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Considerações Iniciais

Estes anexos são formados pelas transcrições dos documentos pesquisados, sendo todos eles transcritos com a
grafia actualizada. Alguns deles foram transcritos na sua totalidade, quando o seu conteúdo tocava directamente aos assuntos
abordados nesta tese ou que contribuíam para a contextualização do tema. Outros documentos, entretanto, tiveram uma
transcrição parcial do seu conteúdo, tendo em vista que apenas parte deles possuíam informações válidas para a elaboração do
nosso trabalho é o caso dos protocolos finais das cartas de confirmação de sesmaria e das cartas de confirmação de patentes.
Mantivemos, em sua totalidade, as regras de referências elaboradas pelos institutos de pesquisa onde a nossa
investigação foi realizada. Assim, os documentos referentes ao Arquivo Histórico Ultramarino forma divididos em Códices e
Avulsos, onde os primeiros foram aqui colocados na ordem numérica crescente das referências dos códices e os segundos
separados geograficamente entre Pernambuco, de onde vieram a maior parte dos documentos, Rio de Janeiro, Maranhão, Brasil
Geral, e a documentação da série administrativa Conselho Ultramarino.
No que se refere aos documentos do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo foram divididos entre
Chancelaria e Registo Geral de Mercês. Neste caso específico alguns documentos constavam, com igual teor nestas duas séries,
sendo transcritas apenas de uma dela para esta parte da tese. Os demais documentos dos outros organismos de pesquisa como a
Biblioteca Nacional e o Arquivo Público Jordão Emerenciano também forma enquadrados nesta mesma regra.
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Anexo 1 - Arquivo Histórico Ultramarino
Códices
Cota

Transcrição
Registo de Decretos

Cod. 1
fl. 54

Sua majestade, que Deus guarde foi servido que em todos os governos da conquistas houvesse secretários
cujos procedimentos são de sua real grandeza, por consulta que se lhe faz pelo Conselho Ultramarino (...)
onde é muito mais preciso que haja para dar forma aos papéis que se hão de obrar no governo. Lisboa 20
de Janeiro de 1709.

Cód. 2
fl. 23v.

Decreto sobre as pessoas que alcançarem meras serventias de ofícios do BrasiL, apresentarem as provisões
logo que chegarem as frotas em termo de 3 meses. (...) Hei por bem ordenar que as pessoas que
alcançarem mercês de serventias de ofícios do Brasil na forma do decreto de 18 de Fevereiro de 1741,
apresentem e façam cumprir as provisões delas logo que chegarem as frotas em termo de 3 meses sem as
reterem em seu poder cavilosamente porque retendo-as mais tempo por qualquer género de conluio ou
indústria se computará o tempo da dita serventia desde o tempo que se devia apresentar. Lisboa 27 de
Abril de 1742.

Cód. 4
fl 186

Hei por bem nomear para secretário da capitania de Pernambuco a D. António Pio de Lucena, cujo emprego
exercitará por tempo de 3 anos e o mais que for servida em que se lhe não nomear sucessor. 0 Conselho
Ultramarino o tenha assim entendido e lhe mande passar ordens necessárias. Palácio de Queluz em 28 de
Julho de 1785.

Cód. 5
fl. 141v

Decreto porque sua majestade faz mercê a Sebastião da Cunha de Azeredo Coutinho, secretário do governo
do Estado do Brasil de o gradua no posto de coronel de cavalaria da capitania do Rio de Janeiro. Hei por
bem fazer mercê ao capitão Sebastião da Cunha de Azeredo Coutinho actual secretário do Estado do Brasil
de o graduar no posto de coronel de cavalaria auxiliar da capitania do Rio de Janeiro para gozar de todas
as honras privilégios e liberdades (...) que são anexas ao dito posto ainda que dele não ter exercício por se
achar ocupado na dita secretaria. Lisboa 24 de Março de 1798.
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Cód. 6
fl. 199

Decreto porque sua majestade há por bem faz mercê a Manuel da Cunha Azeredo Coutinho de o nomear
secretário do governo de São Paulo. Eu príncipe regente faço saber aos que este meu alvará virem que eu
hei por bem fazer mercê a Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro de o nomear secretario do
governo da capitania de São Paulo que servirá por tempo de 3 anos e por todo mais (...) enquanto não lhe
nomear sucessor, com o qual haverá o ordenado que lhe tocar pago na forma das minha reais ordens e
todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem. E mando ao meu governador e capitão geral
da sobredita capitania dê posse ao dito Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro do referido
emprego de secretário e lho deixe servir e exercitar (...). E se passará na forma costumada e que se fará
assento nas costas deste alvará que se cumprirá como nele se contém. Lisboa 22 de Outubro de 1806.

Cód. 7
fl. 110v

Havendo eu concedido a alguns secretários dos governos das diversas capitanias gerais deste reino do
Brasil graduações e patentes militares em milícias e convindo determinar em regra geral a graduação e
uniforme militar que devem ter e usar estes empregados durante o tempo que servirem tais empregos. Hei
por bem que os secretários dos governos das capitanias gerais, isto é daquelas cujo os governadores forem
capitães generais, gozem da simples graduação de coronéis de milícia e das outras capitanias de
graduações de sargentos mores durante o tempo que exercerem os referidos lugares de secretários; usem
então do mesmo uniforme determinado para os oficiais do Estado Maior do Exercito. Rio de Janeiro 13 de
Março de 1817.
Registo de Consultas Mistas

Cód. 13
fl. 3v

Sobre vossa majestade mandar remeter ao Conselho todos os papéis que houver da índia e mais
conquistas ultramarinas que devem estar na secretaria das mercês, estado e dos mais tribunais para que
pelo Conselho se dar conta a vossa majestade. Para se tomar conhecimento e notícia neste Conselho do
estado das coisas da índia e mais partes ultramarinas e se obrar melhor (...) Parece ao Conselho dizer a
vossa majestade se sirva mandar que a este Conselho se remetam todos os papéis (...) da índia e mais
partes ultramarinas. Lisboa 3 de Dezembro de 1643.
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Cód. 13
fl. 319

Cód.

Sobre se dar ao secretário deste Conselho o mesmo que se dava no Conselho da Fazenda para papel e
tintas e mais coisas necessárias.
Hoje, mais do que nunca, são os papéis que fazem, neste Conselho, vossa majestade (assim) de consultas,
cartas, alvarás, provisões e outros particulares como é presente a vossa majestade (pelas que só bem) a
sua real mão, além de outros muitos particulares que se fazem na secretaria do secretário deste Conselho,
representou nele ser muito pouco o que se dá para ele, papel e tinta e mais adereços de sua secretaria (...)
que há tanto trabalho e gasto destas coisas como hoje é (...) e sempre se está vendo e que vossa majestade
lhe deve fazer mercê mandar dar os mesmos 30 mil que se lhe davam no Conselho da sua Fazenda, Lisboa
10 de Março de 1646
15. Sobre o tratamento que o governador do Brasil deve fazer ao secretário daquele Estado e as mais pessoas
dele.
(...) advertindo ainda que este posto de secretário foi criado a semelhança do Estado da índia, este
despacha em forma de conselho e por isso com diferente lugar do que tem os conselheiros e que o vice-rei
da índia tem ordem para falar de vós aos fidalgos da casa de vossa majestade e outras pessoas de muito
respeito e autoridade. Ao Conselho parece (...) deve vossa majestade mandar ao conde governador do
Brasil que se abstenha de dar cadeiras de espaldar a nenhuma pessoa, estando em ato de governo efaça
o mesmo ao secretário, falando-lhe por mercê e não por terceira pessoa e que isto guarde e observe mui
pontualmente. (...) e por Bernardo Vieira ser o primeiro secretário do estado do Brasil nomeado por vossa
majestade. Lisboa 21 de Junho de 1652.

Cód. 15
fl. 3

Sobre o direito que o secretário dele deve levar das patentes que passa.
Por resolução de 19 do passado, foi vossa majestade servido conformasse com o parecer do Conselho (...) e
somente no tocante ao secretário dele, ordena vossa majestade que se diga porque, não levando até agora
emolumento das patentes que passava se há de por de novo esta pensão dos providos (...). Mandou vossa
majestade que de novo manda se execute, ordenou vossa majestade que o secretário daquele Estado
levasse das patentes o mesmo que o secretário da guerra, sendo assim que aquelas patentes são só das
serventias que os governadores do Brasil podem prover por seus regimentos. Assim que de justiça toca o
secretário deste Conselho e a autoridade dele, o que ao da guerra, E o mesmo que vossa majestade
aprovar no Estado do Brasil. Lisboa 10 de Julho de 1652.
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Cód. 16
fl. 62

Sobre nomeação de pessoas para o cargo de secretário do Estado da índia.
(...) António Coelho Guerreiro natural da vila de Santiago do Cacém filho de Pedro de Beja Guerreiro, que
consta haver servido a vossa majestade em Pernambuco e Angola (...) havendo-se da mesma maneira na
ocupação de secretário da dita capitania de Pernambuco e que exerceu com muita disposição e zelo no
expediente dos negócios de justiça e de todos os mais que se ofereceram sem faltar a nenhum com sua
assistência e principalmente em alguns de grande importância que dele ficou o governador Aires de Sousa
de Castro, embarcou para Angola em 1684, no socorro com que passou a ele o governador Luís Lobo da
Silva, com praça de soldado e servir na companhia do capitão Manuel Pinto, ocupando juntamente o cargo
de secretário (...). Hei por bemfazer-lhe mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o sirva
por tempo de 3 anos. Lisboa 18 de Março de 1698.

Cód. 21
fl. 406

Nomeação de pessoas para secretário do governo das Minas por tempo de 3 anos.
Por ter acabado o tempo de 3 anos de secretário das Minas, Domingos da Silva, se puseram editais por
tempo de 20 dias das portas do Conselho para todas as pessoas que quisessem opor-se a dita secretaria
apresentar seus papéis corrente (...) dentro do dito termo os ofereceram os seguintes: Gervásio Leite Rebelo
que representa em sua petição e pelos papéis que apresentou consta fazer-lhe vossa majestade mercê de o
nomear em lugar de secretário de Estado do Maranhão em 21 de Agosto de 1710 o qual exercitou 5 anos 1
mês e 9 dias (...) dispensando de sua em a reforma de alguns livros, fazendo outros de novos em que
registrou várias leis, cartas e regimentos pertencentes ao governo do dito Estado, por estarem mui
danificados e acompanhando ao governador e capitão, (...) passando aos índios das aldeias das missões
daquele Estado, (...) em todo o tempo que esteve naquele Estado assim para a expedição dos negócios
pertencentes ao governo como para escrever as vias das cartas de vossa majestade; José Ferreira da
Conte (...) consta que servindo de praticante na contadoria geral da Guerra foi nomeado escrivão das levas
de soldados (...); João Gomes de Figueiredo, consta haver servido (...) pela repartição da junta dos 3
Estado. (...) Parece ao Conselho votar em Io lugar em Gervásio Leite Rebelo. Lisboa Ocidental 9 de
Novembro de 1720.

Cód 21
fl. 424

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário do governo de Pernambuco, por tempo de 3 anos.
Por se ir acabando o tempo de 3 anos porque Tomé de Matos Girão foi provido na ocupação de secretário do
governo de Pernambuco, se puseram editais por tempo de 20 dias para que todos a que a quisessem
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pretender apresentassem seus papéis em poder do secretário desse Conselho dentro do dito tempo fizeram
as pessoas seguintes. António Pinto Coelho que consta haver servido a vossa majestade de oficial da
secretaria de Estado mais de 9 anos (...) teve na arrumação que se fez na mesma secretaria dos papéis e
livros que se achava sem forma, em que se empregou por muito tempo, fazendo de letra sua maior parte
dos livros que serve de alfabeto dos ditos livros e papéis e lavrando quase todos os que se obraram na dita
secretaria (...); Manuel Silva Rosa que consta haver servido a vossa majestade na capitania de Pernambuco
assim em praça de soldado pago e cabo de esquadra em umas das companhias do terço da guarnição da
vila do Recife e no posto de tenente da Fortaleza de Tamandaré como também de oficial papelista e oficial
maior da secretaria do governo da dita capitania, por espaço de 12 anos 9 meses e 1 dia continuados com
interpolação, de 31 de Julho de 1700 até 12 de Setembro de 1719 em que actualmente ficava continuando,
havendo procedido no discurso do referido tempo nas suas obrigações com boa satisfação e honrado
procedimento assim nas militares como no exercício de oficial maior da secretaria a que foi chamado pelo
governador Sebastião de Castro e Caldas e nomeado pelo secretário António Barbosa de Lima, pelo
conceito que já naquele tempo se fazia da capacidade e préstimo de sua pessoa (...) fiando nele as cartas e
papéis de maior segredo pela sua suficiência e actividade na expedição da secretaria (...) tendo um
excessivo trabalho de dia e de noite (...); António da Silva de Faria que consta haver servido de oficial do
senado da Câmara de Lisboa Oriental (...); Timóteo de Brito e José de Brito que consta ter passado em
praça de soldado para o Estado da índia (...) e José Prado de Brito, fidalgo da casa de vossa majestade.
Lisboa 21 de Fevereiro de 1721. Lisboa Ocidental 21 de Fevereiro de 1721.
Cód. 22
fl. 80v.

Nomeação de pessoa para o lugar de secretário do Rio de Janeiro.
(...) Tomé Matos Girão, representa haver servido a vossa majestade de escrivão dos feitos da fazenda e
executor dos contos da Mesa da Consciência e Ordens, por cujo o respeito foi vossa majestade servido
nomeá-lo na ocupação de secretário de Governo da capitania de Pernambuco na qual serviu com bom
procedimento e limpeza de mãos, sendo mui expediente nas obrigações dela. Lisboa 16 de Dezembro de
1723.

Cód. 22
fl. 131v

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário da capitania de Pernambuco por tempo de 3 anos.
Por ir acabando o tempo de 3 anos porque foi provido Manuel da Silva Rosa no lugar de secretário do
governo de Pernambuco (...) dentro do dito termo o fizeram as seguintes pessoas: António Rodrigues
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Chaves, que consta haver servido a vossa majestade no lugar de secretário do Maranhão por estaco de 5
anos (...); Tomé Matos Girão representa haver servido a vossa majestade de escrivão dos feitos da fazenda
e executor dos contos da Mesa da Consciência e Ordens, por cujo o respeito foi vossa majestade servido
nomeá-lo na ocupação de secretário de Governo da capitania de Pernambuco na qual serviu com bom
procedimento e limpeza de mãos, sendo mui expediente nas obrigações dela (...); João António Freire consta
haver servido como soldado no Rio Grande por espaço de 2 anos (...); Matias da Costa e Sousa que mostra,
pelos papéis que apresentou, haver servido a vossa majestade na ocupação de oficial da secretaria de
Pernambuco e de guarda-mor do tabaco da repartição do mar nesta corte. Lisboa 22 de Agosto de 1724.
Cód. 23
fl. 45

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário do governo da capitania de Minas Gerais.
Por se achar em termos de se consultar o ofício de secretário da capitania das Minas (....) dentro de dito
termo os ofereceram os seguintes: Matias do Amaral Veiga, que consta haver servido de oficial da
secretaria de estado e oficial da secretaria das Mercês (...); Francisco Vaz de Faria, oficial da secretaria do
governo das Armas da Província da Beira (...); Bernardino Farto Pacheco, cavaleiro professo na Ordem de
Cristo, consta haver servido a vossa majestade na praça de Mazagão por espaço de 6 anos (...) passando a
Pernambuco continuou o serviço por outros 6 anos em praça de soldado infante e de sargento-mor dos
reformados dafreguesia de Ipojuca, e pelo seu préstimo e capacidade serviu, por provimento do governador
que foi daquela capitania D. Manuel Rolim de Moura a ocupação de secretário daquele governo por
falecimento de Manuel da Silva Rosa, que exerceu com toda fidelidade e bom procedimento até que foi
provido por vossa majestade (...); José Pereira, bacharel formado em leis (...). Lisboa 22 de Fevereiro de
1731.

Cód.
23 Nomeação para o lugar de secretário de Pernambuco.
fis. 288v., Por haver falecido o secretário de governo de Pernambuco (...) dentro do dito termo se ofereceram: José
289, 289v Bernardes Pessoa (...), Inácio José de Saldanha que alega, em sua petição, achar-se servindo a vossa

majestade na mesma ocupação de secretário do governo de Pernambuco, tendo ocupado antes exercício de
oficial maior da secretaria do dito governo (...). Lisboa 20 de Maio de 1738
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Cód. 23
fl. 327

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário da capitania das Minas.
Por haver acabado o tempo do antigo secretário (...) dentro do dito termo se ofereceram (...) António de
Sousa Machado, que mostra haver exercitado o cargo do dito governo por espaço de 1 ano e meio por
provimento do governador Gomes Freire de Andrade, tendo exercitado a mesma ocupação mais de 1 ano
por impedimento de Matias do Amaral Veiga e sem estipêndio algum (...) fazendo cartas e regimentos para
o estabelecimento das intendências da capitulação e socorro da colónia e tomando posse, não havendo
inventário ou clareza de papéis algum da secretaria, fez dois, um particular para o gabinete do governo e
outro para o expediente da secretaria, ordenando os livros em que se escreveram e registraram as cartas e
ordens, tanto as firmadas pela real mão, como pelos secretários de Estado e deste Conselho, tudo com
muita clareza e perfeição, alfabetando todos os livros e acrescentando outros para o registro dos
despachos que não havia, registrando também todas as ordens reais, cartas, bandos e portarias do
expediente do governo que se acharam por registrar do tempo do seu antecessor, fazendo
considerável
despesa e sem perceber ajuda de custo. Lisboa 5 de Dezembro de 1738.

Cód. 23
fl. 328

Satisfaz ao que vossa majestade ordena sobre a nomeação de pessoas para a ocupação de secretário da
capitania de Pernambuco. Pela resolução posta à margem da consulta inclusa sobre a nomeação de
pessoas para o cargo de secretário do governo da capitania de Pernambuco é vossa majestade servido que
se ponham novos editais e não se oferecendo outros opositores lhe apontassem o Conselho as pessoas que
julgasse terem melhor capacidade e procedimento para este emprego. E tomando a por editais por tempo
de 20 dias para que todas as pessoas que quisessem pretender apresentassem os seus papéis correntes
em poder do secretário desse Conselho, dentro do tempo, os ofereceram: José Antunes (...) que consta
haver servido mais de 15 anos que entram quase 5 na praça de Mazagão (...) e passando a capitania de
Pernambuco procurou continuar no real serviço e sentou praça de soldado pago no Regimento do Recife (...)
serviu os mesmos 10 anos de oficial maior da secretaria de governo de Pernambuco em que teve um
laborioso trabalho não só no expediente do governo mais também no estabelecimento do donativo real em
várias ordens que se mandaram para toda a capitania (...) mostra que passou servindo por vários meses o
lugar de secretário por impedimento do que era por causa de achaques e por esta razão o suplicante
substituiu o referido lugar do dito secretário na posse do actual governador Henrique Luís Pereira Freire e
de escrivão da câmara de Olinda (...); António Soares Pereira, licenciado e graduado em filosofia, consta
haver servido vossa majestade na ocupação de oficial menor da secretaria do governo de Pernambuco,
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perto de 2 anos, servindo também de oficial maior da dita secretaria a 14 meses por impedimento do que
estava exercendo a dita ocupação (...). Lisboa 5 de Dezembro de 1738.
Cód. 28
fl. 34

O mesmo Conselho põem na real presença de Sua Alteza, a representação de seu respectivo secretário,
Francisco de Borja Garção Stoclker, em que pede as providências necessárias para a conservação e ordem
da dita secretaria necessária para a conservação e ordem da dita secretaria e arquivo e livra-la do perigo
do fogo a que se acha exposta na casa em que actualmente existe. Senhor, por este Conselho representou a
vossa alteza real o seu respectivo secretário Francisco de Borja Garção Stoclker, expondo que havendo
tomado posse da secretaria e seu arquivo sem que os livros e papéis nele existentes lhe fossem entregues
pelo inventário que devem regular a sua responsabilidade e que na conformidade do Regimento devia
existir e não existia nem constava que já mais existem e que desejando suprir esta falta e remendar a
desordem a maior parte dos papéis antigos provenientes (ao que diziam os oficiais que havia mais tempo
serviam na secretaria) de dois fogos acontecidos nas casas da Anunciada aonde a mesma secretaria se
achava no tempo do secretário Joaquim Miguel Lopes de Lavre (...) falta de armários e estantes em que os
referidos papéis se houvessem de colocar (...) grande número de papéis que com o rodear dos anos tinha
crescido, era causa de que os maços se achassem amontoados pelo chão e, portanto, exposto a sua breve e
total ruína o que seria de grave prejuízo para muitos particulares e de não pequeno detrimento par o serviço
de vossa alteza real. Atenta a importância dos muitos e preciosos documentos e títulos originais que ali se
achavam depositados relativos a todas as colónias portuguesas desde o tempo do seu descobrimento até o
presente (...). Parece ao Conselho (...) que a sobredita secretaria e arquivo sejam transferidos para casa
mais própria para a sua acomodação e livre, quando possa do risco de incêndios. Lisboa 5 de Março de
1802.

