
 

5013-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE dizendo que o requerimento de Policarpo Joaquim de Oliveira em 
que pedia a confirmação do posto de coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar 
de Dragões da capitania de São Paulo, foi indeferido por Resolução de 14 de 
Março de 1776, de (D. Maria).  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5013. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5013.  
 

5014-  [s.d., s.l.] 
AVISO de João Felipe da Fonseca a José Manuel Plácido de Morais, dizendo-lhe 
que se examinassem as propostas do governador de São Paulo e se tirasse delas 
uma relação mas para isso, era preciso que se remetessem para aquela 
Secretaria os ofícios do referido governador que tratavam daquela matéria e que 
se achassem no seu gabinete. Acrescenta que satisfazia ao que lhe pedia, 
rentetendo-lhe todas as propostas de São Paulo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5014. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5014.  
 

5015-  [s.d., s.l.] 
PARECER do procurador da Coroa dizendo que pelos papéis escritos pelo 
Governador da capitania de São Paulo Rodrigo César de Meneses, "se prova ser 
elle o que induziu as Câmeras da Comarca a capitularem ao Ouvidor Syndicado, 
e isto mesmo declarou o Syndicante na sua informação que fez com severidade. 
E assim há justo motivo para se não dar crédito ao que avizou o dito Governador 
tanto a respeito do Syndicado conto do Syndicante a quem informou de se haver 
corrompido pelo Syndicado; e tão bem para Sua Magestade revogar a rezolução, 
que tomou no 1º de Junho de 1728". Tem à margem dois despachos do Conselho 
Ultramarino.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5015. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5015.  
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5016-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de José Luís Morais de Castro, professor régio de Gramática 
Latina na vila de Santos, por seu procurador Antônio Mendes de Morais e Castro, 
pedindo ao (Príncipe Regente, D. João) licença para ir ao Reino tratar de 
negócios particulares e da sua precária saúde.  
Anexo:  lembrete, 2 requerimentos, certidão, provimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5016. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5016.  
 

5017-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Antônio Rangel, da capitania de São Paulo, 
por seu procurador Alexandre Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. 
João) "Decretos de confirmação", a exemplo do que se fez a outros, por ter sido 
proposto para tenente-coronel agregado do Regimento de Milícias da Vila de 
Cunha da dita capitania e incluído entre os que deram donativos voluntários.  
Anexo: atestado. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5017. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5017.  
 

5018-  [s.d., São Paulo] 
REQUERIMENTO (cópia do) dos comerciantes da (cidade de (São Paulo) (ao 
governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Antônio Manuel de 
Melo Castro e Mendonça (?), pedindo para se dar execução à obra do caminho 
da serra do Cubatão de Santos, em virtude da necessidade que dele sentem os 
ditos moradores, comprometendo-se a pagar uma contribuição voluntária para a 
construção da dita obra, enquanto durasse a sua execução. Assinaram este 
requerimento: Francisco Pinto Ferraz, José Arouche de Toledo Rendon, Francisco 
Xavier dos Santos, Joaquim José dos Santos, Francisco Pereira de Araújo, João 
José Moreira, Manuel Correia Bittancourt, Joaquim José de Oliveira, José da 
Fonseca Carvão, Gabriel José Rodrigues, Bernardo José de Sousa, Francisco 
José de Carvalho, José Antônio da Silva Paulista, José Martim Vieira, José 
Teixeira Pinto, Manuel José Porto, e outros. Autenticado com a assinatura do 
secretário do Governo (de São Paulo)  Luís Antônio Neves de Carvalho. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 65, doc. 5018. 
AHU_CU_023-01, Cx. 65, D. 5018.  
 

5019-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor comandante do Regimento da Legião de 
Voluntários Reais da cidade de São Paulo, Anastácio de Freitas Trancoso, pelo 
seu procurador Antônio Simão de Noronha ao (Príncipe Regente, D. João) 
pedindo que lhe passe patente do posto de coronel de Milícias em que serviu 16 
meses, até a chegada à cidade de São Paulo, do seu governador e capitão-
general (Antônio José da Franca e Horta) ou do posto de tenente-coronel da 
Legião que começou a exercer posteriormente.  
Anexo:  requerimento, instrumento de justificação 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5019. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5019.  
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES À CAPITANIA DE SÃO PAULO-MG    

EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_023-01 

 

Pág. 1378 / 1400 

5020-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, que foi coronel do 
Regimento de Infantaria da Praça de Santos, na capitania de São Paulo, pedindo 
(à Rainha) para ser provido no mesmo posto, na primeira plana da província de 
Trás-os-Montes. Quando voltou ao reino, para poder viver decentemente com 
sua família, requereu o lugar de governador do forte de Montealegre com a 
mesma patente, sobre que se fez consulta, pelo Conselho de Guerra, que ainda 
está indeciso, achando-se aquele governo já provido.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5020. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5020.  
 

5021-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das Companhias do Regimento de 
Cavalaria Auxiliar da vila de Princesa, Manuel Varela Barca, por seu procurador 
José Joaquim de Oliveira Silva, ao (Príncipe Regente D. João) para que lhe seja 
confirmada a patente pela qual foi nomeado para o dito posto e que não 
apresentou para confirmar, dentro do prazo legal, por ignorar que devia fazê-lo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5021. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5021.  
 

5022-  [s.d., Lisboa] 
CARTA (minuta da) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho) para o (oficial maior da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos), João 
Felipe da Fonseca, enviando-lhe esta para que, por cópia seja remetida ao 
governador de São Paulo, ordenando-lhe que tanto em Curitiba como em 
Paranaguá veja se pode ativar a cultura dos linhos e cânhamos, estabelecer a 
compra dos mesmos para o "Arjusol" "tirando letras" sobre o intendente da 
marinha pelo valor do dito linho que embarcar em Santos. Pede também que, 
sobre o mesmo assunto, deve escrever ao governador do Rio Grande. 
Recomenda-lhe ainda que examine o despacho em que houve o equivoco de se 
pôr mestre de campo de ordenança em vez de auxiliares.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5022. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5022. 
 

5023-  [s.d., s.l.] 
LISTA de documentos remetidos ao (governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo), Martim Lopes Lobo de Saldanha, assinada pelo (secretário do 
Conselho Ultramarino), Joaquim Miguel Lopes do Lavre.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5023. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5023.  
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5024-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do 1º tenente do 1º Regimento de Artilharia Miliciana da 
capitania de São Paulo, José Carneiro da Silva Braga, pedido que lhe sejam 
deferidos os requerimentos que fizera, solicitando a prorrogação da licença que 
lhe foi eoncedida pelo seu chefe para vir à cidade do Porto.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5024. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5024.  
 