Cód. 28
fl. 140v

Nomeação de pessoas para o lugar de secretário de Moçambique.
(...) segundo António Justino Machado de Morais, este pretendente alega em seu requerimento, além do
serviço que tem praticado na secretaria deste tribunal em os lugares de praticante e oficial supranumerário
aonde tem adquirido conhecimento preciso da administração civil e militar das colónias (...) que ele lembra
de dar-se aos oficiais desta secretaria a preferência para os lugares de secretários de governos
ultramarinos lhe parece muito conveniente ao serviço de vossa alteza real por mais de um princípio:
primeiramente que a futura perspectiva deste emprego incomparavelmente mais lucroso dos que os ofícios
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da secretaria dês tribunal, seria um muito eficaz e muito necessário nas actuais circunstâncias de atrair
para o serviço dela homens dotados dos princípios para o digno desempenho (...) para o qual certamente
não basta o simples talento de um letra legível. Em segundo lugar que os governos ultramarinos teriam a
vantagem de que nas suas secretarias não entrassem, em cada mudança de secretário, homens
inteiramente destituídos do conhecimento dos negócios do mesmo governo, das ordens porque se regula o
seu expediente, nem das formas legais com que cumprem. Faltas das quais mais de uma vez se tem
seguido irregularidades e inconvenientes dignos de mui séria atenção (...) que tendo os oficiais que
acabassem de secretários dos governos ultramarinos, revertam para a secretaria do Conselho Ultramarino
a onde os seus lugares fossem conservados (...) poderia tirar alguma vantagem sobre o estado das
capitanias aonde tivessem servido. Lisboa 6 de Maio de 1806.
Registo de Consulta das Partes
Cod. 45
fl. 175v.

Sobre a melhora de tratamento que pede Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil.
Por decreto rubricado da real mão de vossa majestade de 3 do presente posto em uma petição de Bernardo
Vieira Ravasco, secretário do Estado, manda vossa majestade que ela se veja e consulte neste Conselho.
Na petição alega ser fidalgo da Casa de vossa majestade e secretário de guerra do Estado do Brasil que
esta exercitando e que por ser o primeiro secretário que nele houve se não tem tomado resolução sobre o
tratamento que o governador lhe deve fazer. E porque naquele Estado não há Conselho formado e somente
quando é necessário o governador manda chamar as pessoas que lhe parece, em que entram oficiais de
milícias e mercadores, os quais todos têm cadeira de espaldar diante do dito governador e só ele, secretário
tem assento inferior. Lisboa a 6 de Novembro de 1653.

Cód. 46 fl. Francisco Marinho de Sá pede o ofício de secretário do Reino de Angola, para casamento de uma sobrinha
247v
sua
Manda vossa majestade por decreto de 26 de Novembro passado, que se veja e consulte neste Conselho a
petição do tenente general do Reino de Angola Francisco Marinho de Sá Nela refere que ele vai servir a
vossa majestade àquele Reino na ocupação do dito cargo (...) pede a vossa majestade lhe faça mercê do
ofício de secretário do Reino de Angola para quem casar com sua sobrinha (...) Ao Conselho parece
representar a vossa majestade que o ofício de secretário do Reino de Angola se não exercitou nunca por
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provimento de vossa majestade e que os governadores costumam nomear nele as pessoas que lhe parece e
que não convém criar os ofícios de novo sem merecer grandes causas e ainda no Reino de Angola com
ordenado pelo pouco rendimento de presente há nele pelo que se não deve deferir ao requerimento de
Francisco Marinho de Sá. Lisboa 3 de Dezembro de 1663.
Cód. 47
fl. 5v.

Sobre o regimento que se deve dar a Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil.
Por decreto de 28 de Outubro do ano passado manda vossa majestade que vendo neste Conselho a petição
(....) Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil, carta sua e papéis que com ela oferece (...)
que havendo ele (...) em algumas cartas que escreveu a vossa alteza os descaminhos que na Bahia padecia
a fazenda real, alcançando o conde de Óbidos uma das mesmas cartas se deu por muito ofendido dele
Bernardo Vieira E mandando vossa alteza o Dr. João de Góis de Araújo devassar os ditos descaminhos
(...) tanto que esta notícia, se declarou seu inimigo e como tal lhe procurou fazer todos os danos que pode
na sua pessoa, fazenda e ofício. Tendo sido preso na cadeia (...) fez um regimento sobre os direitos da
secretaria com que pretendeu destruir e inabilitar de servir o dito cargo. (...) Pede a vossa alteza lhe faça
mercê, por sua grandeza e justiça, mandar que visto ser o regimento que o conde de Óbidos lhe deu,
encaminhando só com ódio e ofensa de sua pessoa e abatimento do seu cargo e não para certo do serviço
de vossa alteza seja o dito regimento sem efeito algum e que segundo exemplo da secretaria da índia deve,
as patentes dos oficiais de guerra uma paga e no mais seja o estilo que se praticava como são lícito e
justo. Lisboa 8 de Fevereiro de 1669

Cód. 48
fl. 156.

Sobre o que pede Bernardo Vieira Ravasco secretário do Estado do Brasil acerca do lugar que lhe toca com
o mesmo cargo.
Bernardo Vieira Ravasco, secretário do Estado do Brasil fez petição a vossa alteza por este Conselho em
que diz (...) que com o dito cargo gozasse ele e seus sucessores de todas as honras, privilégios, isenções,
liberdades e preeminências que goza os secretários do Estado da índia (...) se serviu encarregar o
cumprimento sem diminuição de autoridade, lugar e acento que tocasse ao suplicante nos conselhos. Tem
os governadores, capitães-gerais e vice-reis, que foram daquele Estado, procedido,
variavelmente
alterando, uns o estilo e outros, tiveram com grande prejuízo da autoridade do dito cargo e porque ora
vossa alteza se serviu de mandar novo Regimento ao governador daquele Estado e enquanto vossa alteza
se não servir resolver a forma permanente que há de haver na execução do dito capítulo do Regimento da
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secretaria (...) padecerá o suplicante com grande descrédito da autoridade do mesmo cargo (...) pede a
vossa alteza resolver sobre a matéria. Mostra pelas certidões observasse no Estado da índia, quando o
secretário dele assiste perante o vice-rei (...) ter sempre acento em cadeira rasa que é o mesmo que os vicereis concedem aos conselheiros. Lisboa 12 de Dezembro de 1678.
Registo das Consultas de Mercês Gerais
Cód. 80
fl. 72v.

Francisco Gonçalves, Oficial maior da secretaria do Estado da índia pede a vossa majestade
do ofício de escrivão daquele Estado. 2 de Outubro de 1645.

confirmação

Cód. 83
fl. 23v

Sobre as mercês que pede Marcos Velho Gondim em satisfação dos seus serviços e por ir por secretário de
André Vidal de Negreiros nos governos do Maranhão, Pernambuco e Angola
Por decreto rubricado da real mão de vossa majestade de 21 do passado posto em uma petição de Marcos
Velho Gondim e o mostra por certidões de António Pereira da Cunha, secretário do Conselho de Guerra
haver mais de 10 anos que serve de oficial daquela secretaria com muita satisfação, limpeza e segredo e
grande continuação, assistência e trabalho, obrando todos os papéis que se lhe os encarregam com todo o
acerto e cuidado que convêm sem faltar em nada a sua obrigação, respeitada porque os julga por
merecedor de honra e acrescentamento de vossa majestade. Por um papel assinado por André Vidal de
Negreiros que Marcos Velho oferece, consta que pela satisfação e experiência que nele concorrem, o tem
nomeado por seu secretário nos governos do Maranhão, Pernambuco e Angola com que está despachado
para com maior acerto obrar nas matérias do serviço de vossa majestade e avisos que lhe fizer a este
Reino. Alega Marcos Velho que a primeira consulta que pelo Conselho de Guerra se fez a vossa majestade
sobre o requerimento que ele e seus companheiros tinham de que vossa majestade lhes fizesse alguma
mercê pelo muito trabalho e pouco lucro que tinham, foi vossa majestade servido responder que
apontassem donde lhes podiam dar satisfação por lhe ser presente seu bom procedimento no serviço de
vossa majestade de mais de 10 anos a esta parte e ao ir continuar em partes na dita ocupação, largando a
que tem lhe faça vossa majestade mercê do hábito de Cristo com trinta mil réis de tença e um alvará para
ser provido em ofício de justiça, fazenda ou guerra que nele caiba (...) ao Conselho pareceu dizer a vossa
majestade que os serviços com que Marcos Velho Gondim requer não façam a este Conselho, visto também
que o ofício de secretário de governador não é provimento de vossa majestade fazer mercê que sentando
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praça na matrícula do Maranhão e pelos 10 anos que tem servido na secretaria de Guerra e um alvará de
lembrança e de uma capela de 20 mil réis. Em Lisboa 5 de Dezembro de 1654.
Bernardo Vieira Ravasco, fidalgo da casa de vossa majestade, secretário do Estado do Brasil, filho de
Cristóvão Ravasco, consta pelas fés de ofício e certidões e mais papéis que apresentou, juradas e
justificadas haver servido a vossa majestade naquele Estado deste o ano de 1638 até o de 1651 de
soldado, alferes e capitão de Infantaria que exercitou 5 anos (...) Constam mais por certidões dos
governadores que foram do Brasil desde o tempo de António Teles da Silva até o presente dos oficiais da
Câmara da Bahia, provedores mores da fazenda daquele Estado e de outros ministros, haver o dito
Bernardo Vieira servido o cargo de secretário do Brasil, todo o tempo de seus governos com particular
satisfação de todos grande zelo do serviço de vossa majestade e expediente dos negócios que no tempo do
governador António Teles fora de muita consideração por traduzir as cartas que vossa majestade lhe
escrevia em cifra e fazer cifrar as que ele escrevia a vossa majestade nos papéis tocantes as embaixadas
que lhe mandava o Conde de Nassau e deputados do Recife (...) sendo muito diligente e prático nos
despachos e muito bem quisto de todos por seu bom comedimento (...) servindo sempre com muita limpeza e
desinteresse por cuja causa foram menos os emolumentos que lhe podiam resultar do ofício, sendo muito
ténue e ele muito pródigo dos direitos que lhe tocavam e o ordenado somente de 100 mil réis em terra tão
cara como o Brasil e ser
tratar-se com autoridade e assistir sempre na secretaria para a expedição dos
negócios por cujo respeito dos governadores do Brasil levavam uma paga inteira das patentes que
passavam de qualquer cargo o dito Bernardo Vieira não leva hoje das poucas que faz, por vossa majestade
ordenar por carta sua escrita ao conde de Autoguia não levasse mais das patentes que os que levariam
neste reino o secretário de guerra, sendo que não tendo com o dito ofício propina alguma mais que 12 mil
réis que lhe paga a Câmara da Bahia e com o cargo em lugar do ofício de juiz do peso da mesma Bahia de
que era provido e que vossa majestade ordenou extinguir que rendia 4 mil cruzados cada ano se lhe fez
mercê do cargo de secretário do Estado do Brasil por três anos, com 100 mil réis de ordenado e depois
pelos serviços do padre António Vieira se lhe concedeu que servisse sem limite de tempo com o mesmo
ordenado (...). Pede a vossa majestade que lhe faça a mercê de confirmar a propriedade do ofício de
secretário do Estado e Guerra do Brasil e que possa renunciar em filho ou filha em vida ou morte e uma
comenda da ordem de Cristo de 3 mil réis de dote e que se lhe acrescente o ordenado de secretário a 300
mil réis que no Brasil vem a responder 200 neste Reino a respeito da carestia da terra Ao Conselho

pareceu que tendo vossa majestade respeito aos serviços de Bernardo Vieira Ravasco que ficam relatados
lhe deve vossa majestade Jazer mercê de que em sua vida sirva o oficio de secretário do Estado e Guerra
do Brasil que está exercitando, acrescentando-se lhe ordenado de 200 mil réis que é o mesmo que tem
neste reino os secretários dos Conselhos e que por o dito cargo ser de autoridade, será justo que vossa
majestade lhe faça mais mercê da alcadaria-mor da capitania de Cabo Frio e de um alvará de lembrança
de oficio de justiça ou fazenda que caiba a um dos seus filhos (...). Em Lisboa 26 de Janeiro de 1663.
Cód. 84
fl. 332 v

Gonçalo de Sousa Rego (...) consta pelas certidões e mais papéis que apresentou haver servido 3 anos de
oficial maior do Estado do Brasil em tempo de guerra de Pernambuco, por cujo respeito teve muito grande
trabalho e passando depois a secretário do governo do Rio de Janeiro, exercitou o cargo mais de 4 anos
com os governadores, Salvador de Brito Pereira e António Galvão (...) serviu de secretário daquele Reino
[Angola], todo o tempo de Luis (Martins) de Sousa. Lisboa 2 de Dezembro de 1669.

Cód. 87
fl. 381

Domingos Luís Moreira (...) consta haver servido a vossa majestade na praça da BA por espaço de 12 anos
(...) em praça de soldado, cabo de esquadra e oficial da secretaria do Estado do Brasil em 1717, ser
nomeado pelo secretário que foi do Estado do Brasil Gonçalo Ravasco Cavalcanti e Albuquerque na
ocupação de oficial menor da secretaria daquele governo (...) assistindo de dia e de noite ao incalculável
trabalho que nela há, principalmente nas ocasiões de frotas (...) dando às ordens e mais papéis que na dita
secretaria se lançaram a melhor forma e estilo, suavizando por este modo o trabalho do vice-rei. Pede a
vossa majestade a mercê de um hábito de Cristo com 60 réis de tença efectiva. Lisboa 2 de Setembro de
1726.

Cód. 88
fl. 98

Gervásio Leite Rebelo (...) consta haver servido a vossa majestade no Estado do Maranhão com o cargo de
secretário daquele Governo por espaço de 5 anos (...) de 21 de Maio de 1711 até o fim de Junho de 1716
(...) e findo o dito lugar e dado dele boa residência se mostra ir continuar o mesmo serviço de vossa
majestade com o emprego de secretário do governo de São Paulo, cuja ocupação exerceu por provisão de
vossa majestade por espaço de 10 anos (...) de 1721 até 6 de Abril de 1734 (...) assim no estado do
Maranhão como na capitania de São Paulo em discurso do referido tempo reformar a sua custa alguns
livros da secretaria do Estado do Maranhão que se achavam mui danificados nos quais se registrou várias
leis, cartas e regimentos (...) chegando à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, procurar na secretaria
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daquele governo, ouvidoria geral e provedoria da fazenda real todas as ordens, regimentos e mais papéis
necessários para o estabelecimento daquele governo no que não só teve grande trabalho mais fez
considerável despesa (...) chegando a capitania de São Paulo fazer todos os regimentos, escrevendo
inúmeras cartas (...) conseguir todo o bom sucesso reduzindo àquela capitania a tão boa ordem que
mereceu que vossa majestade por carta de 10 de Março de 1725 lhe louvasse muito o zelo com que se tinha
havido na referida boa ordem em que pusera a dita secretaria com separação dos papéis dela (...)
acompanhando o governador (...) transportando a secretaria a sua custa, experimentando
grandes
trabalhos, fome e risco de vida (...) em um dos quais perdeu vários escravos e matalotagem e roupas (...)
passando todas as ordens necessárias (...) e fazendo os regimentos para os cabos (...) e concluídas as
dependências daquelas Minas voltar para a dita cidade de São Paulo, experimentando mais trabalho e
risco de vida, sendo preciso atravessar o sertão por terra (...) andando, o suplicante, 20 dias a pé e
descalço (...) chegando naquela cidade em 1729 o novo ouvidor geral que ia para as Minas do Cuiabá lhe
dar o suplicante o traslado do regimento dos ouvidores e outros vários traslados e certidões que lhe eram
preciso para a criação daquela nova ouvidoria (...) levando ao conde de Sarzedas que ia governar a dita
capitania de São Paulo (...) uma lista de todas as ordens reais que havia naquele governo e todas as mais
notas necessárias daquela capitania Lisboa 21 de Junho de 1735.
Registo de Provisões
Cod. 93
fl. 35

António Paes de Sonde para vencer ordenado de secretário do Estado da índia.
O Príncipe como regente e governador e dos Reinos de Portugal e Algarve, faço saber aos que esta provisão
virem que tendo respeito ao que me representou António Paes de Sonde, fidalgo de minha casa, em razão
de ter passado para o Estado da índia por secretário daquele Estado em companhia do vice-rei João Nunes
da Cunha (...) lhe mando o ordenado do dito cargo do dia que partiu desta cidade (...) Hei por bem de lhe
fazer mercê que ele possa vencer e vença o ordenado do dito cargo de secretário do Estado da índia 28 de
Novembro de 1671.

Cód. 93
fl. 430

Por provisão de 7 do presente mês e ano houve sua majestade por bem arbitrar os emolumentos que daqui
em diante hão de levar o secretário e oficiais da capitania de Pernambuco havendo por derrogado este que
se lhe deu quando se criou a dita secretaria dos salários que haviam de levar de que se fez aqui esta

322

verba. Lisboa Ocidental 12 de Abril de 1718. Regimento que há de observar nas ditas capitanias de
Pernambuco e se deu ao secretário delas António Barbosa de Lima. Eu el rei faço saber aos que este meu
regimento virem que tendo consideração ao
que convém haver nas capitanias do Brasil secretários
providos por mim por estes houverem diferentemente na expedição dos negócios e terem em boa forma os
papéis e ordens que forem tocantes ao meu serviço, melhoras e conservação das conquistas, fui servido
fazer mercê a António Barbosa de Lima do cargo de secretário das missões. E para que em nenhum tempo
se alterem os emolumentos que com o dito cargo há de haver a pessoa que o servir. Hei por bem declarar
de servir um e outro lugar sem ordenado da fazenda real e só levará os emolumentos seguintes:
De cada patente de coronel, capitão-mor ou sargento-mor da ordenança, oito mil réis e deles tirará 1280
para os dois oficiais que na secretaria servem;
De cada patente de capitão de ordenança 4 mil réis e deles tirará 1280 para os ditos oficiais;
De cada provisão de serventia do ofício de justiça ou fazenda 2640 e deles tirará para os ditos oficias 640
réis;
De cada sesmaria 9 mil réis e deles tirará para os ditos oficiais 1280 réis;
De cada patente real ou seja de posto maior ou menor pago ou da ordenança 1280 e dele tirará metade
para os ditos oficiais;
Do registro de qualquer provisão real para serventia de oficio de justiça ou fazenda ou qualquer outra
mercê 640 réis que tirará metade para os dois oficias;
De registro de qualquer provisão passada pelo governador general do Estado 640 réis de que tirará metade
para os ditos oficiais;
De despacho de cada navio que do porto do Recife sair a carregar de açúcar ou outros quaisquer géneros
para conduzir para o dito porto 1600 réis;
De cada homenagem que lançar no livro delas dos capitães-mores do Ceará Itamaracá e São Francisco 4
mil réis;
De qualquer traslado que se pedir dos livros do registro 640 de que tirará metade para os ditos oficiais;
De cada patente de ajudante de Infantaria pago ou de«a ordenança 4 mil réis de que tirará para os ditos
oficiais 1280 réis;
E outro sim, hei por bem que no fim de cada governo o sindicante que tirar a residência do governador
perguntará devassamente pelo procedimento do secretário sem que por isso deixe de servir o seu ofício e
somente quando lhe resultarem culpas será suspenso pronunciando-se a devassa. E no fim do tempo por
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que foi provido dará residência sendo suspenso na mesmaforma que os oficiais que são sindicados.
Esse Regimento, quero que se cumpra inteiramente como nele se contém e não passará pela chancelaria
(...) o qual se registrará nos livros da secretaria do meu Conselho Ultramarino e nos da fazenda e Câmara
da capitania de Pernambuco e secretaria dela 13 de Fevereiro de 1689.
Cód. 94
fl. 26

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que por ser resoluto, ser conveniente no meu serviço
que nos reinos de Angola haja secretário a cujo cargo esteja o registro das ordens e das contas delas a
todo o tempo que lhe forem pedidas e tendo respeito a António Coelho Guerreiro me haver servido na
capitania de Pernambuco por espaço de 4 anos 1 mês e 28 dias (...) ser também encarregado das ordens
que o dito capitão havia de seguir que lhe foi entregando com grande segredo e de maneira se haver no
referido tempo com bom procedimento na ocupação de secretário daquele governo em que foi provido pelo
governador Aires de Sousa de Castro, sendo muito experiente nos negócios do meu serviço sem faltar a
nenhum com sua assistência e em alguns de grande importância foi encarregado, pelo seu préstimo obrar
nele com muita disposição havendo-se com desinteresse e geral aceitação de todos além do referido tempo
ter ocupado o mesmo cargo de secretário do Reino de Angola, por tempo de três meses. Lisboa Io de Abril
de 1688.

Cód 94
fl. 104

Sobre a nova forma dos papéis de serviço com que as pessoas que servem no ultramar hão de requerer
neste Reino apresentado os serviços próprios.
(...) Hei por bem e me apraz que se não admitam mais os ditos traslados, mas que cada pessoa que serviu
no ultramar e quiser despachar-se seja obrigado a apresentar os papéis originais de seus serviços ao
governador para que ele com um julgador que ali se achar vejam e examinem a verdade e legalidade dos
documentos informando-se se são verdadeiros ou falsos (..) E para seu adjunto, na Bahia, o chanceler ou
ministro que por ele se ouvir. E nas outras partes os ouvidores gerais por serem ministros de maior
suposição os quais serão obrigados. Achando-se os serviços verdadeiros fazer uma informação ou
aprovação deles (...) que os serviços são verdadeiros os façam trasladar nos livros das notas a custa das
partes. E o mesmo governador e ministros remeteram os tais papéis com a sua aprovação ao Conselho
Ultramarino por mão do seu secretário para que ele então os mande ao fiscal por ser mui conveniente que
não se entregue às partes por suscitar o caso (...) de se furtar a mesma letra do governador, fazendo-se em
seu nome e do ministro a informação ou aprovação sendo ela falsa Lisboa 8 de Março de 1690.
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Cód. 95
fl. 247 v.

Eu a Rainha, faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito ao honrado procedimento e
opinião com que António Barbosa de Lima se tem havido no desempenho das obrigações do lugar de
secretário da capitania de Pernambuco que terá exercitado por provimento meu a muitos anos de que se
tem dado boa residência e ora me representa ir se lhe acabando o tempo dos últimos anos em que foi
provido por provisão minha, pedindo-me lha mandasse passar para continuar na dita ocupação como até o
presente tem feito e a tudo tendo consideração, hei por bemfazer-lhe mercê de sirva a dita ocupação de
secretário da capitania de Pernambuco por outros nove anos com obrigação de que será juntamente
secretário das missões e um e outro lugar sem ordenado da fazenda real e só com os emolumentos
declarados no seu regimento que lhe mandei dar na forma que até agora o serviu com declaração de que
será obrigado a dar residência a cada 3 anos e mostrando havê-la dado boa poderá continuar com o mais
tempo deste provimento. Pelo que mando a meu governador da capitania de Pernambuco deixe servir e
exercitar ao dito cargo pelo dito tempo de outros nove anos debaixo da posse e juramento que se lhe deu
quando nele entrou e haver os ditos emolumentos. Cumpra e guarde integralmente como nela se contêm.
Escrita em Lisboa a 30 de Setembro de 1704.

Cód. 95
fl. 328

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a Manuel Mendes Pereira estar
provido em cargo de secretário da capitania do Rio de Janeiro e aos exemplos que tem a seu favor da
mesma graça concedida aos seus antecessores, hei por bem se lhe dêem da fazenda real da capitania 300
mû réis todos os anos para penas tintas, papel e mais gastos da secretaria. Pelo que mando ao meu
governador da capitania e provedor da minha fazenda dela cumpra e guarde esta minha provisão. Escrita
em Lisboa a 26 de Fevereiro de 1707.

Cód. 96
fl. 244v

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a haver provido a Tomé Matos
Girão no cargo de secretário do governo da capitania de Pernambuco e me representar se um homem pobre
que para se aviar fizera alguns gastos (...) atendendo a ir me servir a dita ocupação sem ordenado algum e
os emolumentos serem incertos, pedindo-me lhe mandasse dar ajuda de custo que eu fosse servido. Hei
por bemfazer-lhe mercê de 50 mil réis de ajuda de custo. Lisboa 27 de Fevereiro de 1719.
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Cód. 99
fl. 182

Sobre a criação de três secretarias de Estado. (...) as quais serão as seguintes: uma dos negócios interiores
e do Reino; outra dos que pertencem a Marinha e domínios Ultramarinos e outra dos negócios estrangeiros
e da guerra (...) A secretaria de Estado da Marinha e Conquista pertenceram todos os despachos
concernentes a expedição das armadas e frotas e à administração da fazenda dos seus armazéns, os
provimentos de todos os postos militares da mesma marinha e os ofícios dela O expediente dos
passaportes dos navios que saírem deste porto as ordens sobre os que entrarem, todas as mais
dependências da mesma marinha e as consultas e avisos e requerimentos que respeitam as matérias
referidas se remetam a dita secretaria com a formalidade acima declarada Igualmente pertenceram a ela
as nomeações de vice-reis, governadores e capitães-generais dos Estado da índia, Brasil, Maranhão, Reino
de Angola Ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde e presídios de África: os provimentos de todos os postos
militares e os ofícios de justiça e fazenda das mais conquistas e das dignidades
, paróquias e mais
benefícios das suas igrejas, os negócios das missões e todas as mais pertencentes à administração da
justiça fazenda real, comércio e governo dos referidos domínios ae as cartas que me escreverem os vicereis, governadores, prelados e quaisquer outras pessoas não sendo dirigidas a algum tribunal se
remeteram a dita secretaria e por ela se expediram as respostas. Escrita em Lisboa a 28 de Julho de 1736.

Cód. 103 Secretário do governo de Pernambuco para vencer soldo do dia do embarque.
fl. 337v
D. José faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo consideração

a José Gonçalves da
Fonseca me representar que ele se achava nomeado por mim no emprego de secretário do governo de
Pernambuco para o ir exercer e porque a estas costumava eu mandar dar por ajuda de custo seu ordenado
desde o dia do seu embarque nesta corte e o suplicante não desmerecia a mesma graça me pedia fosse
servido mandar passar provisão para o referido efeito. Hei por bem fazer-lhe mercê de que vença seu
ordenado desde o dia do embarque por ajudar ao custo não excedendo o tempo da viagem mais de dois
meses. Pelo que mando ao meu governador e capitão general da capitania de Pernambuco e ao provedor de
minha fazenda (...) cumpra e guardem esta provisão e faça cumprir e guardar inteiramente como nela se
contém sem dúvida alguma Lisboa a 21 de Junho de 1763.

Cód 106 João Vaz Silva confirmação de oficial da secretaria do governo da Bahia.
fl. 170v
D. Maria, faço saber aos que esta minha provisão de confirmação virem que por parte de João Vaz da Silva

se me representou achar provido na ocupação de oficial da secretaria do Estado do Brasil por nomeação do
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secretário dela. Hei por bem fazer mercê de o confirmar, como por esta confirmo, na ocupação de oficial da
secretaria de Estado do Brasil. Lisboa a 15 de Setembro de 1780.
Cód. 107. D. Maria etc. faço saber aos que esta minha provisão virem que D. António Pio de Lucena me representou
fl. 237v.
que eu o havia nomeado para secretário do governo da capitania de Pernambuco e porque a seu antecessor
se passara provisão constante da certidão que oferecia para vencer ajuda de custo o seu ordenado desde o
dia do embarque nesta corte até ao em que chegasse a dita capitania não excedendo o tempo de 2 meses e
o suplicante se fazia merecedor da mesma graça lhe pedia fosse servido conceder-lhe visto seu
requerimento dita certidão e resposta do procurador da mesma fazenda. Hei por bem declarar que o
suplicante está nos termos de requerer no erário se lhe expeça as ordens necessárias afim de se praticar
com ele o mesmo que se observou com o seu antecessor na forma sobredita, cumprindo-se esta provisão
como nela se contém (...). Lisboa 28 de Fevereiro de 1787.
Cód 107 Dom João etc faço saber que Manuel Freire Mariz me representou por sua petição que o secretário do
fl. 161
governo da capitania de Pernambuco o nomeara como oficial maior da sua respectiva secretaria, como
provava pela certidão que oferecia, cuja a confirmação foi confirmada pelo governador e capitão general
que então era daquela capitania Thomas José de Melo e porque da certidão que igualmente juntava
mostrava o zelo e honra com que no decurso de seis anos ele tinha servido no dito emprego se persuadia
que estava nos termos de merecer da minha real grandeza de o confirmar nele. Podendo ele, portanto (...)
conceder-lhe a referida mercê. E sendo visto o seu requerimento o que sobre esta matéria informou o
governador interino daquela capitania de Pernambuco, documentos acima referidos e responderam os
procuradores de minha fazenda e coroa que foram ouvidos; hei por bem fazer mercê ao suplicante de o
confirmar, como por esta o confirmo, no referido emprego de oficial menor da secretaria da capitania de
Pernambuco em que foi nomeado pelo respectivo secretário D. António Pio de Lucena e Castro, por
nomeação datada de 28 de Junho de 1797 com o qual haverá os emolumentos que legitimamente lhe
pertencerem (...). Em Lisboa aos 28 de Fevereiro de 1805.
Cód.
fl. 2v

111 D João etc, (...) faço saber que atendendo a Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho Chichorro se achar
provido por mim no emprego de secretário do governo de São Paulo. Lisboa 22 de Outubro de 1806.

Registo de Ofícios
Cód. 113. D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que havendo respeito a ter mandado extinguir, por
justas considerações (...) o ofício de juiz do Peso da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos de
fl. 186
que era provido Bernardo Vieira Ravasco e tendo outra consideração a se me representar que para o
Estado do se poder bem governar será conveniente haver nele um secretário assim como o há na India, que
tenha a seu cargo os papéis daquele governo com que se dará melhor expediente aos negócios e serem
mais bem encaminhados cessando os inconvenientes que se tem experimentado por não haver pessoa
permanente neste ofício nem arquivo em que se guardem os ditos papéis, ficando por esta causa os
governadores que entram de novo naquele Estado faltos de notícias dos negócios começados
para se
experimentar a utilidade que resultará de haver o dito secretário pelas conveniências apontadas, confiando
isto a Bemado Vieira (...) hei por bem fazer mercê do dito ofício de secretário do Estado do Brasil, por 3
anos que o servirá na forma em que o faz o secretário que há na índia, com o qual haverá ordenado que lhe
mandar declarar por alvará a parte e todos os prós e percalços (...) Pelo que mando ao governador do dito
Estado dê a posse do dito ofício a Bernardo Vieira e lhe deixe servir pelos ditos 3 anos e haver o dito
ordenado na maneira que se lhe declarar. Em Lisboa aos 17 de Fevereiro de 1646.
Cód. 114 D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo consideração ao cuidado e zelo como que
o padre António Vieira da Companhia de Jesus e meu pregador e se empregou sempre nas coisas (...) em
fl. 97v.
que várias vezes foi encarregado e a satisfação que em todas as ocasiões deu do que se lhe encarregou (...)
hei por bem de fazer mercê a seu irmão Bernardo Vieira Ravasco em que sirva sem limitação de tempo o
cargo de secretário do Estado do Brasil de que é provido por três anos. Lisboa aos 7 de Março de 1650.
Cód. 116, (...) Francisco Barreto (...) Hei por bem (...) lhe fazer mercê (...) do cargo de e capitão general do Estado do
fl. 233v
Brasil (...) a cujo cargo estiver o dito governador, assim da maneira que houvera de fazer em minhas mãos
se neste Reino estivera de que apresentará certidão do secretário daquele Estado feita nas costas desta
carta a qual por firmeza de tudo lhe mandei dar por mim assinada Escrita em Lisboa aos 12 de Agosto de
1656.
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Houve sua majestade por bem, tendo respeito ao dito Manuel da Silva Rosa haver servido na capitania de
Pernambuco assim em praça de soldado pago e cabo de esquadra em uma das Companhias do Terço da
guarnição da vila de Santo António do Recife e em posto de tenente da fortaleza de Tamandaré como
também de oficial papelista e oficial maior da secretaria do governo da dita capitania por espaço de 12
anos 9 meses e 1 dia continuando com interpolação desde o dia 31 de Julho de 1700
12 de Setembro
de 1719 em que actualmente ficava continuando havendo procedido no decurso do referido tempo nas suas
obrigações com satisfação e honrado procedimento assim nas militares como no exercício de oficial maior
da dita secretaria a que foi chamado pelo governador Sebastião de Castro e Caldas e nomeado pelo
secretário António Barbosa de Lima pelo que já naquele tempo se fazia capacidade e préstimo da sua
pessoa continuando na assistência da dita ocupação com uma geral aceitação de todos pelo bom
acolhimento que sabe das as partes não lhas demorando o seu recurso aconselhando com o melhor modo o
[agrado] delas concorrendo para este efeito o seu reconhecido desinteresse, verdade e limpeza de mãos,
circunstâncias porque os governadores que foram daquela capitania sempre fizeram muita estimação da
sua pessoa ficando a ele as cartas e papéis de maior segredo pela sua suficiência e actividade na
expedição da secretaria, muita inteligência que tem dos negócios que ocorrem por aquele governo e
experiência que o habilitam a decretar perfeitamente os papéis que lavra, tendo um excessivo trabalho de
dia e de noite na ocasião das 3 sublevações que se demoveram naquela capitania sendo o único oficial que
assistiu ao expediente de inumeráveis ordens que se precisaram e distribuíram por todas as vila e
freguesias da jurisdição do governo, por ser o mais pronto naquele ministério e pela confiança que fazia da
sua fidelidade os governadores insinuando muitas direcções ao capitão mandante João da Mota para o
seu bom regime que se aprovaram por bem fundados pelas quais protestasse, requerer-se e intimasse ao
Bispo governador tudo quanto foi-se a bem do meu serviço quietação e utilidade pública e da conservação
dos reais domínios de sua majestade, portando-se com tanto zelo e fidelidade que granjeou e vive odiado
dos revoltosos, sendo pronto para tudo o que toca o serviço real sem que, por tanto trabalho, tivesse no
tempo das ditas sublevações emolumento algum pelas perturbações do público nem ordenado ou propina
alguma da real Fazenda, fazendo muitas vezes, sendo promovido ao lugar de oficial maior às obrigações
de secretário depois que se retirou para esta Corte António Barbosa de Lima, assistindo a todos os actos
público de juntas de missões, conferências e outros negócios para o que foi convocado vários ministros, não
obstante haverem secretários providos pelo governador que como eram seus criados não tinham praticado
aquela, e só ele o dito Manuel da Silva Rosa respondeu as ordens de sua majestade na dita junta por ter
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interna
delas e
que conduzem decisão dos particulares daquela conquista por ter muito talento
capacidade e préstimo e fazendo no dito lugar de oficial maior da dita secretaria um grande serviço por se
empregar nele com o mais fervoroso zelo e atendendo a sua majestade ao referido e ao mais que por parte
do dito Manuel da Silva Rosa se representou e por Tomé Matos Girão era acabado o tempo de 3 anos
porque foi provido na ocupação de secretário do governo de Pernambuco, há por bem fazer mercê ao dito
Manuel da Silva Rosa de o nomear no lugar de secretário da capitania de Pernambuco para que sirva por
tempo de 3 anos e mais enquanto não lhe mandar sucessor e o qual haverá ordenado que lhe tocar se tiver,
a todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem do que foi passado provisão por 3 vias a 17
de Março de 1721.
Cód.

fl. 303
Cód.
fl. 78

121 [Carta de confirmação de sesmaria]

(...) dada nesta cidade do Natal capitania do Rio Grande do Norte aos 8 dias do mês de Julho (Pedro)
Mendes de Morais, secretário afiz 1722.
123 D. Pedro etc. (...) Faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito a António Coelho Guerreiro
me haver servido em Pernambuco e Angola 11 anos 9 meses e 22 dias desde 23 de Abril de 1678 até 13
de Dezembro de 1691 de soldado alferes de mestre de Campo, capitão de Infantaria vivo e reformado e
tenente de mestre de campo general, por provisão dos governadores servindo a princípio em Pernambuco
(...) havendo-se da mesma maneira na ocupação de secretário da dita capitania de Pernambuco que
exerceu com muita disposição e zelo no expediente dos negócios de justiça e de todos os mais que se
oferecendo sem faltar a nenhum com a sua assistência principalmente em alguns de grande importância
(...) embarcando-se para Angola em 1684 (...) ocupando justamente o cargo de secretário (...) sendo muito
expediente nos despachos e em todos os particulares do meu serviço e bem daquele povo pó cuja a causa o
dito governador (Luís Lobo da Silva) admitia os seus pareceres em matérias de muita importância e
particularmente nas da Fazenda Real em que inquiria com o provedor dela, rejeitando muitas ofertas e
mimos que se lhe mandavam ainda de pessoas que não tinham dependência dele em coisas do seu ofício
(...) se haver com muita satisfação no exercício do dito cargo dando forma a secretaria daquele governo por
ser o primeiro provido nela por mim, instituído vários livros nela que não havia como foi o do registro das
cartas que se me escrevem com repartição das margens que se lançam as respostas e do registro dos
Regimentos assim do governo como de todos os ministros e oficiais o das homenagens e interrogatórios por
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onde se tiram as residências a que deu forma como também do registro dos capitães de presídio e (...)
criando mais 2 livros um dos acentos (...) com perfeita arrumação e clareza dos alfabetos que não havia,
dando forma às proposições dos conselheiros em que se convocam, prelados, ministros e outras pessoas
práticas, lançando em registro as propostas e acentos tomados, dando também forma aos regimentos que o
dito governador lhe mandou fazer para os capitães e almoxarifes dos presídios (...) e obrou mais outro
regimento para o capitão explorador dos escravos fugidos de que tem resultado muita utilidade (...) fez
relação dos cargos e ofícios daquele Reino com distinção dos ordenados e emolumentos (...) assistindo ao
despacho cada dia no do governador de dia e de noite com grande trabalho e maduro conselho (...) fazendo
presente ao governador todos os meios da administração da justiça e da arrecadação da fazenda real (...)
Hei por bemfazer-lhe mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o sirva por 3 anos. Lisboa
aos 18 de Março de 1698.
Cód. 123 D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta virem que por parte de Gonçalo Ravasco
Cavalcanti
fl. 362v
Albuquerque, fidalgo de minha casa me foi apresentado regimento de um alvará tirado dos livros da
secretaria do meu Conselho Ultramarino de que o teor é o seguinte: "Eu príncipe como regente dos Reinos
de Portugal e dos Algarves etc. faço saber aos que este meu alvará virem que tendo respeito ao que se me
representou por parte de Bernardo Vieira Ravasco, fidalgo de minha casa, alcaide mor da cidade de Cabo
Frio e secretário do Estado do Brasil, em razão dos serviços que me tem feito por espaço de 14 anos nas
guerras do mesmo Estado em praça de soldado alferes e capitão de infantaria (...) de que saiu ferido (...) e
depois se achar em tudo o que se ofereceu quando o geral Segismundo se foi fortificar na ilha de Itaparica
passando com grande risco de sua vida por meio de uma tempestade em uma canoa na dita ilha para
acudir a uma casa forte da qual com a sua companhia fez desalojar o inimigo achando-se também em
todas as entradas que os holandeses fizeram pelo recôncavo daquela cidade a queimar os engenhos.
Procedendo, em tudo com grande satisfação e com igual procedimento se haver na ocupação do cargo de
secretário daquele Estado e mais continuar a 25 anos sendo criado com sua pessoa o ordenado e dandoIhe a forma que hoje tem, a qual não havia até aquele tempo por servirem de secretário pessoas da
obrigação dos governadores com grandes confusões com que as partes padeciam grande detrimento e os
governadores muita falta das notícias e informações necessárias, reduzindo tudo a boa forma com a sua
inteligência e bom expediente e tendo também consideração ao bom procedimento de Manuel Álvares
Deusdará com tanto zelo e dispêndio de sua fazenda serviu nas guerras de Pernambuco e aos serviços do
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doutor Simão Álvares de Lapenha de Cristóvão Vieira Ravasco filho do dito Bernardo Vieira Ravasco que
faleceu em meus serviços, sendo capitão de Infantaria e juntamente com o padre António Vieira que por a
negócios de muita importância tocantes ao meu serviço e visto tudo que fica relatado e o dito Bernardo
Vieira Ravasco entrando idade com achaques e seu filho Gonçalves Ravasco Cavalcanti haver também
servido na praça da Bahia de soldado e Capitão de Infantaria com bom procedimento e assistir na
secretaria por ocasião de impedimentos do seu pai com muita inteligência nos negócios dela; em satisfação
de tudo referido, hei por bem fazer mercê ao dito Bernardo Vieira Ravasco de lhe conceder licença para que
por sua morte possa nomear o dito ofício de secretário do dito Estado do Brasil em seu filho Gonçalo
Ravasco para que o sirva em sua vida somente assim e da maneira em que o faz o dito seu pai Pelo que
mando ao presidente e conselheiros do meu Conselho Ultramarino que apresentando-lhe o dito Gonçalo
Ravasco instrumento justificado por que consta nele o dito Bernardo Vieira o ofício de secretário do Brasil
lhe façam passar carta na forma dele para servir em sua vida somente como fica referido na qual se
trasladará este alvará que se cumprirá muito inteiramente como nele se contém (...) em Lisboa a 13 de
Julho 1676". Pedindo-me o dito Gonçalo Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque que porquanto o dito
Bernardo Vieira Ravasco o seu pai era falecido e ele o mesmo a quem tocava encartasse no ofício de
secretário do Estado do Brasil que o dito seu pai havia servido em virtude do alvará nesta incorporado
como constava da sentença do livro das justificações que apresentava lhe foi (...) passar carta de
propriedade do dito ofício e sendo visto o seu requerimento sentença referida e alvará nesta incorporado e
que respondeu o procurador de minha coroa que se deu vista Hei por bem fazer mercê ao dito Gonçalo
Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque do ofício de secretário do Estado do Brasil para que o sirva em sua
vida somente assim e da maneira que o fazia o dito seu pai e que com ele haja o ordenado que lhe tocar
prós e percalços que directamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao meu governador e capitão geral do
Estado do Brasil dê posse ao dito Gonçalo Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque do dito ofício e lho deixe
servir em sua vida e haver o dito ordenado prós e percalços como dito é e lha dará juramento na forma
costumada que cumprirá com as obrigações do dito ofício de que fará assento nas costas desta carta e por
firmeza de tudo lhe mandei passar (...). Lisboa 2 de Janeiro 1700.
Cód.