5025-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria da Guarnição da praça de Santos, 
Manuel Francisco de Figueiredo, da Companhia do capitão, seu pai Antônio 
Francisco Barais, a (D. João V), pedindo que o pusesse no posto de ajudante 
supra da mesma guarnição que se achava vago por promoção de Francisco de 
Almeida Albernaz.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc.5025 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5025.  
 

5026-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Fernando Leite Guimarães, pedindo ao Rei para o prover, 
em virtude dos seus serviços, no posto de capitão de artilharia da praça de 
Santos, que se acha vago.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5026. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5026.  
 

5027-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO dos livros que se remeteram para a Casa da Moeda das Minas e 
Provedoria de São Paulo. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5027. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5027. 
 

5028-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das cartas para o Rei expedidas do governo da praça de Santos, feita 
e assinada por Antônio da Silva e Almeida, da qual constam, entre outros 
assuntos, os seguintes: a informação do estado da Infantaria e mais oficiais da 
praça de Santos e a necessidade para ela de cem recrutas das ilhas, bem como 
a representação que se faz para as obras da fortaleza de Itapema que o 
sargento-mor Torcato Teixeira Carneiro quer executar à sua custa.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5028. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5028.  
 

5029-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das contas que o governador da praça de Santos dá ao Rei, pelo seu 
Conselho Ultramarino, referindo-se entre outros assuntos aos preceitos a 
observar na cobrança dos direitos das cavalgaduras que vêm do Rio Grande e à 
informação que se manda tomar ao requerimento de André Álvares de Castro.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5029. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5029.  
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5030-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das cartas que se escrevem da Casa de Fundição e Quintos Reais, 
da capitania de São Paulo, referindo-se entre outros assuntos ao pagamento que 
se fez ao Conselho da Fazenda das matérias que se remeteram por conta desta 
Casa para o exercício dela, e à ordem real em que se mandava remeter para o 
Reino o produto do seqüestro feito a Francisco Pinheiro de Abreu, fundador 
daquela Casa de Fundição de São Paulo. Assinada por Manuel Vieira.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5030. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5030. 
 

5031-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE fazendo referência a três cartas, uma do provedor da Casa de 
Fundição de São Paulo, Bento de Castro Carneiro, outra do juiz de fora de 
Santos como ouvidor-geral da comarca e outra ainda do secretário do Estado, 
Gervásio Leite Rebelo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5031. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5031.  
 

5032-  [s.d., s.l.] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino dizendo que, tendo o Rei, em 15 de 
Maio... mandado criar para a praça de Santos, duas companhias de Infantaria, de 
cinqüenta homens cada uma, se puseram editais para que todas as pessoas que 
as quisessem pretender apresentassem os seus papéis. E, que o fizeram, Pedro 
de Matos Coelho, Teodosio Gonçalves, Antônio de Oliveira Basto e Manuel 
Custódio Rebelo. Tem junto uma ijnformação do mesmo teor, mas, dizendo que 
apresentaram os seus papéis, Manuel Carvalho de Lucena, Fernando Pereira de 
Castro e Simão Afonso.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5032. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5032.  
 

5033-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento da Guarnição da praça 
de Santos, José Galvão de Moura e Lacerda, a (D. José. I), pedindo que, tendo 
em consideração os seus vinte e cinco anos de serviço e a sua ascendência de 
fidalgos devotados à Casa Real, o nomeie sargento-mor da mesma praça e 
Regimento.  
Anexo: relaçãos de serviços. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5033. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5033.  
 

5034-  [s. d., Vila de Cunha] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimento de Milícias da vila de Cunha, da 
capitania de São Paulo, Antônio José de Macedo, ao conde das Galveias 
pedindo o comando das vilas de Cunha, São Luis de Ubatuba, do distrito do seu 
Regimento, de cujo comando o havia desapossado o governador e capitão-
general.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5034. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5034.  
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5035-  [s.d., s.l.] 
INSTRUÇÕES (Cópia das) para João Manso Pereira cumprir na viagem às 
barreiras de São Paulo, devendo examinar as minas de ferro da serra de 
Araçoiaba, junto da vila de Sorocaba; uns "buracos" que se diz terem sido minas 
de prata, e umas minas de estanho, perto da vila de Itu, em Piracicaba. 
Determinam que lhe sejam dadas ajudas de custo, material com que possa 
analisar os minerais e ajudantes para estas investigações. 
Anexo: indicações (minuta). 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5035. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5035.  
 

5036-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO (Cópia da) das perguntas feitas pelo governador e capitão-general da 
capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa (Botelho Mourão, morgado de 
Mateus), em Lisboa, ao Conde de Oeiras, (Sebastião José de Carvalho e Melo?), 
e das respostas dadas pelo dito Conde.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc.5036 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5036.  
 

5037-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO de fardamentos, da Guarnição da capitania de São Paulo, feita pelo 
desembargador e provedor da Fazenda Real, Francisco José Brandão.  
Anexo:  relação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5037. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5037.  
 

5038-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel de Milícias e Secretário do Governo da capitania 
de São Paulo, Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho Sousa Chichorro, ao 
(Príncipe Regente D. João), pedindo a nomeação de seu irmão, o soldado 
cadete, Domingos de Azevedo e Albuquerque, para o posto de alferes de uma 
das Companhias de Cavalaria de Voluntários Reais da dita capitania. Sobre este 
requerimento recaiu um despacho, indeferindo o pedido.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5038. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5038.  
 

5039-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Domingos Gomes da Costa a (D. João V), pedindo que lhe 
mande passar ordens aos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo e aos 
provedores daquelas capitanias para cumprirem o que constava do assento 
sobre as condições para a construção da sua fábrica de pesca de baleias; nas 
costas das capitanias de Santos e de São Paulo. Sobre este requerimento recaiu 
um despacho do Conselho Ultramarino, pelo qual manda dar as ordens 
necessárias para o cumprimento das condições estabelecidas no referido 
assento.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5039. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5039.  
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5040-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO dos Livros que se remeteram para a capitania do Rio de Janeiro, 
Minas (Gerais), São Paulo, Santos e Nova Colônia (do Sacramento) e seu custo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5040. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5040.  
 

5041-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor agregado à "primeira plana" da Corte, 
ajudante de ordons do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, 
Francisco José da Silva, pedindo ao (Príncipe Regente D. João), para ser 
promovido ao posto de tenente-coronel agregado à 1ª Plana da Corte como já 
pediu pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, e julga 
merecer pelos seus serviços no ultramar, no posto de ajudante de ordens do dito 
governador. Tem à margem o seguinte: "Requeira pela Repartição competente".  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5041. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5041.  
 

5042-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel e governador da praça de Santos, 
Francisco José da Silva, pedindo que se interessem por ele, para que ascenda 
ao posto de coronel com a Governo da mesma praça.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5042. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5042.  
 