fI. 117v

124 [Carta de sesmaria]

(...) a qual se registrará nos livros da secretario: deste governo, nos da Fazenda Real e nos do Foral Real de
que é escrivão o capitão Manuel da Cunha Dada nesta cidade de Olinda em os 10 dias do mês de

Outubro. Lizardo Ribeiro Monção afez
ausência do secretário.

ano de 1701 Bartolomeu de Siqueira Corodvil afez

escrever em

Cód. 124 [Carta de Sesmaria]
fl. 232 v.
(...) Dada neste Recife de Pernambuco em os dias 20 do mês de Janeiro, Lisardo Ribeiro Monção afez
de 1702, o secretário António Barbosa de Lima afez escrever.

ano

Cód 124 Eu a Rainha etc. faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a Bartolomeu de
fl. 254v
Siqueira Cordovil me haver servido na capitania de Pernambuco em praça de soldado, cabo de esquadra,
sargento supra e alferes da Companhia do mestre de campo Jorge Lopes Alonso (...) de 26 de Março de
1699 até 30 de Outubro de 1702 (...) servindo no mesmo tempo de 3 anos 7 meses e 6 dias de oficial maior
da secretaria daquela capitania (...), e ultimamente vir para esta Corte com licença minha (...). Hei por bem
fazer mercê ao dito Bartolomeu de Siqueira Cordovil do mesmo cargo da capitania do Rio de Janeiro.
Lisboa 20 de Janeiro de 1705.
Cód. 125 Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que por ter resoluto que haja novo governador em
fl. 70
São Paulo e distrito das Minas de Ouro e que este seja separado do governo do Rio de Janeiro e seu
conveniente criar-se o cargo de secretário do dito novo governador e tendo respeito a Manuel Pegado
concorrer na (sua) pessoa de não só grande capacidade mas também a circunstância de haver ocupado o
lugar de secretário da Ilha da Madeira (...) Hei por bem lhe fazer mercê do cargo de secretário do novo
governador de São Paulo e Minas para que sirva por tempo de 3 anos. Lisboa 28 de Novembro de 1709.
Cód 125 (...) e antes que o dito João Batista Achioli de Moura, comece a exercitar o dito cargo de alcaide-mor da dita
fl. 122
cidade de Olinda, me fará por ele pleito e homenagem nas mãos do dito meu governador, segundo uso e
costume deste Reino de que apresentará certidão do secretário da dita capitania de Pernambuco nas
costas desta carta que por firmeza de tudo lhe mandei passar. Lisboa 10 de Maio de 1711.

333

Cód.126
fl. 161

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo consideração a Tomé Matos Girão haver
servido de escrivão dos agravos da Casa da Suplicação desta Corte escrivão dos Jeitos da minha Fazenda,
executor dos Contos do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordem e executor do colégio dos militares de
Coimbra pelo mesmo Tribunal com notória satisfação pelo bom procedimento e pela sua capacidade. Hei
por bemfazer-lhe mercê de o nomear, como por esta nomeio, por secretário do governo da capitania de
Pernambuco para que o sirva por tempo de 3 anos e o mais enquanto lhe não mandar sucessor com o qual
cargo haverá ordenado que lhe tenho concedido e levara seus antecessores e todos os prós e percalços que
directamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao meu governador da capitania de Pernambuco dê posse
ao dito Tomé Matos Girão e lhe deixe servir e exercitar pelo referido tempo de 3 anos e haver o dito
ordenado prós e percalços (...) e ele jurará em minha chancelaria na forma costumada de que se fará nas
costas desta provisão que se cumprirá inteiramente como nela se contêm sem dúvida alguma a qual valerá
como carta sem embargo da ordenação do livro 2o #° 40 em contrário e pagou de novo direito 75 mil réis.
Lisboa 29 de Outubro de 1716.

Cód. 126 [Posse de Cargo]
fl. 254
(...) e antes que o dito Salvador Álvares da Silva entre na dita capitania [Ceará] me fará por ela pleito e
homenagem nas mãos do meu governador de Pernambuco segundo uso e costume destes Reinos de que
apresentará certidão do secretário daquela capitania. Escrita em Lisboa aos 25 de Abril de 1717.
Cód. 127 [Carta de confirmação de sesmaria]
fl. 158
(...) Manuel da Silva Rosa afez ano de 1716, o secretário Domingos Lopes Preto afez escrever. Lisboa 20
de Março de 1719.
Cód. 127 Houve por bem, tendo respeito ao dito José Duarte Cardoso haver servido várias ocupações como foram as
fl. 296
de oficial papelista dos senados das Câmaras desta cidade de Lisboa Ocidental por espaço de mais de 26
anos e no mesmo tempo de escrivão (usual) antigo do estado eclesiástico e mais (respeito) da provisão
acima, pretendendo empregar-se em ocupação do ultramar por constar da sua boa inteligência e
capacidade, houvessem de o nomear por secretário do Estado do Maranhão, cujo ofício exercitou mais de 4
anos com muito trabalho por causa de várias doenças que nele padeceu, com gravíssimo perigo, passando
no decurso do dito tempo 6 vezes da capitania de São Luís a do Pará e na última viagem que fez, se lhe
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afogou a canoa em que ia embarcado e chegando a baio. chamada laperica (sic) na noite de 3 de Fevereiro
do ano de 1725, por causa de uma grande tormenta, serração e escuros que lhe sobreveio se lhe perdeu
tudo o que levava salvando-se milagrosamente por indústria dos negros da mesma canoa No mesmo
estado serviu de secretário da junta das missões sem ordenado algum, sendo mui limitado o rendimento
Cód. 127 que tinha no exercício de secretário de Estado e reconhecendo-o assim o governo dele João da Maia da
fl. 296
Gama, atendendo ao seu bom procedimento e trabalho lhe dava permissão que levasse emolumentos das
licenças das canoas que ali se despachavam para o sertão que o suplicante não aceitou nem chegou a por
em prática por não haver expressa faculdade de sua majestade. Só assim demonstrar a sua isenção e
inteireza com que se empregava no real serviço que mostrou por certidão da residência que se lhe tirou do
seu procedimento e cuidar sempre em obrar em tudo com todo o acerto de tal sorte que nenhuma das suas
acções merece a menor nota, não obstante a tenuidade dos seus emolumentos e sem ordenado algum
fazendo consideráveis despesas assim nas muitas doenças que teve na perda do naufrágio que padeceu
sem por todos estes respeitos exceder o seu salário afim de recuperar em parte esta despesa nem por meio
algum género de negociação alguma por ser todo mui isento e tendo a tudo consideração e por esperar do
dito José Duarte Cardoso que daqui em diante se haverá da mesma maneira em tudo o mais o que foi
encarregado de seu serviço, conforme a confiança que faz de sua pessoa , há por bemfazer-lhe mercê de o
nomear no ofício de secretário do governo da capitania de Pernambuco para que o sirva por tempo de 3
anos e o mais enquanto não lhe mandar sucessor com o qual haverá aquele ordenado que vossa majestade
lhe tem concedido e levaram seus antecessores e todos os prós e percalços que directamente lhe
pertencerem de que lhe foi passada provisão em Lisboa a 14 de Junho de 1727.
Cód. 121. Houve sua majestade por bem, tendo respeito ao dito Manuel da Silva Rosa haver servido na capitania de
Pernambuco assim em praça de soldado pago e cabo de esquadra em uma das Companhias do Terço da
fl. 104

guarnição da vila de Santo António do Recife e em posto de tenente da fortaleza de Tamandaré como
também de oficial papelista e oficial maior da secretaria do governo da dita capitania por espaço de 12
anos 9 meses e 1 dia continuando com interpolação desde o dia 31 de Julho de 1700 até 12 de Setembro
de 1719 em que actualmente ficava continuando havendo procedido no decurso do referido tempo nas suas
obrigações com satisfação e honrado procedimento assim nas militares como no exercício de oficial maior
da dita secretaria a que foi chamado pelo governador Sebastião de Castro e Caldas e nomeado pelo
secretário António Barbosa de Lima pelo que já naquele tempo se fazia capacidade e préstimo da sua
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pessoa continuando na assistência da dita ocupação com uma geral aceitação de todos pelo bom
acolhimento que sabe das as partes não lhas demorando o seu recurso aconselhando com o melhor modo o
[agrado] delas concorrendo para este efeito o seu reconhecido desinteresse, verdade e limpeza de mãos,
circunstâncias porque os governadores que foram daquela capitania sempre fizeram muita estimação da
sua pessoa ficando a ele as cartas e papéis de maior segredo pela sua suficiência e actividade na
expedição da secretaria, muita inteligência que tem dos negócios que ocorrem por aquele governo e
experiência que o habilitam a decretar perfeitamente os papéis que lavra tendo um excessivo trabalho de
dia e de noite na ocasião das 3 sublevações que se demoveram naquela capitania sendo o único oficial que
assistiu ao expediente de inumeráveis ordens que se precisaram e distribuíram por todas as vila e
freguesias dajurisdição do governo, por ser o mais pronto naquele ministério e pela confiança que fazia da
sua fidelidade os governadores insinuando muitas direcções ao capitão mandante João da Mota para o
seu bom regime que se aprovaram por bem fundados pelas quais protestasse, requerer-se e intimasse ao
Bispo governador tudo quanto foi-se a bem do meu serviço quietação e utilidade pública e da conservação
dos reais domínios de sua majestade, portando-se com tanto zelo e fidelidade que granjeou e vive odiado
dos revoltosos, sendo pronto para tudo o que toca o serviço real sem que, por tanto trabalho, tivesse no
tempo das ditas sublevações emolumento algum pelas perturbações do público nem ordenado ou propina
alguma da real Fazenda fazendo muitas vezes, sendo promovido ao lugar de oficial maior às obrigações
de secretário depois que se retirou para esta Corte António Barbosa de Lima, assistindo a todos os actos
público de juntas de missões, conferências e outros negócios para o que foi convocado vários ministros, não
obstante haverem secretários providos pelo governador que como eram seus criados não tinham praticado
aquela e só ele o dito Manuel da Silva Rosa respondeu as ordens de sua majestade na dita junta por ter
interna
delas e
que conduzem decisão dos particulares daquela conquista por ter muito talento
capacidade e préstimo e fazendo no dito lugar de oficial maior da dita secretaria um grande serviço por se
empregar nele com o mais fervoroso zelo e atendendo a sua majestade ao referido e ao mais que por parte
do dito Manuel da Silva Rosa se representou e por Tomé Matos Girão era acabado o tempo de 3 anos
porque foi provido na ocupação de secretário do governo de Pernambuco, há por bem fazer mercê ao dito
Manuel da Silva Rosa de o nomear no lugar de secretário da capitania de Pernambuco para que sirva por
tempo de 3 anos e mais enquanto não lhe mandar sucessor e o qual haverá ordenado que lhe tocar se tiver,
a todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem do que foi passado provisão por 3 vias a 17
de Março de 1721.
_ _
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Cód.
fl. 66

131 [Confirmação de carta de sesmaria]
(...) a qual se registrará nos livros dos registros da secretaria deste governo e mais que tocar. Dada nesta
vila de Santo António do Recife de Pernambuco em os 28 dias do mês de Setembro, Bento Soares Pereira a
fez ano de 1722, o secretário Manuel da Silva Rosa afez escrever.

Cód. 137, Houve sua majestade, tendo respeito ao dito José Antunes escudeiro cavaleiro de sua casa, haver servido
fl. 77
há mais de 15 anos em que entram quase 5 na praça de Mazagão em soldado arcabuzeiro espingardeiro

com cavalo e armas próprias e sendo soldado fazer a sua obrigação entrando e saindo de guarda
quando lhe tocava e faxinas provindo os postos da muralha, os de maior perigo e sendo nomeado por
ordens do governador que então era Duarte Sodré [Barbosa], 10 homens de cada companhia mais capazes
para acudirem a qualquer incidente que sucedesse
a cavalaria da praça com os mestres de campo, fora
ele suplicante, havendo-se do mesmo modo servindo de cavaleiro. E passando a capitania de Pernambuco,
procurando continuar no real serviço, sentara praça de soldado pago no Regimento do Recife donde
continuo por mais 6 anos e mais tempo de capitão do terço volante dafreguesia do Cabo, sendo nomeado
pelo seu coronel para estar com sua companhia na referida praça do Recife e se houvesse rebate, seguindo
sempre as ordens que lhe foram encarregadas, servindo os mesmo dez anos de oficial maior da secretaria
do governo da dita capitania de Pernambuco em que teve um laborioso trabalho não só no expediente do
governo mas também no estabelecimento de donativos e várias ordens que se mandavam para todas as
capitanias que se fizeram sobre o mesmo donativo e missões e nos destacamentos que se mandaram para
o socorro da nova colónia do Sacramento e mantimentos, acompanhar o governador nas ocasiões que foi
visitar as capitanias de Igarassu, Goiana Cabo e as obras da fortaleza de Nossa Senhora da Nazaré,
mostras que passou a exercitando várias vezes o lugar de secretário por impedimento do que era por causa
de achaques e tempo sua majestade a tudo consideração e por esperar dele, José Antunes, que daqui em
diante se haverá da mesma maneira em tudo o mais de que for encarregado do seu serviço conforme a
confiança que faz de sua pessoa Há por bemfazer-lhe mercê de o nomear, como por esta o nomeia do
ofício de secretário do governo de Pernambuco para que o sirva por tempo de três anos e o mais que não lhe
mandar sucessor. Com o qual haverá ordenado que sua majestade tem concedido aos seus antecessores e
todos o prós e percalços que directamente lhe pertencerem de que lhe foi passado provisão a 20 de Março
de 1739.
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Cód. 137 (...) que tendo respeito a António de Sousa Machado haver servido o lugar de secretário das Minas (...) por
fl. 141v
provisão do governador Gomes Freire de Andrade (...) Jazendo cartas e regimentos para o estabelecimento
das intendências da capitação e socorro da colónia e tomando posse não havendo inventário ou clareza de
papéis alguns da secretaria, fazer dois: um de particular para o gabinete dos governadores e outro para o
expediente da secretaria ordenando os livros em que se escreveram e registraram e as cartas e ordens,
tanto as firmadas pela real mão como pelas dos secretários de Estado e deste Conselho tudo com muita
clareza e perfeição alfabetando os livros e acrescentando outros para os registros dos despachos que não
havia registrado, também todas as ordens reais, cartas, bandos e portarias do expediente do governo que
se acharam por registrar do tempo de seu antecessor (...) e nas ocasiões dos tumultos e levantes do sertão
não só pela sua mão se expediram todas as ordens sobre aquelas resoluções. (...) suprindo nas doenças do
governador a correspondência, tanto daquela capitania como de fora dela sem que nunca houvesse falha
na prontidão das cartas, respostas e contas. Lisboa 17 de Agosto de 1739.
Livro de Regimentos

Cód.
fl. 5

169 Decreto de Sua Majestade sobre o Regimento do Conselho Ultramarino.
Pelo Estado em que se acham as coisas da índia, Brasil, Angola e mais conquistas do Reino e pelo muito
que importa conservar e dilatar o que nelas possuo e recuperar o que se perdeu no tempo passado e ser
precisamente necessário que os danos que ali tem padecido esta Coroa passem adiante prover de remédio
com toda aplicação e por todos os meios justos e possíveis e me resolvi nomear tribunal separado em que
particularmente se tratem os negócios daquelas partes que até agora corriam por ministros obrigados a
outras ocupações, sendo as das conquistas tantas e da qualidade que se deixa entender e que este
Tribunal tenha no Paço que ele assinará e se chame Conselho Ultramarino em que sirva de presidente o
vedor da Fazenda da Repartição da índia e de secretário e escrivão da fazenda da mesma repartição com
ordenado prós e percalços que cada um deles tinha no Conselho da Fazenda em que até agora me
serviram e dois conselheiros de capa e espada e [ _] letrado, pessoas que tinham serviços e notícias das
conquistas de tal satisfação que possa e deva expressar de sua prudência, indústria e trabalho, conseguir
o fim que pretendo e por todas estas partes concorrem nas pessoas de Jorge de Albuquerque e Jorge de
Castilho e João Delgado Figueiroa, inquisidor apostólico do distrito desta cidade. Hei por bem de os nomear
por conselheiros e ministros do dito Conselho com o ordenado e jurisdição que se contém no Regimento que
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será com este decreto e haverá mais dois porteiros que serão dos meus da casa do número e porque o
marquês de Montalvão do meu Conselho de Estado a que toca a Presidência do dito Conselho tem a sua
conta as Armadas do Reino para que há de ser necessário acudir ao Conselho da Fazenda poderá ir ele,
principalmente quando se tratar do apresto das armadas conservando nisso e no mais o cardo de vedor da
Minha Fazenda e as matérias que ainda ficam no Conselho da Fazenda tocantes à índia que na forma dos
Regimentos e estilo do Conselho pertençam ao escrivão da fazenda daquela repartição que hoje se passa
ao secretário deste Conselho, correram daqui em diante pelo escrivão da Fazenda da repartição das ordens
e mestrados por ser mais desocupado, o dito marquês o faça executar com toda a brevidade ordenando que
o despacho do dito Conselho se comece logo a confirmar em Lisboa aos 14 de Julho de 1643.
Cód. 169