5043-  [s.d., s.l.] 
CARTA de Francisco Sales Rodrigues, para Antônio dos SAntos Pereira, pedindo 
que lhe envie as cartas desde 1730 a 1736, por lhe serem necessárias, para 
responder a urna carta que lhe fora remetida.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5043. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5043.  
 

5044-  [s.d., s.l.] 
FOLHA DE SERVIÇOS de João Rodrigues do Vale, prestados no Reino, na 
capitania de São Paulo e no sertão das minas do Cuiabá desde 9 de Março de 
1702 até 27 de Julho de 1729. Pela sua atividade e zelo nos trabalhos 
empreendidos sob as ordens do governador e (capitão-general da capitania de 
São Paulo), Rodrigo César de Meneses, foi encarregado pelo governador que o 
substituiu, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a ir à vila de Paranaguá 
(Pernagua) recolher o "cabedal" de um cofre que foi encontrado num navio de 
piratas que ali naufragou. Esse "cabedal" foi entregue na Provedoria da Fazenda 
da praça de Santos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5044. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5044.  
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5045-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE no qual, a pessoa que o escreveu, censura o capitão que recebeu 
cento e dez mil réis que tinha pedido para uma obra de caridade. Diz que o dito 
capitão teve a ousadia de repetir o pedido num outro requerimento e em algumas 
cartas dirigidas de Furtuoso Padilha. Refere-se, com ironia, à facilidade com que 
no tempo do (ministro e secretário de Estado, dos Negócios da Marinha e 
Dominios Ultramarinos) Diogo de Mendonça Corte Real e do (secretário das 
Mercês e Expediente), Bartolomeu de Sousa Mexia, eram satisfeitos os pedidos. 
Mas com ele não sucede o mesmo e por isso manda remeter o requerimento do 
dito capitão, ao Fiscal das Mercês José Vaz de Carvalho a fim de informar sobre 
tudo que souber acerca do pedido feito no referido requerimento.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5045. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5045.  
 

5046-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE no qual consta o seguinte: "Em 18 de Outubro de 1849 folhas 21 
Carta do Governador de São Paulo 19 Regimento que fez para a cobrança dos 
Direitos do Registo de Coritiba - A coroa. Em 28 de Julho de 1749 folhas 15 
Carta do Governador que foi de São Paulo sobre as Providências que deu para a 
arrecadaçam dos Direitos no registo da coritiba. Carta do Governador da Praça 
de Santos de 12 de Abril sobre o ouvidor de Pernaguá obrigar a dar fiança no 
Registo de Coritiba aos meios direitos de que teve mercê Christovão Pereira de 
Abreu - Em 9 a Coroa". Contém no verso: Informação declarando o seguinte: "e 
vai satisfeito o despacho de 11 de Janeiro de 1792 com a cópia do Alvará, pelo 
qual fez Sua Magestade merce a Thomé Joaquim da Costa Corte Real da 
Metade dos Direitos que no registo da Coritiba pagavão para São Paulo os gados 
e cavalgaduras".  
Anexo:  informação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5046. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5046.  
 

5047-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE no qual consta: 1º - "Contracto que se fez no Conselho a 4 de Abril 
de 1743 dos Direitos que pagavão as cavalgaduras e gados que pelo Registo da 
Curitiba entrão na Capitania de São Paulo". 2º - "Consulta de 5 de Abril de 1746 
sobre o novo tributo que o Governador do Rio de Janeiro pôs nas cavalgaduras e 
gados quando saem do Rio Grande de São Pedro para a Capitania de São Paulo 
e entrão no Registo de Viamão". 3º - Ordem passada aos governadores, de São 
Paulo e do Rio de Janeiro para averiguarem e informarem os tributos cobrados 
nos registos de Viamão e Curitiba.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5047. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5047.  
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5048-  [s.d., s.l.] 
FOLHA de serviços (Minuta da) de Pedro da Silva Correia prestados na província 
do Minho, no Rio de Janeiro e na praça de Santos desde dezessete de Janeiro 
de mil seiscentos e noventa e três até dois de Janeiro de mil setecentos e vinte. 
Entre outros cargos desempenhou os seguintes: capitão da fortaleza "Nossa 
Senhora de Monserrate" por patente do capitão-mor, Pedro Rodrigues Sanches, 
em mil seiscentos e noventa e quatro embarcou, na cidade do Porto, na fragata 
Nossa Senhora da Graça para o Rio de Janeiro e dali para a Vila de Santos. Aí 
exerceu o cargo de procurador da Câmara. Foi encarregado das prisões de 
Salvador... e Domingos Garcês, que foram acusados da morte do Guardião do 
convento dos Capuchos. Foi, também, encarregado da prisão do Alferes Eusébio 
Brandão. Finalmente, fez serviço na fortaleza de "Santo Amaro da Barra 
Grande".  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5048. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5048.  
 

5049-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO (Minuta da) dos serviços prestados pelo sargento-mor João Martins 
Claro na capitania de São Paulo e nas vilas: de Santos, de Nossa Senhora da 
Conceição da Cunha, de "Tinhaem", de São Vicente e "das mais vilas do Sul". 
Desta Relação constam, entre outros, os seguintes serviços: Em 1677, o referido 
sargento-mor acompanhou o administrador D. Rodrigo de Castelo Branco na 
exploração das minas do Rio de Janeiro "correndo toda a costa até Pernaguá e 
todo o certão onde havia minas como foi de Peruña, Itambê, D. Jafne (?) e 
outras"... Em 1695 o mesmo sargento-mor conseguiu apaziguar os habitantes da 
vila de (Nossa Senhora da Ponte de) Sorocaba (Sorocava) que se tinham 
levantado contra o capitão-mor Manuel Peixoto por este "querer dar a execução 
a baxa da moeda... ". Na mesma Relação vem citada a carta do governador (e 
capitão general da capitania) do Rio de Janeiro, (Artur de Sá e Menezes) 
remetida àquele oficial em 20 de Setembro de 1698, em que lhe agradecia a 
prontidão e zelo com que efetuara os seus serviços.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5049. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5049.  
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5050-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel de Cavalaria Miliciana da Guarda de Ordens do 
Governo Geral de Pernambuco, Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho Sousa 
Chichorro, ao (Príncipe Regente D. João), no qual, por ter sido nomeado 
secretário do Governo da capitania de São Paulo, tendo pago duzentos quarenta 
e oito mil novecentos e vinte réis de direitos, e porque pretende ir desempenhar 
esse cargo, levando consigo sua família e as despesas são contadas, pede que 
lhe seja adiantado um ano de ordenado como já requerera ao Real Erário e que 
se lhe restitua a quantia que pagou pelos novos direitos, de pelo menos, a de oito 
mil novecentos e vinte réis que pagou a mais do que havia pago o seu 
antecessor no mesmo cargo. Sobre este requerimento recaiu o seguinte 
despacho: "Nem por esta Secretaria de Estado há também que deferir".  
Anexo:  lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5050. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5050.  
 