Eu el rei faço saber aos que este meu Regimento virem que tendo consideração a ser conveniente a meu
serviço que no Reino de Angola haja secretário a cujo cargo esteja o registro das ordens e dar conta delas a
todo o tempo que lhe forem pedidas; fui servido fazer mercê a António Coelho Guerreiro de secretário do
dito Reino por tempo de 3 anos e para que em nenhum tempo se alterem os emolumentos que com o dito
cargo há de haver a pessoa que o servir; hei por bem declarar que há de exercitar o dito lugar sem
ordenado da fazenda real e que só levará os emolumentos seguintes,
artigo 14
Terá livros de registro separados, um para as ordens que forem de Portugal e outros para as que se
passarem em Angola e nenhuma ordem sairá da secretaria sem que fique registrada e para cada governo
se farão livros novos,
artigo 15
Dos cartas e ordens que forem de Portugal se faça livro cada ano em que também se lançaram as
respostas dos governadores,
artigo 16
Ao oficial da secretaria corra com as coisas dos
, lançando as resoluções em livros para que delas se
possam dar certidões quando lhe forem pedidas.
artigo 17
Será obrigado a ter listas na secretaria de todos os oficiais e soldados os quais fará todos os anos quando
se passarem as mostras de que mandará todos os anos um lista ao Conselho Ultramarino para que todo o
tempo se saiba a gente que há no dito Reino.

ordenados que já percebiam e pagas anualmente pela Junta da Fazenda dessa capitania (...). Lisboa 23 de
Agosto de 1804.
Cód. 256 Sobre António Barbosa de Lima pedir o ofício de secretário de Pernambuco.
fl. 55
D. João de Sousa (...) por parte de António Barbosa de Lima, se me representou aqui haver servido no terço
da guarnição destacável mais de seis anos de soldado e alferes de Mestre de Campo, embarcando-se nas
armadas da costa acompanhando ao marquês das Minas quando foi por meu embaixador extraordinário a
Roma e passando a essa capitania no ano de 1682, continuara nela o serviço nos postos de alferes
reformado capitão de infantaria e de secretário dessa capitania: Pedindo-me lhe fizesse a mercê da
propriedade do mesmo ofício de secretário. Encomendo-vos que me informeis do que leva de selário os
secretário dessa capitania e se convêm haver pessoa provida nela de propriedade para tratar de ter em
boa forma os papéis pertencentes ao governo e da eficiência e capacidade de António Barbosa de Lima
para este ofício. Escrita em Lisboa a 29 de Janeiro de 1685.
Cód. 256 Sobre o requerimento de António Barbosa de Lima acerca das mercês que os governadores costumam fazer
fl. 115v
pelo natal ao secretário daquela capitania
Desembargador Belchior Ramires de Carvalho, eu el rei vos envio muito saudar. Por parte de António
Barbosa de Lima, secretário dessa capitania, se me fez aqui petição, cuja a cópia com esta se vos envia
acerca das mercês que os governadores costumam fazer aos secretários pela festa de natal e seus oficiais
para
que haveis declarar em carta ao almoxarife dessa capitania pedindo-me haja por boas as que
estão feitas com as que fizerem daqui em diante e parece-me ordenar-vos, como por esta faço, digais a
dúvida que se oferece a este requerimento. Lisboa 24 de Janeiro de 1691.
Cód. 256 Caetano Mello e Castro etc. Por ser conveniente a meu serviço o saber-se todos os anos que gente serve
fl. 230v
nessa capitania me pareceu ordenar-vos, mandeis todos os anos uma lista da gente de que se compõem
assim de oficiais, como soldados os terços e infantaria que serve nesta capitania afim e da maneira que
se vos remete. Escrita em Lisboa a 23 de Novembro de 1696.

Cód. 256 Caetano Mello e Castro etc. ordenando ao secretário desta capitania António Barbosa de Lima, por carta de
fl. 252
26 de Outubro do ano passado que nas cartas de sesmarias que se passarem por essa secretaria se lhe
pusessem a cláusula da medição e demarcação e a condição de serem confirmadas por mim em termo de
dois anos; e vendo o que em resposta dela me escreveu em outra de 15 de Maio deste ano, em razão das
justas causas que tinha para não poder ser bom executor desta ordem. Me pareceu ordenar-vos, como por
esta o faço, façais dar execução as ditas ordens, e que se pratique com as mesmas cartas o que se observa
na Bahia cabeça do Estado não se dando sesmaria a muitas pessoas juntas inclusa na mesma data e
petição nem mais que uma até duas léguas a cada pessoa concorrendo nela as condições que declara (...) e
não se dando estas sesmarias senão na forma que dispõem o Regimento (...) . E por que também me
representou o mesmo secretário não ter autoridade para obrigar aos mestres dos navios a assinarem o
recibo dos papéis de serviço originais que costuma remeter a secretaria do meu Conselho Ultramarino, de
que resultaram que perdendo-se algumas inocentemente ficaria obrigado a dar conta delias. Me pareceu
também encarregar-vos esta diligência de que vos aviso para que assim o tenhas entendido esta minha
ordem e mandareis registar nos livros da secretaria desse governo e nos mais que tocar para todo o tempo
se saber. Escrita em Lisboa a 11 de Setembro de 1697.
Cód. 257 Capitão mor da capitania do Rio Grande etc. Viu-se a vossa carta de 9 de Junho deste ano em que
fl. 83v
representou as dúvidas que se vos oferecem a execução das ordens que se vos passou para teres
entendido que essa capitania e o Assu ficarão sujeitos ao governo de Pernambuco parecer que é suposto
diminuído na jurisdição que até agora tivera dos provimentos que faria por vos avisar o secretário de
Pernambuco que não podia o capitão mor dessa capitania passá-los mais por tempo de três anos e irem os
providos àquela capitania buscá-los por um ano como se observam na Bahia como também o obrem as
apelações e agravos do ouvidor geral da Paraíba que o é também dessa capitania para o de Pernambuco. E
pareceu-me dizer-vos que no que toca ao militar tenhais entendido que esta capitania há de estar sujeita ao
governo de Pernambuco (...) e dos oficio assim políticos como da Fazenda hão de tocar a Bahia assim como
até agora o estavam. Escrita em Lisboa a 14 de Dezembro de 1701.
Cód. 257 Sobre a dúvida que teve para entregar os livros da secretaria ao desembargador Cristóvão Tavares de
fl. 85
Morais.
D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro etc, viu-se a vossa carta de 29 de maior deste ano em que

dás conta da dúvida que tivestes a mandar entregar os livros da secretaria do desembargador Cristóvão
Tavares de Morais, pedindo-os com pretexto da residência que foi aí tirar do seu antecessor. E pareceu-me
dizer-vos que fizestes bem em não mandares entregar os livros da secretaria a este ministro para os ver em
sua casa, pois este não era justo que saíssem da secretaria, e se esse desembargador quisesse alguma
clareza deles a devia pedir para lha mandar dar. Escrita em Lisboa a 17 de Dezembro de 1701.
Cód. 257 Sobre não passar provimento de ofício se não pelos primeiros três meses.
fl. 297
Sebastião de Castro e Caldas etc. por ser informado que contra a forma do vosso regimento excedeis

a
jurisdição que vos é concedida sobre o provimento das serventias dos ofícios. Me pareceu ordenar-vos não
passeis provimento algum de ofícios senão pelos primeiros três meses. Escrita em Lisboa 12 de Janeiro de
1711.
Para o juiz de fora de Pernambuco.
Luís de Vasconcelos Urtis etc. viu-se a vossa carta de 6 de Julho do ano passado em que dá conta do
excesso com que se há o governador Sebastião de Castro e Caldas nos provimentos dos ofícios excedendo
a jurisdição que lhe é concedida pelo Regimento desse governo repetindo os provimentos por tempo
dilatados sem dar cumprimento aos do governo geral. E pareceu-me ordena-vos não consintais no vosso
juízo os ofícios que forem providos pelo governador além dos primeiros três meses. Escrita em Lisboa a 12
de Janeiro de 1711.

Cód. 257 Sobre fazer um regimento aos oficiais da secretaria daquela capitania dos emolumentos
por cada papel que fizerem.
fl. 336

que hão de levar

Governador da Capitania de Pernambuco etc. os oficiais da câmara da cidade de Olinda em carta de 18 de
Julho do ano passado se queixa de que os oficiais da secretaria levam exorbitantes selarias pelos papéis
que nela se expedem e registro, em grande dano dos povos. Pedindo-me se lhes mandasse taxar o que
devem levar declarando-se ao senado para ser manifesto aos povos. E pareceu-me ordenar-vos que com o
ouvidor ejuiz de fora façais um Regimento para os oficiais da secretaria dessa capitania taxando-lhes com
individuação o que hão de levar por cada um papel que fizerem, havendo respeito a carestia da terra e aos
ordenados que tem e quando discordem remetereis o parecer dos que discordarem assinado por eles e de
tudo me deis conta entrepondo o vosso parecer, advertindo-vos que no caso que concordeis com os tais
ministros deveis remeter o Regimento a este Reino e senão praticara ali enquanto eu o não houver por
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confirmado. Escrita em Lisboa a 13 de Julho de 1711.
Cod. 258 Sobre senão alterar o regimento que se deu ao secretário e oficiais da secretaria daquela capitania.
Félix José Machado amigo, viu-se a vossa carta de 30 de Junho do ano passado em que informastes, como
fl. 7v.
se vos ordenou, sobre a queixa que os oficiais da Câmara de Olinda haviam feito dos excessivos selarias
que os oficiais da secretaria dessa capitania costumam levar dos papéis das partes que expedem,
consideradas as vossas razões me pareceu resolver senão inovar nem alterar o regimento que se deu ao
secretário e oficiais da secretaria dessa capitania. Escrita em Lisboa a 29 de Abril de 1713.
Cód. 258 Sobre passar os provimentos dos ofícios corforme seu regimento.
Félix José Machado amigo, viu-se a vossa carta de 25 de Junho do ano, em das contas de que sendo
fl.llv.
privativo do governadores dessa capitania pelo capítulo 19 do seu regimento e proverem todas as
serventias dos ofícios de justiça e fazenda e estando nesta posse vossos antecessores se intrometera Luís
de Vasconcelos Ortis sendo juiz de fora nesta capitania e juntamente provedor dos defuntos e ausentes a
passar provisões de serventias a todos os oficiais do dito juízo dos defuntos e ausentes, conseguindo que
sendo o bispo governador lhe pusesse o cumpra-se, porém que dando-se vos esta notícia, tratastes logo de
emendar o erro mandando passar estes provimentos pela secretaria desse governo em virtude dos vossos
despachos o que ficava remediado, porém que como o juiz de fora actual poderia dar-me conta desta
matéria
presente para que bem informado resolvesse o que mais conveniente fosse ao meu serviço. E
parece-me dizer-vos que como a regra está a vosso [poder] para haveres de passar os ditos provimentos,
conforme o vosso regimento o deveis assim fazer. Escrita em Lisboa a 24 de Maio de 1713.
Cód. 258 Sobre poder passar provimento aos ofícios de justiça e fazenda por tempo de um ano sendo a distância do
lugar donde assistirem mais de cem léguas e aos de menos distância por tempo de seis meses.
fl. 15
Félix José Machado amigo etc., havendo visto o que me escrevestes sobre ordenar não passásseis
provimento algum de ofício senão pelos primeiros três meses, representando-se ser de grande prejuízo para
os oficiais em grandes distâncias dessa praça o passarem-se-lhes os provimentos por tão pouco tempo, por
ser impraticável, obriga-los a cada 3 meses tirarem os tais provimentos e por esta causa terem vossos
antecessores posto em prática o passá-los anuais para com isso os obrigarem a pagar os novos direitos
como a não servirem sem provimentos como costumavam, porém que nos juízos dessas capitanias não
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sabíeis que se passassem provisões mais para 3 meses e se lhes repetiam por outros 3, por ser o recurso
desta muito dilatado. E atendendo-se a vossas razões me pareceu considerar-vos, como por esta concedo,
faculdade para passardes provimentos aos oficiais de justiça ou fazenda por tempo de um ano sendo a
distância do lugar a onde residem os oficiais mais de sem léguas, porém passado o dito ano os não
podereis reformar, e aos que forem de menos distância passareis os tais provimentos para 6 meses com a
mesma cláusula de os não poderem reformar. Esta minha ordem mandareis registrar nos livros da
secretaria do governo; escrita em Lisboa a 11 de Maio 1713.
Cód. 258 Sobre informa no requerimento dos oficiais da secretaria daquela capitania.
fl. 17.
Félix José Machado, amigo etc, por parte do oficial maior e mais oficiais da secretaria dessa capitania se

me fez petição, cuja a cópia com esta se vos envia, em que pedem lhes conceda ordenados de 80 mil réis ao
dito oficial maior e de sessenta a cada um dos oficiais menores, na forma que os vencem os oficiais da
secretaria da Bahia e que possam levar as propinas dos lutos e galas que levam os da secretaria deste
Reino e suas conquistas como também assina-lhes alguns emolumentos pelo trabalho que tem na
preparação dos papéis de serviço. E pareceu-me ordenar-vos me informeis com o vosso parecer neste
requerimento; escrita em Lisboa a 17 de Janeiro de 1713.

Cód. 258 Sobre fazer continuar com o alfabeto que mandou fazer assim das ordens que se lhe remetem como nos
fl. 23
cadernos dos anos atrás.

D. João por graça de Deus rei de Portugal etc., faço saber a vos Félix José Machado, governador da
capitania de Pernambuco, que se viu a vossa cara escrita neste ano, em que me dais conta do que tendes
trabalhado para emendar os erros dos cadernos das mostras e descuidos da secretaria de governo e que
atendendo-se a bem que tendes obrado em mandar a desordem que havia na forma com que se faziam os
cadernos das mostras, sem porem neles os nomes dos pais certos, as confrontações e as terras onde são
naturais, vos ordeno façais continuar o que tendes assentado e vos louco muito os olhos (sic) com que tem
havido em por em boa regra e registros das cartas dessa secretaria cuja a introdução de listas das que vão
deste reino se fez a muito poucos anos e não será fácil na confusão em que isto está poder-se-vos remeter
as que pedis e em quanto ao alfabeto que entendes ser necessário e que daqui em diante se seja ordem
que lhe tendes dado encomendando a esta diligência a alguns oficiais dessa secretaria mais inteligente e
cuidadoso

que faça

esta letra a qual se dará ajuda de custo que se entender

poderá

merecer por

este
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trabalho e para se evitar o dolo de se porem ocultar as minhas ordens se ordene ao secretário cobrem as
listas das ordens que forem deste reino e as torne a remeter ao Conselho Ultramarino para se saber se os
governadores respondem e satisfazem a todas. El rei nosso senhor o mandou por Miguel Carlos conde
da armada do oceano dos seus conselhos de estado e guerra e presidente do Ultramarino e se passou por
duas vias Dionísio Cardoso Pereira a dez em Lisboa a 22 de Outubro de 1713.
Cód. 258 Sobre fazer numerar e rubricar os livros daquela secretaria e mandar a relação dos que forem necessários
fl. 35
para se lhe enviarem.
D. João etc., faço saber a vós, governador de Pernambuco que se viu a vossa carta de 12 de Outubro do
ano passado em que das conta de achardes, na secretaria desse governo, todos os livros que nela servem
e tem servido desde a sua criação até o presente sem serem numerados nem rubricados nem com
encerramento na forma do estilo, ordeno-vos façais numerar e rubricar os livros da secretaria que apontais
e mandareis uma relação do que forem daqui em diante necessário para se remeterem deste Reino. El rei
nosso senhor mandou por Miguel Carlos conde de San Vicente general da Armada do mar oceano dos seus
conselhos de estado de guerra e presidente do Ultramarino, se passou por duas vias. Miguel de Machado
Ribeiro afez em Lisboa a 23 de Abril de 1714.
Cód. 258 D. João etc. Faço saber a vos provedor dos defuntos a ausentes da capitania de Pernambuco que se virão
as vossas cartas escritas em Abril do ano passado e o que também me havia escrito o governador Félix
fl. 91 v
José Machado sobre o provimento das serventias dos ofícios dos defuntos e ausentes em que o dito
governador se quis intrometer meramente da vossa jurisdição pelo regimento dessa provedoria fundandose o dito governador no capítulo 19 do seu regimento em que se lhe permitem os provimentos das
serventias de todos os ofícios de Justiça e Fazenda e supostas as vossas razões, pareço dizer-vos que
tendes razão e não o governador, pois a suajurisdição que tem pelo regimento para prover os ofícios senão
pode estender a estes da provedoria dos defuntos e ausentes que são da Mesa da Consciência (...). Lisboa
a 13 de Setembro de 1713.
Cód. 258 D. João etc. Faço saber a vos governador da capitania de Pernambuco que os oficiais da secretaria dessa
capitania me fizeram petição, em cópia se vos envia assinada pelo secretário do meu Conselho Ultramarino
fl. 94v.
em que pedem lhes conceda ordenados e poderem levar propinas e emolumentos dos papéis de serviços