5051-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de D. Clara Joaquina de Brito, viúva do mestre-de-campo, 
general de (São Paulo), Manuel Rodrigues de Carvalho, dizendo ter-se habilitado 
no Juízo das justificações a fim de se conseguir a decretação dos serviços do 
seu falecido marido, e duvidando o fiscal das mercês da folha que veio da dita 
cidade de São Paulo, pede a (D. Maria I) que tendo ela resolvido a dúvida do dito 
fiscal, se lhe não ponha impedimento a seus despachos por lhe estar fazendo 
grande transtorno, pois vive só e desamparada.  
Anexo: 3 requerimentos, certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5051. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5051.  
 

5052-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Inácio Lustosa de Andrade, por seu procurador, Alexandre 
Pereira Dinis, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) Aviso para o Conselho 
Ultramarino, a fim de lhe ser confirmada a patente de capitão do Regimento de 
Infantaria Miliciana da vila de Paranaguá (e capitão-general) da capitania de São 
Paulo (Antônio José da Franca e Horta).  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5052. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5052.  
 

5053-  [s.d., s.l.] 
CONSULTA (Minuta da) do Conselho Ultramarino sobre a representação da 
Junta da Fazenda Real da capitania de São Paulo, na qual dá conta de não ter 
possibilidade de fazer as despesas a que é obrigada. Segue-se, no mesmo 
documento uma minuta de outra consulta a fazer sobre a mesma representação, 
em que expõe aquelas dificuldades e indica ter feito idênticas representações 
acerca do aludido assunto, em 25 de Fevereiro de 1779, 30 de Junho de 1774, 
11 de Setembro de 1780, 11 de Maio de 1786, 21 de Agosto de 1781, 30 de 
Outubro de 1780, 19 de Julho de 1787 e 15 de Outubro de 1789.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5053. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5053.  
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5054-  [s.d., s.l.] 
(REQUERIMENTO do presbítero secular do Bispado de São Paulo, Manuel 
Joaquim de Castro) no qual pede que, tendo-se em consideração os serviços que 
durante catorze anos prestou na Sé Catedral de São Paulo e os que, durante 
cinco anos, prestou como capelão da Legião de Voluntários Reais da mesma 
capitania, lhe seja feita mercê de ser provido na conezia que na mesma Sé se 
acha vaga em virtude de o cônego Mateus Gonçalves de Andrade, que a 
ocupava, ter sido nomeado para a Sé de Funchal. Tem à margem a seguinte 
informação: "Ajunte os Documentos que provem o que allega 
Anexo: lenbrete, requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5054. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5054. 
 

5055-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão do 1º Regimento de Milícias da cidade de São 
Paulo, Manuel Rodrigues Jordão por seu procurador, Alexandre Pereira Dinis, 
para a (Príncipe Regente D, João), pedindo que lhe conceda mais um ano de 
licença para tratar dum negócio que ainda não concluiu e pela qual veio à Corte.  
Anexo: ordem. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5055. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5055.  
 

5056-  [s.d., s.l.] 
CARTA (do governador e capitão-general da capitania de São Paulo), Rodrigo 
César de Meneses, comunicando a seu primo, (governador e capitão-general do 
Rio de Janeiro), Aires de Saldanha de Albuquerque (Continho Matos e Noronha) 
que, sem imitar a costumada dilação dos de Minas Gerais, manda imediatamente 
um ajudante com mais duas arrobas de ouro de quintos das minas do Cuiabá, 
(Cuyabá), de cuja existência duvidara (o governador da capitania de Minas 
Gerais), D. Lourenço (de Almeida), tal como o ouvidor (de Paranaguá, Antônio 
Alvares Lanhas Peixoto), dissuadindo, este, os homens que ele fazia embarcar 
para o descobrimento dessas minas.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5056. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5056.  
 

5057-  [s.d., s.l.] 
INFORMAÇÃO do (governador e capitão-general da capitania de São Paulo 
Francisco da Cunha e Meneses (?), expondo que Cristóvão Pinheiro da França 
foi preso no ano de 1773 e os seus bens seqüestrados por uma denúncia de uma 
mulher que disse ter-lhe entregado 10.000 cruzados pertencentes ao espólio dos 
Jesuítas.  
Anexo: 4 requerimentos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5057. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5057.  
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5058-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Maria Teodora a (D. Maria I), expondo que é casada com 
José Antunes da Silva, ourives de prata, que se ausentou de casa, há perto de 
dez anos, e foi viver para a vila de Itu, termo da cidade de São Paulo, deixando 
sua mulher na pobreza tal que tem de recorrer à mendicidade para viver.  
Anexo: carta, 3 requerimentos. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5058. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5058.  
 

5059-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Bernardo Fernandes Guimarães, contratados do "contracto 
Real das entradas" das Minas de Goiás (Goiazes), pedindo a (D. João V), que 
lhe mande confirmar o referido contrato, que lhe foi arrematado em São Paulo, 
pelo seu governador e capitão-general (conde de Sarzedas, Antônio Luís de 
Távora), procurador da Coroa e almoxarife da Fazenda Real pelo prazo de três 
anos, a findar em 31 de Dezembro de (1738?).  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5059. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5059.  
 

5060-  [s.d., s.l.] 
FOLHA DE SERVIÇO de Manuel Gonçalves Machado, onde consta os seguintes 
cargos: soldado, cabo de esquadra, na praça de Santos, cabo dos registos das 
"Serras de São Paulo e Mogi"; guarda de vários presos criminosos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5060. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5060.  
 

5061-  [s.d., s.l.] 
MAPA das Forças dos Regimentos pagos da capitania de São Paulo, desde o 
ano de 1790 até 1796 inclusive. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5061. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5061.  
 

5062-  [s.d., s.l.] 
MAPA das Forças das Tropas Auxiliares da capitania de São Paulo, desde 1790 
a 1796, inclusive.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5062. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5062.  
 

5063-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO (cópia do) do padre José Alves Dantas, presbítero regular, 
residente em São Paulo, ao (Bispo de São Paulo), em que por se ter proposto 
para exame sinodal a paróquia e igreja da vila de Taubaté (Taubathe) cujo sinodo 
foi celebrado com a devida solenidade, pede um trasladodo termo relativo aos 
examinadores, o que não pode ser feito sem despacho.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5063. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5063.  
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5064-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do Padre Manuel Alves de Toledo, ao (Príncipe Regente D. 
João (?) ), pedindo para ser nomeado professor de Gramática Latina da vila de 
Paranaguá, lugar que se encontra vago. Tem um despacho indeferindo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5064. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5064.  
 

5065-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE com uma informação do (oficial-maior da Secretaria do Conselho 
Ultramarino, João Felipe da Fonseca), para o (ministro e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo Soto-Maior, dizendo que Francisco de Abreu o 
encarregara de pôr na sua presença um requerimento e com um despacho do 
(mesmo ministro), ordenando ao referido oficial que diga se já desceu a consulta 
sobre a dignidade de tesoureiro-mor da Sé de São Paulo, e se alguma das duas 
igrejas que o requerente pede está já provida, ou se o estão ambas.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5065. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5065.  
 

5066-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de José da Fonseca Carvão, natural da cidade de Angra do 
(Heroísmo) da Ilha Terceira, por seu procurador Francisco da Fonseca Carvão e 
Câmara, pedindo licença ao (Príncipe Regente, D. João) para vir de São Paulo 
onde reside, para a sua terra com a família. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho mandando declarar qual é a sua ocupação em São Paulo.  
Anexo: lembrete,  requerimento. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5066. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5066.  
 

5067-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO de candidatos ao posto de capitão para a praça de Santos. Dessa 
relação constam os seguintes nomes: Francisco Aranha Barreto, Manuel da 
Silva, Manuel Correia Quintana, José Pedro Galvão de Moura Lacerda, João de 
Góis e Araújo, Jacinto Rodrigues da Cunha e Agostinho da Fonseca Castro.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 506. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5067.  
 

5068-  5068 
REQUERIMENTO do sargento da guarnição do presídio de Santos Francisco 
Aranha Barreto, pedindo ao Rei que o nomeasse para o posto de ajudante da 
guarnição, de Santos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5068. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5068.  
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5069-  [s.d., s.l.] 
FOLHA DE SERVIÇOS na qual consta que Tomás José Homem, serviu na praça 
de Santos e na do Rio de Janeiro, como soldado, cabo de esquadra e soldado de 
Companhia do capitão Manuel Esteves de Brito, uma das do Rio de Janeiro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5069. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5069.  
 

5070-  [s.d., s.l.] 
NOTA que diz o seguinte: "João José Pereira”. Patente de Confirmação 
Escuzada. Passou para 1807 - para se mandar passar Patente e Ordem em 
virtude do Aviso de 5 de Janeiro de 1807.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5070. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5070.  
 

5071-  [s.d., s.l.] 
PROVISÃO (minuta da) de (D. João V) pela qual ao provedor da Fazenda da 
praça de Santos, Timóteo Correia de Gois que manda remeter por intermédio do 
provedor da Fazenda do Rio de Janeiro, Bartolomeu de Sequeira Cordovil a 
quantia de seiscentos mil réis, da ajuda de custo que concedeu ao ouvidor-geral 
da vila de Paranaguá (Pernagua) bacharel Antônio Alvares Lanhas Peixoto. 
Segue-se no mesmo documento:  
Anexo: provisão (minuta) 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5071. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5071. 
 

5072-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da (vila de Nossa Senhora da Conceição de 
Cunha) da capitania de São Paulo José Gomes de Sequeira e Mota, pedindo ao 
ouvidor-geral e corregedor Dr. Antônio Ramos da (Silva Nogueira) que lhe mande 
passar, por certidão, o que lhe for apontado dos originais que lhe entregarão.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5072. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5072.  
 

5073-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento de Artilharia do Algarve, Sebastião 
Drago Valente de Brito Cabreira, pedindo ao (Príncipe Regente D. João) se digne 
nomeá-lo governador da capitania de São Paulo, em recompensa dos serviços 
prestados, há mais de vinte e oito anos. Com despacho (do Conselho 
Ultramarino, indeferindo).  
Anexo: 3 requerimentos, lembrete, carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5073. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5073.  
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5074-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE em que diz que as consultas resolvidas em 1 de Março de 1741 e 3 
de Março de 1743 foram restituídas aos respectivos maços.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5074. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5074.  
 

5075-  [s.d., s.l.] 
ITINERÁRIO da jornada do porto dos Casais e Viamão para a cidade de São 
Paulo, que está situada na altura de 23 graus e meio ao Sul de Viamão e 30 
graus. Descreve os seguintes nos: Garavatai; dos Sinas Rolantes; das Tainhas; 
Camisas; das Atas; das Pelotas; das Caveiras; das Canoas; dos Cachorros; do 
Maroma; Correntes; Uruguai; Tapui; Negro; da Varge; do Registo; Pitangui; Yapó; 
Iguaçu ou Curitiba; Yaquariaiba; Yaguaricatu; Ytavari; Taquari, Piaí; Paranapané; 
Capivari; Tapitininga; Serapui; lpanê; Surucabussu; Piraibi; Petirébi; Tiete: Frande 
do Paraná; Tamanduati; Ananguai. Cita ainda, os lugares seguintes: Arreio da 
Cruz, Missões; do Uruguai, Sítio das Lajes, ilha de Sta. Catarina, Matos de S. 
João, Obotoruna, Curitiba, Lagoa Jupabai, povoação de S. Xavier, "Serro Ybiti-
rembeta", vila de Jurucava.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5075. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5075.  
 

5076-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO (cópia do) do sargento-mor comandante de Brigada de 
Artilharia da Legião de Voluntários Reais de São Paulo, e ajudante de ordens do 
governador, Tomás da Costa Correia Rebelo e Silva, ao (Príncipe Regente D. 
João), expondo que, por ter sido acusado por algumas pessoas junto ao Príncipe 
foi chamado por este, por meio de um Aviso que cumpriu, apesar de se achar 
doente e incapaz de viajar.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5076. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5076.  
 

5077-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO da despesa certa e infalível que faz a Fazenda Real da Provedoria da 
praça de Santos. Entre outras refeze-se às despesas feitas com o Bispo de (São 
Paulo), ministros e oficiais da Sé de São Paulo; capelão da Fortaleza da Barra de 
Santo Amaro; governador da praça de Santos, Fortaleza de Itapema; ouvidor da 
cidade de São Paulo; ouvidor de Paranaguá intendente da mesma vila; provedor 
do registo de Curitiba; a diferentes funcionários da Casa da Fundição de São 
Paulo, a Manuel Fernandes Viana, pelos obras efetuadas na Fortaleza da Barra 
Grande de Santo Amaro; e ao fiscal, José Correia da Silva.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc.5077 . 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5077.  
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5078-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Paulo Nogueira de Pina Monique, filho do desembargador 
intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Ana Monique, pelo 
qual pede ao (Príncipe Regente D. João) que o nomeie governador e capitão 
general da capitania de São Paulo. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5078. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5078.  
 

5079-  [s.d., s.l.] 
CARTA de José da Silva Costa pedindo a nomeação para o cargo de secretário 
do Governo da capitania de São Paulo, ou do Maranhão ou em qualquer outra 
secretaria, alegando os bons serviços prestados como professor no Régio 
Seminário do Patriarcado, na criação e fundação da Real Biblioteca da Corte, e 
no lugar de secretário do reino de Angola.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5079. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5079.  
 