pelo trabalho de os prepararem. Ordeno-vos me informeis com vosso parecer neste requerimento (...). Lisboa
a 30 de Junho de 1715.
Cód. 258 Sobre se lhe ordenar que nos registros em que estiverem lançadas as patentes dos postos que criou o
fl. 116v
governador se declare não tiveram efeito.
D. João etc. faço saber a vos secretário da capitania de Pernambuco que o governador D. Lourenço de
Almeida me deu conta que criara de novo três postos de coronel da Cavalaria da Ordenança, um tenente
coronel e um comissário de cavalaria por entender que um só que havia não bastava para acudir a sua
obrigação, por se compreender na sua jurisdição mais de sem léguas e porque ele não podia fazer estas
novas nomeações sem ordem minha, que se lhe estranha esta disposição e que logo faça recolher as
patentes que passou destes postos e vos ordeno que nos registros em que estiverem
nos livros da
secretaria se declare que não tiveram efeito por serem criados de novo sem resolução minha e mandareis
certidão de como assim o pusestes em execução. Eu el rei nosso senhor mandou por João Félix da Silva e
António Rodrigues da Costa conselheiros de seu Conselho Ultramarino e se passou por duas vias. Dionísio
Cardoso Pereira afez em Lisboa a 6 de Maio de 1716.
Cód. 258 Sobre se informar no requerimento de Manuel da Silva Rosa.
fl. 186.
D. João etc. faço saber a vós D. Lourenço de Almeida, governador da capitania de Pernambuco que por
parte de Manuel da Silva Rosa se me representou ter me servido nesta mesma capitania por espaço de dez
anos 8 meses e 22 dias em praça de soldado cabo de esquadra e tenente como também de oficial papelista
e oficial maior da secretaria desse governo em que actualmente está continuando com inteira satisfação,
louvável procedimento e geral aceitação no dito exercício pela sua inteligência e préstimo sendo um dos
vassalos que nas sublevações que houve nesses povos mais se assinalou na grande fidelidade e zelo com
que procedeu em tudo que tocou ao meu real serviço tendo um excessivo trabalho na expedição de
inúmeras ordens que nas ditas sublevações se precisaram, sem ter ordenado algum da Fazenda Real nem
lucros pela geral perturbação de público sendo na sua ocupação desinteressado, verdadeiro e de bom
acolhimento as partes como se justifica dos documentos que juntou e era notório, a vista do que não podia
deixar de por na minha real notícia estas circunstâncias que concorrem na pessoa do suplicante para que
me digna-se fazer-lhe a graça de lhe mandar passar provisão para que nos impedimentos ou faltas do
secretário passa ele suprir as suas fezes, servindo o dito ofício e que em qualquer tempo que suceda não
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haver ou falecer este que possa levar o suplicante os emolumentos, prós e percalços que tocarem ao mesmo
secretário, na atenção de ser o suplicante oficial maior da secretaria e concorrerem nele préstimos e
experiência dos negócios da sua capitania pois é nele quase todo o peso dos expediente dos mesmos
negócios e ter já suprido muitas vezes afoita do secretário depois que se retirou para esta Corte António
Barbosa de Lima, pedindo-me, que atendendo as razões referidas e para o bem do real serviço, lhe fizesse
mandar passar provisão para servir e suprir as vezes do secretário, nas suas faltas e impedimentos, como
se sucedia muitas vezes, e que sucedendo não haver ou falecendo o dito secretário, possa ele suplicante
levar os emolumentos, prós e percalços que lhe tocarem. E pareceu ordena-vos me informeis com vosso
parecer neste requerimento. Eu el rei o mandei por João Teles da Silva e António Rodrigues da Costa,
conselheiro do seu Conselho Ultramarino e se passou por duas vias, Teotónio Pereira de Castro afez em
Lisboa a 26 de Março de 1718.
Cód. 258 Sobre o Regimento dos oficiais da secretaria
fl. 191 v.
Governador da capitania de Pernambuco, eu el rei vos envio muito saudar e havendo visto o que me
informastes sobre a queixa que me havia feito os oficiais da Câmara de Olinda dos exorbitantes selários
que os secretários e oficiais da secretaria levavam pelos papéis que expediam e o que eles pela sua parte
me representaram e o regimento que com o parecer do ouvidor ejuiz de fora assentastes, se lhe devia dar
de novo com maioria dobrada dos selários que tinham pelo antigo regimento e tendo a carestia que hoje
estavam os mantimentos e mais coisas necessárias para o comum uso dos moradores dessa capitania e
tendo tudo consideração fui servido resolver se desse novo regimento ao secretário dessa capitania para
que ele e os mais oficiais dela não excedam os selários nele taxados como vos constará do mesmo
regimento que com esta se vos envia, para que na forma como nele se declara mandeis registrar e façais
observar, escrita em Lisboa Ocidental a 7 de Abril de 1718.
Cód. 258 Sobre o secretário de Pernambuco admitir mais dois oficiais na secretaria
fl. 237v.
D. João etc. faço saber a vos Manuel de Sousa Tavares governador da capitania de Pernambuco que se viu
a conta que me destes em carta de 6 de Outubro do ano passado em que vos parecer ser preciso
representar-me os inconvenientes que resultaram ao bom expediente da secretaria desse governo e prejuízo
que se seguira ao secretário e oficiais da secretaria no novo regimento que eu mandara observar sobre
emolumentos que haviam de levar e com isto fora na suposição de que na secretaria não seriam
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necessários mais dois oficiais entre os quais se repartirem os emolumentos, levando o primeiro suas partes
e o outro uma que a experiência tinha mostrado que na ocasião das frotas em negócios que correm nesse
tempo necessita ao secretário chamar um ou dois oficiai para o ajudarem a expedição deles e como os dois
oficiais levam os emolumentos que lhes taxaram se não podiam fazer repartição pelos outros que chamava
o secretário e que assim devia eu ordenar que estes se repartissem, não só pelos dois oficiais mais pelos
mais que existissem na secretaria que foram o que sempre o que se praticara antes do novo regimento. Me
pareceu dizer-vos que se viram as vossa razões e que consideradas as que me moveram a mandar
observar o novo regimento que se formou, que não há o que alterar o que nesta parte está disposto e se
repara que o secretário desse governo queira ter mais dois oficiais, quando a Bahia que é cabeça de todo o
Estado do Brasil, não tem mais que dois oficiais e com ele se acode ao mesmo que há o que fazer na dita
secretaria cujo o trabalho é sem comparação maior que o dessa capitania de Pernambuco. Eu el rei nosso
senhor o mandei passar por João Teles da Silva e António Rodrigues da Costa conselheiros do meu
Conselho Ultramarino, se passou por duas vias, Teotónio Pereira de Castro a fez em Lisboa a 28 de
Setembro de 1719.
Cód. 258 Sobre Bento Soares Pereira.
fl. 403
D. João etc. faço saber a vós D. Manuel Rolim de Moura, governador e capitão general da capitania de
Pernambuco, que Bento Soares Pereira, oficial menor da secretaria desse governo, se me fez petição, cuja a
cópia assinada por André Lopes de Lavre, secretário desse Conselho, se vos envia, em que pede ser
promovido ao lugar de oficial maior da mesma secretaria quando se achar vago e que não possa ser
privado do lugar em que se acha se lhe darem culpa judicialmente formada Lhe pareceu ordenar-vos
informeis com seu parecer e ouvindo o secretário desse governo. El rei nosso senhor o mandou por João
Teles da Silva e António Rodrigues da Costa, conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se passou por
três vias. Manuel Gomes da Silva afez em Lisboa Ocidental a 5 de Setembro de 1722.
Cód. 258 Sobre Manuel da Silva Rosa
fl. 404
D. João etc. faço saber a vos D. Manuel Rolim de Moura governador e capitão general da capitania de
Pernambuco, que Manuel da Silva Rosa secretário desse governo me representou pela petição cuja a cópia
com esta se envia, os motivos que teve para dar por escuso do lugar de oficial menor que ocupava aquela
secretaria Bento Soares Pereira, pedindo-me vos ordenasse o não admitísseis de nenhuma maneta na dita
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secretaria, por não ser conveniente ao meu real serviço, nem a nenhuma outra pessoa não seja da eleição e
consenso do secretário actual e dos mais que se lhe seguirem, declarando-vos que este tem com seu lugar a
regalia de admitirem na secretaria e de expulsarem dela se lhe for ou não for conveniente nela a sua
assistência e que assim o tivesses entendido e vossos sucessores para que se evitem
semelhantes
absurdos quais de presente cometeu o dito Bento Soares Pereira e que a este se lhe desse logo baixa do
posto de ajudante do número e se recuperar o soldo que indevidamente leva de minha fazenda Me pareceu
ordenar-vos informeis com o parecer. El rei nosso senhor o mandou por João Teles da Silva e António
Rodrigues da Costa conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se passou por três vias. Manuel Gomes
da Silva afez em Lisboa Ocidental a 29 de Janeiro de 1723.
Cód. 258 Sobre o requerimento de Manuel da Silva Rosa
fl. 409v
D. João etc. faço saber a vós D. Manuel Rolim de Moura governador e capitão general da capitania de
Pernambuco, que Manuel da Silva Rosa secretário desse governo me representou que sendo estilo
observado dos princípios dos governos apresentarem os cabos de guerra as suas patentes para se
referendar e registrarem na secretaria vos não o quiseres consentir que se fizesse a tal diligência, o que era
um total prejuízo dos seus emolumentos e muito útil ao meu real serviço, que se registrassem as ditas
patentes, para haver na dita secretaria melhor instrução para se passarem as ordens quando forem
necessárias aos ditos cabos. Pedindo-me manda-se observar o estilo dos governos antecedentes sobre este
particular. E sendo visto o requerimento e documentos qual juntou, me pareceu ordenar-vos fazer observar
o que o suplicante requer por ser assim conveniente. El rei nosso senhor o mandou por João Teles da Silva
e António Rodrigues da Costa, conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se passou por três vias. Dionísio
Cardoso Pereira afez em Lisboa Ocidental a 11 de Abril de 1723.
Cód. 261 Para o secretário do governo de Pernambuco.
fl. 9 v.
D. João etc. faço saber a vos secretário do governo da capitania de Pernambuco que se viu a vossa carta de
8 de Outubro de 1744 sobre as listas e recibos que mandastes na conformidade da minha ordem das que
foram para esse governo e mais ministros que me servem nesta capitania, me pareceu dizer-vos que se
receberam as ditas listas e recibos e que continues na remessa delas em execução a minha ordem. El rei
Nosso senhor o mandou por Alexandre de Gusmão e Tomé Joaquim da Costa Corte Real conselheiros do
seu Conselho Ultramarino e se passou por duas vias. Caetano Ricardo da Silva afez em Lisboa a 26 de
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Setembro de 1745.
Cód. 261
fl. 10

Para o governador da capitania de Pernambuco.
D. José etc. faço saber a vos governador e capitão general da capitania de Pernambuco, que vendo-se o
que me representou em carta de 21 de Maio do corrente ano escrita ao secretário de Estado Tomé Joaquim
da Costa Corte Real para que eu seja servido da ao ajudante que serve na secretaria desse governo o
emolumento que entender é proporcionado ao seu grande trabalho, me pareceu ordenar-vos declareis os
sobejos que há na provedoria da fazenda ou de que parte se poderá estabelecer o salário a este novo oficial
no caso que eu mandar criar. El rei nosso senhor mandou pelos seus conselheiros do seu Conselho
Ultramarino abaixo assinados e se passou por duas vias, Caetano Ricardo da Sãva afez em Lisboa a 20
de Dezembro de 1757 o secretário Joaquim Miguel.

Cód. 261 Para o Governador da capitania de Pernambuco.
fl. 11 V.
D. João etc. faço saber a vos governador e capitão general da capitania de Pernambuco,

que por ser
conveniente a meu serviço, me pareceu ordenar-vos não provais os ofícios de justiça e fazenda sem teres
informações da capacidade dos sujeitos que houveres de prover dada pelos ministros perante quem hão de
servir, declarando-vos que não podeis dar licença para advogar, por que estas licenças as dou somente eu
pelo meu Conselho Ultramarino. El rei nosso senhor o mandou por Alexandre de Gusmão e Tomé Joaquim
da Costa Corte Real conselheiros do seu Conselho Ultramarino e se passou por 2 vias, Luís Manuel afez
em Lisboa a 4 de Outubro de 1745.

Cód.
fl. 22

261 Para o Governador da capitania de Pernambuco.

D. João etc. faço saber a vos governador e capitão general da capitania de Pernambuco, eu sou servido
ordenar-vos remetais ao meu Conselho Ultramarino uma relação de todas as companhias das Ordenanças
que há nos distritos do vosso governo declarando o número de moradores que tem cada uma das ditas
companhias sem entrar neste número os ausentes e também remetereis outra relação das companhias de
auxiliares com a mesma declaração do número dos soldados de cada uma, acrescentando, porém nesta, a
declaração dos lugares, sítios ou povoações onde são moradores e as distâncias que ficam dos portos do
mar entre si, como também declarareis que soldos vencem os oficiais dos ditos auxiliares e porque ordem
lhe foram estabelecidos, remetendo por cópia e ficareis entendidos que estes oficiais e seus soldados

auxiliares não são isentos das jurisdições dos capitães-mores do Ceará e Rio Grande respectivamente. El
rei nosso senhor o mandou por Alexandre de Gusmão e Tomé Joaquim da Costa Corte Real conselheiros do
seu Conselho Ultramarino e se passou por 2 vias, Pedro José Correia afez em Lisboa 24 de Setembro de
1745.
Cod. 262 Para o ouvidor geral de Pernambuco.
fl. 228 v
D. João etc. faço saber a vós da comarca de Pernambuco

que devendo, na forma do Regimento da
secretaria do governo dessa capitania tirar-se todos os [3] anos residência ao secretário dele. E querendo
eu que esta diligência, tão útil ao meu serviço e tanto as esquecidas se ponha em efectiva e impreterível
execução. Sou servido ordenar-vos que imediatamente receberes esta minha ordem procedais com o
escrivão do vosso cargo a tirar residência a Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho Sousa Chichorro de
todo o tempo que exerceu o emprego de secretário desse governo e tanto que a dita residência se achar
acabada me enviareis pelo meu Conselho Ultramarino os autos dela serrados e lacrados, escrevendo-me
por vossa carta o que da mesma residência consta a respeito do modo porque o dito secretário me serviu se
foi bom acolhimento às partes e se delas exigiu, pelos papéis que expediu maiores emolumentos do que lhe
vão devido pelo seu regimento o que tudo e pela forma determinada será entregue ao secretário do
sobredito Conselho para que me seja presente. O príncipe nosso senhor o mandou pelos ministros abaixo
assinados do seu Conselho Ultramarino; José António Gaspar afez em Lisboa em 12 de Julho de 1804. O
secretário Francisco de Borja Garção Stockier afez escrever. Nicolau de Miranda Silva de Alarcão, Aires
Pinto de Sousa, por despacho do Conselho Ultramarino de 23 de Dezembro de 1803.

Cod. 263 Para o secretário do governo de Pernambuco.
fl. 9 v
D. Maria etc. faço saber a vos secretário do governo da capitania de Pernambuco, que eu sou servida
determinar-vos que todas as ordens que pelo meu Conselho Ultramarino se designarem para esse governo,
remetais a secretaria do mesmo Conselho uma relação individual por vós feita pela qual conste terem sido
entregues as mesmas ordens e que o governado e capitão general dessa capitania ficou ciente do que nela
se determinar. Advertindo-vos que esta vos fica anotada para vossa residência A rainha nossa senhora o
mandou pelo conselheiro do seu Conselho Ultramarino abaixo assinado e se passou por duas vias:
Jerónimo José Correia de Moura afez em Lisboa a 3 de Setembro de 1777. O secretário Joaquim Miguel
Lopes de Lavre afez escrever. Miguel Serrão Diniz, José de Carvalho de Andrade.
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Registo de Consultas de Pernambuco
Cód. 265 Sobre o que responde o governador de Pernambuco a ordem que teve para não passar provimento algum de
fl. 26
serventias de ofícios senão pelos primeiros 3 meses.
Por vossa majestade ser informando que o governador de Pernambuco contra a forma do seu regimento
excedia a jurisdição que lhe é concedida sobre o provimento das serventias dos ofícios. Foi vossa
majestadear-lhe não passasse-lhe provimento algum de ofícios senão pelos primeiros três meses. Responde
o governador da mesma capitania Félix José Machado (...) que dos livros de registro daquela secretaria não
constava que se passassem provisões por mais tempo que o de três meses excepto para as capitanias do
sertão, como estava mandado por vossa majestademplo se praticava o mesmo na capitania do Ceará
Grande por ficar 300 léguas de distância daquela praça que este fora o motivo porque vossa majestade foi
servido tomar para as capitanias do sertão, pelo haverem assim, por bem seus antecessores desde o tempo
de D. Fernando Martins Mascarenhas, por ser impraticável que uns vassalos que tinham o seu recurso tão
longe fossem obrigados a tirar de 3 em 3 meses por aquele governo, que esta dificuldade venciam eles
servindo sem provisões, faltando ao pagamento (...) fazendo-se por esta causa todos os atos e processos
nulos (...) o que só de algum modo se podia evitar com os provimentos anuais (...) Dando vista da carta
referida ao provedor da coroa, respondeu que lhe parecia conveniente que se concede-se faculdade ao
governador para passar provimentos aos oficiais de justiça ou fazendo por tempo de um ano sendo a
distância do lugar aonde residem os oficiais mais de 100 léguas, porém que passado ele não possa
reformar e que os que foram de menor distância passa os provimentos por seis meses". Lisboa 29 de Abril
de 1713.
Cód. 265 O governador de Pernambuco responde a ordem que teve para com o ouvidor geral ejuiz de fora fazerem
fl. 72.
um regimento para os oficiais da secretaria que havia de levar por cada papel e vai a informação,
regimento e proposta do secretário.
Queixando-se a vossa Majestade os oficiais do senado da Câmara da cidade de Olinda de que os oficiais
da secretaria daquela capitania de Pernambuco levavam exorbitantes salários pelos papéis que nele se
expedem e registram em grande dano dos povos pedindo a vossa majestade lhes mandassem taxar o que
deviam levar, declarando-se ao senado para ser manifestado aos povos. Foi vossa majestade servir
ordenar ao governador da dita capitania de Pernambuco que com o ouvidor e juiz de fora fizessem um
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regimento para os ditos oficiais da secretaria da mesma capitania, taxando-lhes com individuação o que
haviam de levar por cada um papel, havendo respeito à carestia da terra e aos ordenados que tinham. (...)
A esta carta respondeu o governador D. Lourenço de Almeida (...) com esta ocasião se vir também uma
carta que escreveu a vossa majestade Tomé Matos Girão, secretário da dita capitania em 12 de Setembro
do ano passado, em que representa a vossa majestade foi servido provê-lo no cargo de secretário do
governo daquela capitania quando chegou e entrou no seu exercício (...) em 9 de Junho e tomando inteiro
conhecimento do estado em que aquela terra e a mesma secretaria foi precisado por na presença de vossa
majestade a proposta inclusa (...) a proposta inclusa (...). Pareceu ao Conselho considerando o que informa
o governo de Pernambuco e razões que representam o secretário e oficiais da secretaria daquela capitania
e ao estado do tempo em que hoje se acha todas as coisas nas conquistas pela sua carestia e aos ténues
emolumentos que tem os seus lugares e ser justo que tenham com que se possam sustentar (...) e segundo
a autoridade do ministério que se ocupam (...) haja sua vossa majestade, por bem de que se lhe dobrem a
metade dos emolumentos que lhe vem arbitrado no dito regimento. Lisboa 10 de Janeiro de 1718.
Cód. 267 Luís José de Sá Governador da capitania de Pernambuco em carta de 23 de Agosto de 1750 (...) da dúvida
que o ouvidor daquela capitania Francisco Vieira de Araújo tem em por o cumpra-se nas provisões que ele
fl. 30v.

governador passa para as serventias dos ofícios por não chegarem renovados provimentos da Bahia
fundado em que naquela ouvidoria há ordem de vossa majestade que manda que o ouvidor não cumpra
segunda provisão no mesmo sujeito se não mostrar passados os primeiros seis meses, provimento do vicerei. Lisboa 3 de Julho de 1753.
Cód. 275. Para António
Ultramarino.
fl. 27.

Teles da Silva, governador

do Brasil sobre a observância

do regimento do

Conselho

(...) pelo regimento que com esta vos envio vos será presente os negócios e jurisdição que tocam ao meu
Conselho Ultramarino assim tocantes da administração, da justiça e como da fazenda e guerra porque na
observância dele consiste os acertos das resoluções, encomendo-vos que pela parte que vos tocar lhe faças
dar inteiro cumprimento nesse Estado, fazendo também registrar nas partes que tocar, não cumprindo
quaisquer outras provisões, cartas ou alvarás que contra o disposto pelo dito regimento se passem. Lisboa
21 de Agosto de 1644.
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artigo 18
Todas as vezes que for novo governador lhe fará presente todas as minhas ordens que houver na
secretaria e remeterá certidão de que assim o fez.
artigo 19
E hei por bem que no fim dos ditos três anos em que foi provido dará residência, sendo suspenso na
mesma forma que todos os oficiais quando são sindicados. Lisboa 1° de Abril de 1688.
Registo de Cartas régias, provisões e outras ordens para Pernambuco
Cód. 202. Carta régia para o vice-rei e mais governantes e capitães-generais das capitanias do Brasil.
fl.23
(...) tomando na minha real consideração o grave prejuízo e desordem que nascem do grande número de
oficiais de milícias e ordenanças providos por alguns dos governadores e capitães-generais do Estado do
Brasil com manifesto abuso e contravenção dos seus regimentos e das ordens régias sou servido (...)
ordenar que, daqui em diante não se crie de novo posto algum de milícia ou de ordenanças nem se altere
de maneira alguma a organização e composição actual destes corpos, sem que para os governadores e
capitães generais respectivos me representem as razões de necessidades e conveniência para que isso
possa haver (...). Palácio de Queluz em 20 de Julho de 1802.
Cód. 202 (...) sou servido (...) estabelecer logo uma junta da administração e arrecadação da minha real fazenda, a
fl. 25
que vós e vossos sucessores assistiram como presidente assistindo mais como ministros dela o procurador
da fazenda o provedor e o contador da mesma, do qual hei por bem que ajurisdição particular passe para
o corpo da junta onde terá a contadoria a seu cargo o tesoureiro geral da capitania (...) e o escrivão da
fazenda real". Lisboa 10 de Abril de 1769.
Cód. 202 Carta régia sobre o acrescentamento de ordenado ao secretário e oficiais da secretaria do governo de
fl. 45
Pernambuco.
Reverendo bispo de Pernambuco, amigo (...) havendo suprimido as abusivas patentes honorárias de que se
seguiam graves inconvenientes do meu real serviço e querendo indemnizar aos oficiais da secretaria desse
governo dos emolumentos de que foram privados por aquele motivo, hei por bem conceder ao secretário 100
mil réis, ao primeiro oficial 200 mil e ao segundo 150 mil réis. Todas estas quantias de aumento aos
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Anexo 1 - Arquivo Histórico Ultramarino
Avulsos - Pernambuco

Cota

Transcrição

Cx6
D. 472

Consulta sobre os bons serviços do capitão Manuel Gonçalves Correia.
Francisco Barreto, Mestre de Campo Geral de Pernambuco, escreve a vossa majestade em carta de 2 de
Fevereiro passado, que lhe pareceu lembrar o honrado procedimento com que se houveram as pessoas do
mestre de campo André Vidal de Negreiros; o capitão reformado António de Albuquerque; o auditor
Francisco Álvares Moreira e o capitão Manuel Gonçalves Correia, secretário do exército. Lisboa 17 de Abril
de 1654.

Cx. 8
D. 788

Requerimento de Manuel Coelho pedindo confirmação de carta patente, [post. 1666, Abril, 9, Pernambuco]
(...) a qual se registrará nos livros a que tocar. O alferes Francisco Dias da Sâva afez nesta vila de Olinda
capitania de Pernambuco aos 4 de Janeiro de 1666, o capitão Manuel Gonçalves Correia afez escrever.

Cx. 8
D. 796

Requerimento de Manuel da Silva Pinto, solicitando confirmação de sesmaria, [ant. 1666, Maio, 15, Pernambuco]
E porquanto em ano de 1655, foi sua majestade, servido ordenar-se agregassem a sua Real Coroa esta
capitania transmudando-as em património seu a qual ordem fez dar execução (...). (...) se registrará nos
livros a que tocar. Dada neste Recife de Pernambuco 8 de Junho de 1653. Francisco Dias da Silva afez.
Manuel Gonçalves Correia afiz escrever. Registrada no primeiro livro dos registos da secretaria do governo
de Pernambuco a que toca afl. 166. Recife 8 de Junho de 1653.

Cx. 9
D. 823

Requerimento de António Dias Cardoso pedindo confirmação de carta patente, [post. 1667, Setembro, 22,
Pernambuco]
Registada no terceiro livro dos registos a que toca da secretaria deste governo de Pernambuco a folha 118
verso. Recife Setembro 20 de 1667. Antunes
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Cx. 10

Consulta do Capitão Manuel Gonçalves Correia, pedindo reforma

D. 652

Manda vossa majestade por decreto de 28 de Março passado que se veja e consulte neste Conselho uma
petição do capitão Manuel Gonçalves Correia, morador na Capitania de Pernambuco, na qual diz que
havendo mais de 26 anos que assentou praça de capitão reformado na dita capitania servindo juntamente
de secretário do exército dela e que estando logrando a dita reformação (...) Com a petição relatada
apresentou o suplicante uma fé de ofícios porque consta haver servido o tempo referido de capitão
reformado e ter dois escudos de vantagem por se haver assinalado na recuperação das praças de
Pernambuco e ser hum dos deputados que o mestre de campo, governador Francisco Barreto nomeou para
se capitularem os acordos da entrega com os holandeses como secretário do exército. Lisboa 6 de Maio de
1672.

Cx. 10
D. 949

Carta do [governador de Pernambuco] sobre envio do requerimento do secretário do governo da capitania Diogo
Rodrigues Pereira.

Por este navio que aqui entrou da Bahia a consertar e agora parte, vão remetidos a esse conselho uns
papéis do alferes, Diogo Rodrigues Pereira em que pede a sua alteza que deus guarde a propriedade do
ofício de um dos escrivães dos órfãos da vila de Olinda, que esta vago há alguns anos por falecimento de
Manuel Ribeiro que foi proprietário dele, de quem não ficaram filhos. Como tudo consta dos ditos papéis,
que vossa majestade

me fará favor de os propor de maneira que não falte nenhuma

circunstância

a

justiça

deste pretendente e eu deva a vossa majestade toda a que lhe fizer; porque além dos serviços que
apresenta serve aqui de Secretário sem ordenado algum e com continua ocupação. Este ofício que pede é de
tão pouco rendimento que não terá muitos pretendentes nem alguém com merecimento e razões que nele
concorrem e eu desejo muito que por minha via logre este despacho já que não lhe posso procurar outro
maior: todos devereis a muita
que vossa majestade, me faz. Esta é a 3a via da carta que escrevi a
vossa majestade de 10 de Dezembro do ano passado pelo dito daqui partiu. Agora sucedeu de novo
vagarem em Itamaracá os ofícios de escrivão da câmara e tabelião público do judicial e notas que são
anexos, por falecimento de António Rodrigues Carvalho proprietário deles de quem não ficaram filhos como
dou conta em carta particular aonde lhe falo nos merecimentos deste meu recomendado, vossa majestade
me fará mercê em caso que já não esteja despachado com o ofício que pedia dos órfãos ou havendo
impedimento para que se lhe não dar de propor para estes ofícios de Itamaracá na falta de outro que em
para o lugar procura. Em uma ou outra coisa recebereis de V.M. m. favor grande desejo que tenho de deixar
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Cx. 10

D. 949

Cx. 11
D.1027

Cx. 13
D.1346

acomodado este sujeito antes que eu me vá de Pernambuco. Guarde nosso Senhor a vossa majestade
muitos anos. Olinda 20 de Agosto de 1672. Requerimento
Diz Diogo Rodrigues Pereira, morador na capitania de Pernambuco que ele tem servido a vossa alteza nas
guerras da mesma capitania em praça de soldado e alferes vivo e reformado desde 29 de Janefro de 1665
até fim de Julho de 16_ estando-se no decurso deste tempo em todas as ocasiões que se ofereceram de
muitas satisfação, serviu também por vezes os ofícios de escrivão da câmara, tabelião público judicial e
notas e de escrivão dos órfãos e da fazenda real da capitania do Rio Grande, havendo-se com muita
verdade e zelo do serviço de vossa alteza e do bom aviamento das partes e por ser muito prático e bom
judicial foi sempre encarregado dos negócios de maior confiança e por em boa prática os que corriam nos
auditórios da dita capitania e ultimamente por ser pessoa de quem os governadores de Pernambuco fizeram
sempre muita estimação foi provido por Fernão de Sousa Coutinho no cargo de secretário daquela capitania
sem por isso se lhe dar ordenado ou salário algum somo tudo consta das certidões que apresenta e porque
o ofício de escrivão dos órfãos da vila de Olinda está vago por falecimento de Manuel Ribeiro de quem não
ficaram filhos como se mostra da certidão que apresenta de Vicente Ribeiro de Sá escrivão dos órfãos da
mesma vila e nele suplicante concorrem os serviços e requisitos necessários para o bem servir.
Requerimento de Diogo Pinheiro Camarão, pedindo confirmação de carta patente, [ant. 1675, Março, 7,
Pernambuco]

Arraial do Bom Jesus em Pernambuco em 1 de Junho de 1648, eu capitão Manuel Gonçalves Correia afiz
escrever.
Requerimento de Luís de Miranda, pedindo confirmação de carta patente, [ant. 1685, Novembro, 8, Olinda]
(...) que para firmeza de tudo mandei passar a presente que vai por mim assinada e selada com o sinete
das minhas armas a qual se registrará nos livros da secretaria deste governo e nos da mesma câmara,
donde os oficiais de lá lhe farão acento da matrícula segundo estão das ordenanças. Dada neste Recife de
Pernambuco a primeiro de 1 do mês de Agosto de 1685, Manuel Coelho afez escrever. Registada no livro 7o
da secretaria deste governo de Pernambuco a folha 28.
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Cx. 13
D. 1347

Requerimento de José de Sá de Albuquerque, pedindo confirmação de carta patente, [ant. 1685, Novembro, 13,
Pernambuco]

(...) que para firmeza de tudo lhe mandei passar a presente
qual se registrará nos livros da secretaria deste governo
Olinda em os 3 dias de Outubro, António Pereira afez,
escrever. Registrada no livro 6o da secretaria deste governo

por assinada e selada com sinete de minhas, a
e nos mais a que tocar. Dada nesta cidade de
ano de 1684, António Barbosa de Lima afez
de Pernambuco a folha 125.

Cx. 14

Consulta do CU sobre requerimento de António Barbosa de Lima pedindo a propriedade do ofício de secretário.

D. 1390

Senhor.
António Barbosa de Lima, natural desta cidade e filho de Marcos da Costa (Seco), fez petição a vossa
majestade. Por este Conselho e pelas fés de ofício e certidões que com ela apresentou consta embarcou-se
no ano de 1669 na fragata Rainha Santa que foi a ilha terceira e depois
com o embaixador de Roma o
conde de Prado a quem assistiu até Fevereiro de 1672, em que entrou nesta corte havendo-se com
pontualidade e satisfação nas funções públicas que houve. Embarca-se na armada que no ano de 1675
saiu a correr a costa do mar mediterrâneo e nela se achar no fazer das costas um navio de mouros e
lançando-se fora lanchas para lhe darem fogo se um dos soldados que nela se embarcaram, expondo-se ao
evidente perigo de perder a vida e portando-se com valor no temporal que de repente se levantou e da
mesma maneira se haver no ano de 1677 na armada rela que foi de socorro à praça de
na caça que
se deu as duas naus de mouros que se encontraram no trabalho que se padeceu com uma tormenta que
desarmou a fragata São Francisco de Borja em que ia embarcado, procedendo em tudo do que foi
encarregado com satisfação e passando depois em companhia de D. João de Sousa governador da
capitania de Pernambuco nela o prover por sua patente em posto de capitão de infantaria e sentando ali
praça de alferes reformado em Io de abril de 1683, continuar nela por espaço de 1 ano 4 meses e 20 dias,
havendo também servido no decurso de todo o tempo do governo do dito João de Sousa de seu secretário do
governo e proceder nesta ocupação com todo acerto, prudência e expedição sendo de todo bem quisto, por
mui desinteressado prudente virtuoso de segredo e nas matérias das secretarias muito perito. Pede a vossa
majestade, lhe faça mercê de o prover de propriedade no dito ofício de secretário na dita secretaria da dita
capitania de Pernambuco. Escrevendo-se ao governador João de Sousa do que se levava de salário os
secretários daquela capitania e se convinha haver pessoa provida nela de propriedade para tratar de ter
em boa forma os papéis pertencentes ao governo e da suficiência e capacidade de António Barbosa de Lima
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Cx. 14
D.1390

Cx. 15
D.1504

para este oficio. Respondeu a vossa majestade. Por carta de Maio do ano passado que enquanto o salário
nos emolumentos do próprio oficio é que consistia e este era tão limitado e incerto que se não vagavam
companhias da ordenança que se houvesse de prover-se de cada patente 8 mil e de cada provisão de oficio
de justiça ou de fazenda 2 mil e 600 réis tendo umas e outras partes o oficial da secretaria não bastavam 2
mil que cada navio de guerra na saída daquele porto para que com o
dividido ao cargo passe com
decência a pessoa que o exercer-se que este era o rendimento que se interessava no oficio de secretário, não
permanente pela diminuição que podia haver nos navios da frota e pela contingência da vacância de postos
e ofícios, porque muitas vezes sucedia, como a experiência tinha mostrado, passe um ano sem que na
secretaria se passe uma patente e alguns meses sem que nela fizesse uma provisão. O que não só
conveniente mais preciso considerar que o secretário fosse de propriedade e não de serventia por diferente
eram os acertos de quem
e mas negócios com a experiência deles o que em obrava nas matérias sem
as notícias necessárias, sendo certo que quando outras se chegavam perfeitamente o perceber era quando o
secretário acabava de servir de mais do prejuízo que podia ser seguisse a que politicamente devia atenderse comunicando-se cada 3 anos a diversas pessoas as cifras que naquele governo continuaram o ofício de
secretário dele por espaço de 20 anos, Manuel Gonçalves Correia e como não ter provisão de vossa
majestade. Não houvera governador que o depusessem tendo faculdade para faze-lo sem dúvida por
considerarem nas inteligências de um secretário prático motivo para melhor direcção do governo. Além da
referida informação escrevem a vossa majestade. Por este Conselho os oficiais da câmara de Olinda,
Igarassu e Goiana e todos representam a grande utilidade que se segufrá aqueles povos em que o
suplicante seja provido na dita ocupação porque experiência
tinha mostrado que muita parte dos
acertos dos governadores, resultam do bom procedimento dos secretários. Ao Conselho parece,
considerando o muito que convêm haver nas capitanias do Brasil secretários providos por vossa
majestade., pois estes haverão diferentemente na expedição dos negócios e o terem em boa forma os papéis
e ordens que forem de vossa majestade. Tocantes ao seu serviço, melhoras e conservação das conquistas.
Lisboa 23 de Janeiro de 1686.
Carta do governador do Estado do Brasil, António Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, sugerindo o nome de
António Barbosa de Lima para servir de secretário do Govemo-geral do Brasil.

Quando vossa majestade. Me fez mercê da promoção de governador de Pernambuco para o de governador
geral do Estado a primeira coisa que me ocorreu foi levar em minha companhia para a Bahia o secretário
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António Barbosa de Lima, pelas boas prendas e honrado procedimento que nele experimentei; porém como
em todas as minhas acções antepus sempre o serviço de vossa majestade, a conveniência própria e não
era possível que ele deixasse a ocupação de que vossa majestade, lhe fez mercê sem proceder 1° expressa
licença de vossa majestade, me parece justo, condoendo-me do pouco cabedal que possui e do limitado
rendimento do seu ofício. Representa a vossa majestade o quanto será conveniente a este sujeito se
na
mesma ocupação oufazê-lo vossa majestade capitão de infantaria dos dois terços pagos desta praça que
primeiro vagar. E visto não vencer ordenado com o cargo de secretário que em todos os contratos que se
arrematarem se lhe dê propina nos da fazenda real, igual a que leva o escrivão da fazenda e nos do senado
de Olinda a que vence o escrivão da câmara porque deste modo sem particular despesa da fazenda de
vossa majestade terá o secretário com que honestamente poder se sustentar, e vossa majestade ficará
premiado a quem, desinteressadamente,
o serve com satisfação. Eu assim o entendo, vossa majestade fará
o que melhor for servido". Olinda 25 de Maio de 1690
Cx. 17
D.1694

Requerimento do secretário da capitania de Pernambuco António Barbosa de Lima pedindo declaração de
pagamento de direitos dos seus ofícios, [ant. 1695, Dezembro, 2]
Diz António Barbosa de Lima que vossa majestade lhe fez a mercê da serventia por outros nove anos do
ofício de secretário das capitanias de Pernambuco como consta do bilhete junto e fazendo-lhe
vossa
majestade a primeira mercê de nove anos requereu nesta junta sobre o que devia pagar de novos direitos e
se determinou que pagasse como de propriedade e por quanto não é razão que se lhe torne a levar
segundos direitos da prorrogação por haver pago pela primeira como propriedade e toda a pessoa que paga
direitos novos como propriedade, ainda que sirva qualquer ofício se lhe não pode mais coisa alguma ainda
que no espaço dos muitos anos que servir se monte mais de direitos do que se deva de propriedade e assim
se tem determinado muitas vezes por resolução desta junta em cuja conformidade tendo ele suplicante uma
vez pago como proprietário não deve ser obrigado a pagar segunda prorrogação pedindo-se-lhe outros
direitos de nova propriedade pelo que, pede a vossa Majestade, visto o que alega, lhe faça mercê mandar
declarar que não deve direitos da segunda prorrogação visto havê-los pago na Ia mercê como proprietário
do dito ofício".
Consulta
António Barbosa de Lima fez petição a vossa majestade por este Conselho em diz que por servir ao serviço
de vossa majestade haver nas capitanias do Estado do Brasil secretário providos por vossa majestade e
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constar que nele suplicante concorriam todas as circunstâncias para se fiar a dita ocupação assim pelas
boas informações que houver do seu talento, como por haver servido a vossa majestade na embaixada de
Roma com o conde de Prado, em praça de
de soldado e diferes do mestre de campo, embarcando-se em
várias armadas e nelas proceder com satisfação, como também em capitão de Pernambuco de alferes
reformado e capitão de infantaria Houve vossa majestade por bemfazer-lhe mercê do cargo de secretário
das capitanias de Pernambuco por tempo de nove anos com obrigação de servir também de secretario das
missões, sem ordenado algum da fazenda real e
com os emolumentos declarados no regimento que
vossa majestade lhe mandou dar. E por que nele ordena vossa majestade, que ele suplicante, dê residência
do dito cargo a que tem satisfeito e nos anos que vem de 1696 se findam os nove anos em que foi provido
no dito cargo e nele se tem havido com mui honrado procedimento no desempenho de suas obrigações com
grandes virtudes de modéstia, inteligência e limpeza de mãos sem dele haver a menor queixa Antes dos
seus mesmos emolumentos (perdoar) muita parte dele aos soldados e pessoas pobres e com grande
trabalho na forma que deu aquela secretaria pela não haver obrando pelo que tocava as missões com todo
oferecer e actividade. Como tudo mais largamente constava da certidão que por este Conselho se lhe
passou da sua residência como dos mais papéis oferecia. Pede a vossa majestade que em satisfação dos
ditos serviços lhe faça mercê da propriedade do dito lugar de secretário das capitanias de Pernambuco, na
forma que o é Bernardo Vieira Ravasco, ou de outro qualquer como de que vossa majestade seja servido
neste reino para que descentemente se possa recolher a ele e alimentar sua mulher e filhos. Com esta
petição apresenta documentos porque consta o que nela relata Ao Conselho parece que na consideração
das razões que representa António Barbosa de Lima e se mostra pelos documentos que oferece se ter
havido com mui honrado procedimento no exercício da ocupação de secretário de Pernambuco e com muita
inteligência e geral aceitação das partes sem que das suas acções houvessem a menor queixa antes uma
grande opinião dos seus costumes, zelo e verdade fazendo-se pelas notícias que adquiriu, mui capaz da
sua continuação: que por todos este respeitos lha faça vossa majestade mercê de que se lhe passe provisão
para que sirva por outros nove anos, igual provimento que já a tiver. Atendendo vossa majestade o que
sobre estas razões que nele concorrem o teria dado residência dos outros que serviu em que se comprovou o
superestimo e satisfação com que se houve neste ofício. Lisboa 16 de Novembro de 1695.
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Cx. 19
D. 1848

Requerimento de Agostinho Ferreira da Costa, pedindo confirmação de carta patente, [ant. 1700, Outubro, 6,
Pernambuco]

(...) a qual se registrará nos livros da secretaria deste governo e nos da câmara da cidade de Olinda, onde
os oficiais dela lhe farão acento de matrícula segundo estilo das ordenações. Dada neste Recife de
Pernambuco em os 27 de Julho, Luís Ribeiro Monção afez, ano de 1699, o secretario António Barbosa de
Lima afiz escrever. Registada no livro 2o de registos de patentes da secretaria de Pernambuco afl. 60 v.
Cx. 26
D. 2362

Carta do governador sobre desordem nos livros da secretaria.
Senhor

Dou conta a vossa majestade de que na carta que escrevi pela s Ilhas do número 9 sobre as desordens em
que achei esta secretaria me faltou declarar que os livros senão acham numerados, rubricados, nem com
encerramento na forma de estilo. E parece-me muito preciso que vossa majestade mande que se execute
para que no caso em que se não possa efectuar no meu tempo, seu o secretário obrigado a continuação
desta diligência, de que será conveniente dê conta o meu sucessor, já que António Barbosa de Lima que
actualmente se acha nesta corte deixou os ditos livros neste termos com trintas anos de secretario, descuido
que não pode que não pode suprir em todo o que hoje serve mormente oferecendo-se-lhe com grande
vantagem e muito mais que escreve do que em nenhum tempo a António Barbosa de Lima". Recife 12 de
Outubro de 1713.
Cx. 28
D. 2502

Requerimento pedindo ajuda de custo para viagem à capitania de Pernambuco, [ant. 1717, Janeiro, 3, Lisboa]
Senhor,