5080-  [s.d., s.l.] 
FOLHA DE SERVIÇOS de João de Góis de Araújo na qual se declara ter este 
servido, na praça de Santos, como soldado, cabo de esquadra, sargento supra, 
durante os anos de 1735 a 1745, e, como alferes, desde este ano. Sendo 
sargento foi mandado reconduzir à praça de Santos o ouro em pó, dos reais 
quintos vindos das minas de Itajubá, e, em Outubro de 1745, foi encarregado de 
conduzir, da cidade de São Paulo, para a do Rio de Janeiro, o ouro dos mesmos 
quintos pertencentes "as faisqueiras". Era filho do provedor da Fazenda Real da 
capitania de São Paulo, e neto de Sebastião Fernandes Correia, que também 
serviu no mesmo cargo.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5080. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5080.  
 

5081-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de João Pais de Sarde de Castro pedindo que se lhe conceda 
ajuda de custo para o seu transporte, por ter sido nomeado ajudante de ordens 
do governador e capitão-general da capitania de São Paulo.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5081. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5081.  
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5082-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Antônio Pereira Rangel, a (D. Maria I) pedindo a 
confirmação do posto de ajudante do Regimento de Cavalaria Ligeira Auxiliar da 
Serra Acima, no qual foi provido pelo governador e capitão-general da capitania 
de São Paulo, (Francisco da Cunha e Meneses) em virtude das régias instruções. 
Espera ser atendido, visto ter conhecimento do Aviso, expedido pela Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha (e Domínios Ultramarinos àquele 
governador pelo qual lhe era transmitido que D. Maria ordenava que todas as 
patentes expedidas pelo referido governador sejam confirmadas.  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5082. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5082.  
 

5083-  [s.d., s.l.] 
MAPA assinado por Rodrigues Pinto Guedes, das "caronadas" de calibre inglês, 
existente no forte de São Paulo, em de Dezembro de 1802.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5083. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5083.  
 

5084-  [s.d., s.l.] 
(Requerimentos do Bispo de São Paulo D. Frei Antônio da Madre de Deus 
Galrão). 1) REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo, D. Frei Antônio (da Madre 
de Deus Galrão), a (D. José I) em que fala das desordens e perturbações 
existentes entre o seu Bispado e Bispados vizinhos. Pede que lhe sejam 
marcados os limites mais precisos do seu Bispado, para assim saber até onde 
estender a sua jurisdição. 2) REQUERIMENTO do mesmo Bispo a (D. José I) 
pedindo que lhe seja mandado passar o termo dividente do seu Bispado, e 
território a que se estende a sua jurisdição.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5084. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5084.  
 

5085-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do juiz e Irmãos do Santíssimo Sacramento da freguesia de 
São Paulo, pedindo que, em virtude de já lhes terem dado uma carta de padrão 
para receber do tesoureiro do conselho a quantia de 96 mil réis, cada ano de 
tença de juro, autorizassem que se fizesse o respectivo assentamento para que 
assim pudesse receber o respectivo juro. Recaiu à margem a despacho do 
Conselho Ultramarino ordenando que se faça o assentamento.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5085. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5085.  
 

5086-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Ana Eufrosina da Cunha, viúva do alferes Manuel 
Rodrigues Jordão e moradora na cidade de São Paulo, a (D. Maria I), pedindo 
que lhe passe provisão de tutela de seus seis filhos menores – um rapaz e cinco 
meninas criando-os, educando-os e administrando os seus bens. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5086. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5086.  
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5087-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Antônio Pedroso, a (D. Maria I), expondo ser natural 
do Bispado de São Paulo; neto de Simão Bueno da Silva; segundo sobrinho de 
Bartolomeu Bueno da Silva, pede à Rainha que lhe conceda uma das cadeiras 
de cônego, mestre de escola e cônego arcipreste, nas igrejas de: Nossa Senhora 
da Conceição no Arraial de Santa Cruz das minas de Goiás; Nossa Senhora dos 
Rernédios em Angola São João do Rio das Mortes em Minas Gerais; Santo 
Antônio no Rio das Caravelas, Rio de Janeiro, Nossa Senhora da Conceição da 
Praia, na Bahia e na Sé da cidade do Grâo-Pará.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5087. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5087.  
 

5088-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco Ribeiro de Andrade Machado da Silva e 
Araújo ao (Príncipe Regente D. João) pedindo para ser nomeado diretor das 
minas da capitania de São Paulo, visto ter sido já encarregado das minas de ferro 
de Sorocaba, e das pesquisas de outros metais, pelos seus conhecimentos de 
química e mineralogia. Pede, ainda que lhe seja atribuída a patente de coronel de 
Milícias, com a soldo competente. Tem à margem uma nota dizendo ter sido 
expedida Carta Régia em 25 de Setembro de 1799.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5088. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5088.  
 

5089-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Fernando Dias Falcão, a (D. Maria I), pedindo a 
confirmação do posto de sargento-mor das Ordenanças da vila de Apiai, no qual 
foi provido pelo (governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Martim 
Lopes Lobo de Saldanha).  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5089. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5089.  
 

5090-  [s.d., São Paulo] 
RELAÇÃO dos contratos da capitania de São Paulo que, na Secretaria do 
Conselho Ultramarino, consta terem sido arrematados pelo mesmo Conselho, 
com declaração do tempo, das quantias e das pessoas a quem foram 
arrematados: Contrato dos dízimos de Santos e de São Paulo; contrato do 
subsídio dos molhados de Santos; contrato do subsídio da água-ardente de 
Santos: contrato das passagens de São Paulo para as minas do Cuiabá; contrato 
das passagens antigas do povoado de Santos e de São Paulo; contrato das 
passagens de metade dos direitos de Curitiba; contrato do Registo de Curitiba, 
arrematado juntamente com o do Registo do Viamão; contrato do Registo de 
Viamão arrematado separadamente.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5090. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5090.  
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5091-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria da praça de Santos, Antônio Gaspar 
Teixeira dos Reis, filho do sargento-mor da fortaleza de Vera Cruz de Itapema, 
Torcato Teixeira de Carvalho, no qual pede o posto de capitão de Infantaria da 
dita praça, alegando que o merece pois, entre outros serviços, comandou o 
destacamento do registo de Curitiba, acompanhou o governador de Santos, 
Inácio Eloi de Madureira, na expedição às "sete quedas", criou o registo de 
Tibagi, trabalhou na fortaleza da Barra Grande por ordem do Governador de 
Santos, Alexandre Luís de Sousa e Meneses, trabalhou também na construção 
da fortificação de Estacada sob as ordens do capitão Fernando Leite Guimarães 
e expediu destacamentos de Ordenanças para a fortaleza de Castilhos.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5091. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5091.  
 

5092-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de D. Luisa Catarina de Horta, mulher do governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, 
pedindo que mandassem passar-lhe passaporte para poder ir ter com seu 
marido, ao porto de Santos, com sua filha e criados.  
Anexo: carta. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5092. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5092.  
 

5093-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do proprietário do Brigue Escuna Boa Armonia Antônio José 
da Silva à (Regente Isabel Maria) pedindo que lhe mande passar, na Intendência 
da Marinha, o “Bilhete de Estillo”. Diz, também, que o referido brigue segue 
viagem para o “Porto da Villa de Santos", levando, como primeiro piloto e 
comandante, o segundo tenente da Marinha de Goa, Bento de Oliveira Guedes 
(Travessa) e como segundo piloto, Agostinho Garcia.  
Anexo: infromação. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5093. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5093.  
 

5094-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do proprietário do brigue Procedência, Bernardo José 
Fernandes a (D. Miguel (?)), pedindo que o dispense do encargo de transportar 
um capelão para a vila de Santos, por não ter, o dito brigue, suficientes 
comodidades nem onde celebrar missa.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5094. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5094.  
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5095-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de João de Almeida Prado a (D. João VI (?)), pedindo que lhe 
seja concedido o passaporte para regressar a São Paulo, donde viera na 
companhia do deputado (pelo Brasil, de cujo cargo tomou posse em 11 de 
Fevereiro de 1822), Diogo Antônio Feijó.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5095. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5095.  
 

5096-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimepto de Milícias de São Paulo, Francisco 
Inácio de Sousa Queirós a (D. João VI), pedindo que ordene aos oficiais do 
Regimento de Infantaria n.º 18, onde prestou serviço csomo alferes, durante a 
guerra Peninsular, que passem uma certidão a atestar o seu comportamento 
durante os combates.  
Anexo: 2 requerimentos, ofício. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5096. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5096.  
 

5097-  [s.d., s.l.] 
CARTA de Joaquim José de Sousa Lobato para José Joaquim de Freitas, 
pedindo que facilite o despacho do requerimento do tenente da 3ª Companhia do 
1º Regimento de Cavalaria Miliciana de São Paulo, Antônio Manuel Rodrigues 
Borba, em que pede para ser promovido a capitão da mesma Companhia. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5097. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5097.  
 

5098-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Matias de Oliveira Basto, a (D. João V), pedindo o hábito 
de Santiago, como recompensa dos seus serviços, prestados desde 8 de 
Fevereiro de 1729, até 1747.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5098. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5098.  
 

5099-  [s.d., s.l.] 
LEMBRETE dizendo que o governador e capitão-general (da capitania de São 
Paulo, Antônio José da Franca e Horta) deve suspender a execução da sua 
ordem, respeitante ao cargo de Cavalaria Miliciana da capitania.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5099. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5099.  
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5100-  [s.d., s.l.] 
FOLHA DE SERVIÇOS (Minuta da) de Tomás Gomes da Silva, onde consta, 
entre outros, os seguintes cargos: Na capitania do Rio de Janeiro, serviu no 
posto de capitão de Infantaria pago e de ajudante de tenente. Por mandado do 
governador dessa capitania, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, foi 
mandado para defender a costa e a barra da cidade do Rio de Janeiro das 
investidas francesas.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5100. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5100.  
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5101-  [s.d., s.l.] 
INSTRUÇÕES (Minuta das) do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro) para o governador 
e capitão-general da capitania de São Paulo, (D. Luis Antônio de Sousa Botelho 
Mourão) e para o brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, fazendo algumas 
reflexões sobre o plano de defesa ao Sul do Brasil, que foi mandado ao dito 
governador para combinar com o vice-rei, conde da Cunha, (D. Antônio Alvares 
da Cunha) depois que os Castelhanos ocuparam o Rio Grande de São Pedro, 
com infração do tratado de Paris, de 10 de Fevereiro de 1763. O mesmo 
governador propôs um projeto em que entravam aventureiros, e que foi 
aprovado. O plano da Carta consistia em: 1º Estabelecer-se na capitania de São 
Paulo um pequeno Corpo de tropa “irregular e volante", composto de alguns 
Castelhanos refugiados e de Paulistas habituados ao sertão e ao trabalho. Esta 
tropa estará preparada para o caso de haver rutura. 2º Construir-se ali uma 
pequena fortaleza para segurança da referida tropa, servindo de atalaia. Este 
plano foi posto em prática, mandando o governador sair do posto de Araritaguaba 
(Araitaguaba), em 2 de Agosto de 1767, uma expedição, chefiada pelo capitão-
mor João Martins de Barros, seguida de outra, sob o comando do capitão João 
Alvares Ferreira; foram ambas pelo rio Tieté até a barra do rio Iguaterni. Tendo 
conhecimento disto o governador de Paraguai, seguiu-se demorada contestação 
sobre os limites das duas Coroas. Ora isto devia ter-se evitado. Disse-se então 
que os Espanhóis se preparavam a vir, o que não era verdade; de resto os 
Portugueses estavam em Iguatemi, desde Setembro de 1767 até Abril de 1773, e 
nada tinha havido. Por esta notícia, no entanto, que era invenção dos próprios 
Castelhanos, escreveu o governador avisos para a Corte, entre eles a relação de 
7 de Fevereiro de 1770, escrita em Iguatemi pelo tenente Antônio Lopes de 
Azevedo, que revela a crítica situação da praça dos Prazeres. Por notícias 
chegadas da Colônia do Sacramento de Santa Catarina e do Rio Grande de São 
Pedro, o objetivo dos Castelhanos visava estes e não o Iguatemi. O mesmo 
secretário refere-se ao plano do dito governador, que acha contrário às ordens 
reais, por exemplo quanto à fortificação da serra de Maracaju e à "diversão" por 
Iguatemi, que se poderia fazer aos Castelhanos. Nas ordens de 1 de Outubro de 
1771, não se trata da defesa de Viamão e Rio Grande por Iguatemi, mas nesses 
respectivos lugares. Para não haver equívoco, o Rei mandou que se escrevesse, 
ao governador a carta de 20 de Novembro de 1772. Manda o Rei que se ponha 
uma guarnição em Curitiba, pronta para a defesa. O brigadeiro e o governador 
acham que esta vila é muito distante de Viamão, e que os caminhos são difíceis. 
Todavia, ainda em 1767 o dito governador apreciava uma idéia, sem sugerir 
dificuldades. De resto, a ordem do Rei diz que se pode optar por quaisquer 
outros lugares que pareçam mais apropriados, Do socorro no porto de Santos, o 
mesmo governador apresentou obstáculos que não convencem e que 
anteriormente não apontava. A tropa ligeira e irregular, a que se pode chamar 
"jussardos (huzares) de São Paulo", junta a um Regimento de Infantaria daquela 
capitania, é o melhor socorro que se pode ter, ou na vila das Lajes, ou na de 
Santos, ou na ilha de Santa Catarina, ou dividido, ou onde for mais próprio, para 
poder passar ao Rio Grande de São Pedro. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5101. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. .5101  
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5102-  [s.d., s.l.] 
ENVELOPE endereçado ao ministro e secretário do Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos (João Rodrigues de Sá Melo Soto-Maior), 
visconde de Anadia.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5102. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5102.  
 

5103-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de José de Góis Ribeiro Lara de Morais ao Rei, pede, pois, 
que lhe sejam pagos os trabalhos realizados, por todos os referidos 
exploradores, nas empresas que fizeram.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5103. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5103.  
 

5104-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO (Fragmento de uma), na qual consta terem sido concedidas cartas de 
sesmaria ao alferes Luis Teixeira de Toledo, em 23 de Março de 1795, e ao 
coronel Modesto Antônio Coelho Neto, em 21 de Março de 1795; e cartas 
patentes ao sargento-mor da Legião Anastácio Fragosa da Silva; coronel 
Modesto Antônio Coelho Neto; quartel-mestre Manuel Coelho Neto; capitão de 
Granadeiros Manuel Pinheiro Ribeiro, tenente de Granadeiros Antônio Pedro 
Fernandes Pinheiro; alferes José Joaquim do Amaral.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5104. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5104.  
 

5105-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO com o sumário de nove ofícios do governador e capitão general (da 
capitania de São Paulo), D. Luis Antônio de Sousa Botelho, Mourão (morgado de 
Mateus), para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
(Sebastião José de Carvalho e Melo), Conde de Oeiras. O ofício n.º 1 informa 
sobre os motivos que levaram o referido governador a organizar as expedições; o 
n.º 2, sobre os grandes descobrimentos que se têm feito nos sertões do Tibaji e 
Ivai; o n.º 3, sobre a carta do ajudante de ordens, Antônio Lopes de Azevedo; o 
n.º 4 sobre outra carta do mesmo ajudante de ordens, pela qual se dá conta da 
chegada de socorros e artilharia à praça de Iguatemi e dos movimentos dos 
castelhanas; o n.º 5, sobre a expedição do rio do Registo de que é capitão 
Antônio da Silveira Peixoto; o n.º 6, sobre o descobrimento dos Campos de 
Guarapuava feita pelo comandante Cândido Xavier (de Almeida) e fundação da 
fortaleza de Nossa Senhora do Carmo; o n.º 7, sobre os oficiais falecidos; o n.º 8, 
sobre as serranias e pântanos que cercam o sertão e necessidade de o defender 
e o n.º 9, sobre o prejuízo que causa o estabelecimento de fazendas de criação 
em Minas, porque arruína o comércio da capitania de São Paulo, e os direitos 
reais que se pagam às Provedorias de São Paulo e Viamão.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5105. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5105.  
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5106-  [s.d., s.l.] 
CARTA de Pedro Joaquim de Castro Correia de Sá, ao (ministro e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João 
Rodrigues de Sá e Melo), dizendo que já lhe mostrara noutra carta a necessidade 
dum governador na comarca de Paranaguá (Pernaguá), na qual chamara a 
atenção para os extravios de ouro que se praticam na América.  
Anexo: lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5106. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5106.  
 

5107-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO (Minuta da) das alterações que se fizeram nos contratos dos dízimos 
na capitania de São Paulo, compreendendo os do Registo de Curitiba e de 
Viamão.  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5107. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5107.  
 

5108-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO de Tomás José de Brito, ao (Príncipe Regente D. João), 
pedindo que lhe sejam satisfeitos os seus soldos desde o dia 7 de Janeiro de 
1804, em que passou de porta-estandarte para o posto de alferes, o que lhe foi 
recusado, por não ter apresentado, a tempo, a sua Patente, e o Aviso de Sua 
Alteza Real, concedendo-lhe licença para freqüentar as aulas. Enquanto 
continuar os estudos não tem possibilidade de apresentar os citados 
documentos, esperando que Sua Alteza ordene ao governador que lhe pague, 
por não ter o suficiente para custear as despesas.  
Anexo: requerimento,. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5108. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5108.  
 

5109-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do capitão comandante da Brigada de Artilharia da Legião de 
Voluntários Reais de São Paulo, e lente do curso de Matemática, Joaquim de 
Oliveira Alvares, por seu procurador Bento Antônio da Mota, em que pede ao 
(Príncipe Regente D. João) que lhe seja concedida a licença de um ano para ir a 
Lisboa tratar dos seus negócios 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5109. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5109.  
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5110-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de Milícias da praça de Santos 
da Capitania de São Paulo, Manuel José da Graça, pelo seu procurador 
Alexandre Pereira Dinis pedindo ao (Príncipe Regente D. João) a mercê do posto 
de coronel de Milicianos, em remuneração dos seus serviços ou a mercê do 
posto de governador da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, da vila de 
Santos, conservando o soldo que tem. Sobre este requerimento recaiu um 
despacho do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios  Ultramarinos, Visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Soto-
Maior) em que diz "que não há que deferir".  
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5110. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5110.  
 

5111-  [s.d., s.l.] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Joaquim de Castro, natural do Bispado de 
São Paulo, do Estado do Brasil pedindo ao (Príncipe Regente D. João) que lhe 
conceda licença e dê as providências necessárias para ele vir para o seu país, 
em virtude de ter sido nomeado cônego da Sé do dito Bispado e não ter meios de 
subsistência.  
Anexo: requerimento 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5111. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5111.  
 

5112-  [s.d., s.l.] 
CARTAS (Extratos das) do governador e capitão-general da capitania de São 
Paulo (D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão), vindas do Rio de Janeiro, 
chegadas "ao porto desta cidade", em 23 de Setembro de 1773, respondendo 
uma delas ao ofício do (ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro), de 20 de Novembro de 
(1772), fazendo sobre ela algumas reflexões.  
Anexo: carta (cópia) 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5112. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5112.  
 

5113-  [s.d., s.l.] 
RELAÇÃO das Representações cujas cópias foram remetidas ao governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo, Antônio Manuel de Melo e Castro e 
Mendonça, para ele dar, sobre eles uma resposta. Desta relação constam os 
seguintes nomes: Antônio Ribeiro Cerqueira, Francisco Xavier dos Santos, 
Manuel Mexia Leite, Belchior Alvares Pereira, Jerônimo Martins Fernandes, Filipe 
Néri, Teobaldo da Fonseca e Sousa, Francisco Pinto Ferraz e Antônio Bernardo 
Bernardino da Veiga. 
AHU-São Paulo-Mgouveia, cx. 66, doc. 5113. 
AHU_CU_023-01, Cx. 66, D. 5113.  
 

 