Diz Tomé Matos Girão, secretário provido por vossa majestade para o governo da capitania de Pernambuco
que ele suplicante esta para se embarcar na frota que há de partir para o dito estado este presente ano a
exercitar o dito cargo. E porque o suplicante é um homem pobre e para se aviar necessita de fazer alguns
gastos. E vossa Majestade pela sua real grandeza tem sido servido declarar algumas ajudas de custos as
pessoas qual com semelhantes cargos, como foi o caso ao secretário do governo do Maranhão, atendendo a
não ter a ocupação, com que o suplicante vai servir a vossa majestade ordenado algum, mais que os
emolumentos que são incertos. Portanto, pede a vossa majestade atendendo ao referido e aos gastos
precisos que lhe é necessário fazer para o seu embarque, lhe faça mercê mandar-lhe dar a ajuda de custo
que foi servido. "
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Consulta
[Parecer do procurador da fazenda]
grande
E dando vistas ao procurador da fazenda, respondeu que estas ajudas de custos fazem
despesa a fazenda de vossa Majestade ejá que as costumadas se não podem tirar sem queixa e escândalo
não era justo que se introduzissem outras que nunca se deram. Ma antes por parte da fazenda de vossa
majestade requeira que quando se pusessem vagos e em concursos alguns destes lugares, que tem
vinculados a si este terrível foro de ajuda de custo, se declare logo no edital que não de dar tal ajuda
porque ainda assim não haviam de faltar opositores e que pedindo com esta certeza não teriam depois do
que se queixar. Pareceu ao Conselho que na consideração das razões que representa Tomé Matos Girão e
aos exemplos que tem ao seu favor no que se praticou com alguns secretário, sendo certo que para se aviar
há de ser necessário fazer despesas, segundo a sua pessoa, e ao lugar que vai servir, no qual não tem
ordenado e nesta consideração se fazer digno dá atenção a vossa majestade o seu requerimento, que vossa
majestade lhe faça mercê de 50 mil réis de ajuda de custo. Lisboa 3 de Abril, de 1717.
Cx. 29
D. 2608

Requerimento do secretário Tomé de Matos Girão [ant. 1720, Setembro, 20]
Senhor
Diz, por seu procurador, Tomé de Matos Girão secretário da capitania de Pernambuco que vossa majestade
que Deus guarde, foi servido fazer-lhe mercê da dita secretaria por tempo de 3 anos, que terão fim em
Junho deste presente ano. E vendo seus procuradores se lhe achando o tempo da sua provisão recorreu a
vossa majestade, por este Conselho, para que se lhe concede-se mais tempo e com efeito se lhe concedeu
um ano em Fevereiro deste presente ano e pagando o mesmo direito a vossa majestade como tudo consta
do documento que junto oferece lhe escrevi [...] o secretário André Lopes de Lavre passar-lhe provimento do
dito ano concedido com o pretexto de que se corria [...] editais e dado a dita secretaria por vaga o que
parece se faz [...] se ter concedido ao suplicante mais o dito ano de que tem pago trinta mil réis do direito
[...] se lhe deve passar seu provimento e suspender em se dar o dito lugar por vago, [...]. Por ser secretário
de boa expedição e inteligência como é o suplicante o que não será utilidade ao real serviço se for secretário
novamente na dita secretaria. Pelo que: pede a vossa majestade que em ponderação do referido lhe faça
mercê mandar se lhe passe seu provimento do ano que está concedido por este Conselho e que se suspenda
os editais que se puseram inadvertidamente se de dar a dita secretaria por vaga tendo-se prorrogado ao
suplicante mais o dito ano que consta documento junto e ser muito útil ao serviço de vossa majestade ser o
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suplicante por ir governo novo que concede secretário inteligente e expediente como é o suplicante.
Cx. 29
D. 2652

Requerimento de Manuel da Silva Rosa, solicitando ordem para não se admitir Bento Soares na secretaria daquele
governo, [post. 1722, Maio, 4]
Diz Manuel da Silva Rosa secretário do governo da capitania de Pernambuco, que tomando posse do dito
lugar, tratou de dar por escuso daquela secretaria a um Bento Soares Pereira que nela havia metido na
ocupação de oficial menor, o secretário seu antecessor, ao tempo que entrou a governar aquela capitania o
mestre de campo Francisco de Sousa por falecimento do governador Manuel de Sousa Tavares. Três causas
são as que motivaram justamente ao suplicante para expulsar da dita ocupação: 1 ° por não ser a sua letra
suficiente e inteligível para a fatura dos papéis, maior suposição nem saber escrever certo, ante, tudo
errado e mal colocado que se queixaram muitas partes a quem lavrou patentes dos desconcertos que nelas
acharão: tanto assim que na ocasião da frota próximo do que partiu daquele porto, estando ele secretário
na dita secretaria dando expedição as respostas das cartas reais lhe mandou advertir o governador e
capitão geral D. Manuel Rolim de Moura pelo seu secretário interior que a escrita que se fizesse para sua
majestade não fosse nenhuma pela mão do dito Bento Soares, por não ser de letra capaz para esse efeito: o
que ele suplicante observou, não tendo naquele tempo outro oficial que o ajudasse no expediente dos
inumeráveis papéis que se precisão na dita ocasião. A 2a, por não homem de segredo nem capaz de
guardar naquela secretaria de Pernambuco como o mostrou larga e notoriamente no tempo do governo D.
Francisco de Sousa que por se achar morador e casado na cidade de Olinda a mais de 26 anos e por esta
razão ser acérrimo parcial de todos os homens, principais daquele distrito com os quais concorreu para a
sublevação e guerra civil que demoveram naquela terra os naturais dela revelou
com grande erro de
ofício todas quantas resoluções premeditaram, disposições e procedimentos que se dirigiam ao bem do
serviço de vossa majestade as pessoas de governação daquela mesma cidade do que resultou perturbarem
aquele governo com algumas absolutas inobedientes que lhe escreveram a que foram respondido com
uma severa representação que levaram do vice-rei e capitão geral do Estado do Brasil, a quem se deu conta
sendo o motor de tudo isto o dito Bento e de outras operações em que o mesmo governador reconheceu
revoltoso. A 3a, por ele suplicante entender que estas 2 verificadas circunstâncias precisamente o inabilitam
a que com ela mostra-se o ânimo de ser admitido na secretaria. Bem que deste modo era prejudicial nela e
que a regalia que lhe concede o lugar que o suplicante ocupa de secretário, lhe dava direito para o fazer
despejar e assim o executou e meter na secretaria a um irmão seu legítimo sujeito de conhecida capacidade
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e boa satisfação e igual merecimentos, com mais o requisito de ser bom escrivão e muito melhor letra que a
do dito Bento, pelo legível e asseio com que faz e ainda em pouca continuação como se vê da cópia de sua
patente que com esta o fez, que por ele manda o suplicante tirar do
5o do registro delas onde se acha
lançada afl 68 cujo o provimento se fez na pessoa do dito seu irmão na ocasião do levantamento que
houve naquela capitania por ser conhecida sua fidelidade e zelo com que ia naquele tempo se empregava no
real serviço de vossa majestade, razões todas que o obrigaram, ao suplicante, o prover na dita ocupação de
oficial menor daquela secretaria, ao dito seu irmão Alexandre da Silva Rosa, como se vê do provimento que
com este o fez, o qual logo confirmou o governador capitão geral D. Manuel Rolim de Moura, por ser feito
acento e beneplácito. E por ser tão absoluto, anda o dito Bento, que se atreveu, fomentado dos camaristas e
mais nobreza da dita cidade de Olinda, pelo muito que estima ter naquele secretário pessoa de sua facção,
possam alcançar notícias de todos os movimentos destinados pelo governo afazer justificar em juízo
com uma acção de força que deu contra ele suplicante e do dito seu irmão com fundamento de litigar a seu
favor, o direito possessória sendo que de nenhuma maneira se lhe fez em ele suplicante o dar por escuso
com o direito que lhe assegura a sua regalia o que fez provar e defender com as representações
subsequentes, ainda mais é para atender e digno de reparo, que sendo o dito Bento Soares Pereira
ajudante de um dos 3o volantes que se erigiram naquela capitania de que é coronel D. João de Sousa,
lucrando pela fazenda real de vossa majestade o soldo de 4 meses, cada mês não assistido naquele distrito
nem as obrigações do dito posto por 3o ajudante não tendo os terços ou regimentos mais que dois o que
tudo maquinou com a sua indústria sendo contra as ordens de vossa majestade onde fraude de sua real
fazenda o pague o soldo de um posto desnecessário e a pensão que o não exercita como é notório. Pede a
vossa majestade que atendendo ao referido e para o bem da real serviço lhe faça mercê ordenar ao
governador e capitão general da dita capitania de Pernambuco não admita de nenhuma maneira na
secretaria daquele governo ao dito Bento Soares Pereira por não ser conveniente ao seu real serviço, nem a
nenhuma outra pessoa que não seja da eleição e consenso do secretário actual e dos mais que lhe seguirem
declarando-se-lhe que este tem com o seu lugar a regalia de admitirem nas secretarias e de expulsarem
delas quem lhes for e não for conveniente nela a sua [assistência] e que assim o terá entendido o dito
governador e seus sucessores para que evitem semelhantes absurdos quais de presente cometeu o dito
Bento Soares Pereira e que a este se lhe dê logo baixa do posto de ajudante do número por ser
desnecessário e se recuperar o soldo que indevidamente levou da fazenda de vossa majestade.
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Cx. 29
D.2654

Requerimento de Bento Soares Pereira solicitando oficio de oficial maior da secretaria, [ant. 1722, Agosto, 29]
Senhor

Diz Bento Soares Pereira que estando ele exercendo a ocupação do oficial menor da secretaria do governo
de Pernambuco pela nomeação do secretário e confirmação do governador, com termo de posse e juramento
nas costa delafl. 5, com bom procedimento e estima, satisfação e suficiência para a dita ocupação como se
(faz) das certidões juntas af 6, 7, 8, 9 e 10. E vagando o lugar de oficial maior da dita secretaria onde não
há mais que
consta da certidão f 11 por promoção de Manuel da Silva Rosa ao lugar de secretário do
dito governo o qual fez nomeação em outro sujeito usurpando ao suplicante o direito que tinha par o dito
lugar aprovando-lhe a sua suficiência pela certidão fl. 14 e pela do governador actual D. Manuel Rolim de
Sousa f 6 e da certidão afl. 11, se mostra ser estilo observado passar o oficial menor ao lugar de maior
vagando, tendo a suficiência necessária em razão dos desacertos que comete afoita de experiência, causa
porque pela lei e ordenação, proíbe sua majestade, que Deus guarde se não possa privar os serventuários
das ocupações sem causa ou culpa a vista do que recorre o suplicante ao real amparo de vossa majestade
e real grandeza, atendendo ao zelo e fidelidade com que mostra ter-se empregado em seu real serviço a 14
anos 3 meses, pela certidão de fé de ofícios af 4 em remuneração dos quais: pede a vossa majestade se
digne por sua real grandeza fazer-lhe mercê mandar que o suplicante seja provido ao lugar de oficial maior
da secretaria do governo de Pernambuco ao menos quando se achar vago e que não possa ser privado do
lugar em que se acha no enquanto sem culpa judicialmente
formada
Cx. 30

Requerimento do secretário pedindo certidão declarando o teor do capítulo 28 do regimento dos governadores

D. 2662

daquela capitania, [ant. 1723, Janeiro, 12]
Certidão
Na secretaria do Conselho Ultramarino se acha registrado um regimento que se passou para o governador
da capitania de Pernambuco e no
deles afl. 142 o capítulo 28 do qual teor é o seguinte:.
Tanto que tomardes posse desse governo, me enviareis logo hum pé de lista da infantaria que achardes
nessa praça e suas anexas, entrando as primeiras planas com o que cada um vence e porque patentes,
alvarás e provisões. E o mesmo o fareis nos oficiais da artilharia condestables e artilheiros; e assim uma
relação do que importa a folha eclesiástica e secular, entrando as tenças que nesse governo se pagão; e a
relação virá com distinção das pessoas do que cada hum vence e porque ordem; E os que tiverem escudos
de vantagem quantos sejam e de que tempos a vencem, assim oficias como soldados e porque alvarás ou
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provisões. E outra relação dos gastos extraordinários que não entram na dita folha, livranças, reparos das
fortalezas, despesas da artilharia, concerto das armas e armazéns, e quanto se paga a Misericórdia da vãa
de Olinda da cura dos soldados e a quem se entrega este dinheiro e porque ordem se faz este pagamento e
lista dos soldados doentes que em hum ano para o outro entram no hospital; e se no socorro que se fazem
aos soldados entram se desconte alguma coisa para o mesmo hospital e quanto importa por ano. E outra
semelhante relação me enviareis muito por menor, de todas as despesas que faz a Câmara assim com os
oficias e soldados, como dos ordenados que paga, gastos das festas que faz, declarando cada festa o
quanto se despende nela cada ano; e as mais despesas que fizer o senado e a ordem que para isso tem. E o
mesmo fareis nas mais praças anexas a esse governo ou sejam por conta da minha fazenda ou pela das
Câmaras delas e subsídios que tiverem impostos. E quanto é a ordinária que se dá aos capuchos franceses
e porque ordem se lhe paga; e porquanto nesse governo e seu distrito há vários ofícios de justiça fazenda e
guerra que tem seus regimentos e outros sem estes, e todos muito confusos e encontrados em várias
provisões, alvarás e cartas e porque esta razão senão observam e ser conveniente assim pelo que toca a
meu serviço como para o bem da justiça e bom governo desses povos, em emendarem-se e reformarem-se,
tendo-se consideração ao tempo presente, vos encomendo e mando que também façais trasladar todos os
regimentos, ordens, cartas, alvarás, provisões e decretos que se tenham pedido, assim minhas como dos
senhores Reis meus predecessores e dos governadores gerais do Estado e outras pessoas que tiverem
ordens minhas para as passar. E os mais papéis que a isto pertencerem aos governadores
vossos
antecessores. E esta diligência, mandareis fazer desde o tempo da restauração dessas praças até o
presente, e havendo notícias dessas mesmas coisas antes de os holandeses as ocuparem, também me
enviareis os traslados. E todos com os mais papéis, relações e pé de lista que por este capítulo vos ordeno e
mando, sereis obrigado a mandardes tirar e remeter ao meu Conselho Ultramarino dentro de hum ano,
desde o dia que tomardes posse, com o vosso parecer a informação e dos oficias que entenderdes as podem
dar, para melhor se reformarem as ditas ordens e regimentos e sendo caso (o que de vós não espero) que
haja omissão nesta matéria, tereis entendido que findo o ano, e não tendo vós satisfeito as que se ordena
por este capítulo, hei por meu serviço, que logo que o Conselho Ultramarino me por a consultar esse governo,
de que agora vos fiz mercê e eu nomear pessoa que vos vá suceder além do que mais ordenar. E para esse
efeito e bem desta diligência tanto do meu serviço, ordeno aos oficias da justiça fazenda e guerra dessas
capitanias cumpram vossas ordens e mandados, como devem e são obrigados.
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Cx. 30
D.2671

Requerimento pedindo que se observe a prática dos governos passados com relação ao registro [ant. 1723, Março,

3]
Diz Manuel da Silva Rosa secretário actual do governo de Pernambuco que estando na posse seus
antepassados o estilo observado de nos princípios dos governos, se passarem ordens para todos os cabos
de guerra do seu distrito apresentarem sua patentes e se registrarem na secretaria do dito governo em
observância do qual estilo se passaram no princípio do governo actual para os ditos cabos de guerra
apresentarem as ditas patentes para se referendarem e se registrarem, e vindo com elas alguns dos ditos
cabos para o sobredito efeito o governador actual não quis consentir se registrassem e referendassem e
ainda alguns que tinham acudido com as ditas cartas que já estavam registradas todas, mas antes lhe
mandou restituir o salário de registro e porque os procedimentos é contra a dita posse e estilo há muito anos
observado de que não podia ser tirado o suplicante em prejuízo dos seus emolumentos maiormente sendo
útil ao serviço de vossa majestade, a que se [faça] os ditos registros e se vejam as ditas cartas para se
examinarem e verem os que
os lugares se são os próprios e juntamente que ficando registradas haver
instrução melhor na dita secretaria para se passarem ordens quando forem necessárias aos ditos cabos e
se saber com toda a distinção o estado deles, por cuja a causa sempre se observou e também por serem
ordens dadas aos ditos governadores por vossa majestade, o que o suplicante faz certo pelos documentos
juntos e parece não ser justificado se tirem ao suplicante [emolumentos] havendo tantos anos de estilo e
sendo este útil ao real serviço, porque de outra sorte não haverá instrução tanto das pessoas que servem
como do estado das coisas para se dar o remédio que for necessário, o que considerado parece se faz digno
ao suplicante de que vossa majestade, mande praticar o mesmo que se tem observado nos governos
antecedentes sobre as ditas referendações. Pede a vossa majestade, lhe faça mercê mandar que se observe
o estilo dos governos antecedentes e se referendem as ditas patentes e cartas, para ficarem nesta forma as
clarezas na secretaria para o que se passem as ordens necessárias. Espera real mercê.
Certidão
Manuel da Silva Rosa secretário do governo destas capitanias de Pernambuco e das missões delas por sua
majestade: que Deus guarde, certifico que prevendo os livros que servem nesta secretaria de Pernambuco
de registro de patentes passadas pelos governadores dele achei haver referendado António Oliveira
Gonçalves da Câmara Coutinho, no tempo do seu governo, 37 patentes; o marquês de Montebelo D. António
Félix Machado, haver referendado no seu governo, 49 patentes; Caetano de Melo e Castro seu antecessor
haver referendado no tempo do seu governo 34 patentes (até aqui não era esta capitania tão aumentada e
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Cx. 30
D. 2671

populosa) daqui por diante achei haver referendado D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro, no
tempo do seu governo 44 patentes; Francisco de Castro Moraes haver referendado no tempo do seu governo
sucedendo ao dito D. Fernando 63 patentes; Sebastião de Castro e Caldas seu sucessor haver referendado
no tempo do seu governo 56 patentes; Felix José Machado de Mendonça seu sucessor, haver referendado
no tempo do seu governo (ainda com achar a estes povos revoltosos e sublevados) 18 patentes; D. Lourenço
de Almeida, seu sucessor, haver referendado no tempo do seu governo 58 patentes; Manuel de Sousa
Tavares, seu sucessor, haver referendado no tempo do seu governo 82 patentes. Todo o referendo
dos sobreditos livros, a que submeto: o que afirmo com fé de pura verdade, com essa certidão escrita e
assinada por mim, jurado dos santos evangelhos, a bem de que eu seja deferido com toda justiça que se
mostrar a meu favor na remuneração do meu tão grande e notório prejuízo. Pernambuco, 14 de Outubro de
1722.
Certidão
Forma da carta circular que tem observado todos os governadores há muitos anos a esta parte com acção
de chamarem a referendar as patentes dos postos milicianos de todas as vilas e freguesias da jurisdição
deste governo, expedidas aos capitães-mores dela: exceptuando a estes por darem residência; e aos
regimentos dos homens pardos e pretos. E ainda que nela se faz menção das patentes reais não se
chamam para serem referendadas, se não por se acharem parte dela sem o cumpra-se dos governadores e
sem fé de registro nos livros desta secretaria. Esta mesma carta seguiu o governador e capitão general
actual.
Logo que vossa mercê receber esta mandará fazer um mapa de todos os postos milicianos das ordenanças
maiores e menores da jurisdição dessa freguesia de tenentes de cavalo para cima até coronéis, procedendo
uma exacta averiguação de todos eles: declarando as pessoas que se servem, assim de pé como de cavalo
e se o fazem do mesmo distrito a que pertencem e consequentemente, mandará notificar a todos os que se
acharem exercendo estes postos, para que dentro em 15 dias depois de notificados, apresentem na
secretaria deste governo as patentes com que servem, ou sejam reais ou passadas pelos governadores
meus antecessores para serem referendadas na forma das ordens de sua majestade que Deus guarde,
excepto as que já por mim estiverem firmadas: com comunicação de que não fazendo dentro do dito tempo
determinado se darão por vagos os ditos postos e se porão editais para serem providos em pessoas
beneméritas que os pretendam e juntamente com o mapa feito na sobredita forma remeterá
certidão de
como assim ficam notificados todos os que se acharem servindo nesse seu distrito contidos nele. Deus
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guarde muitos anos. Pernambuco 25 de Abril de 1722. D. Manuel Rolim de Moura, "
É de advertir que se limite o tempo a cada freguesia conforme a distância dela
Antes de partida a frota fez o dito governador expedir 3 ordens feitas pelo teor desta mesma carta para as
3 freguesias que distam desta praça 80 léguas além até 700 léguas aos sertões respeitando nesta
antecipação aqueles longes.
Logo que partiu a frota deste porto em 3 de Maio deu o dito governador calor a que se prossegui-se com
todas as mais ordens que haviam de ir aos capitães-mores das mais freguesias e com efeito entre mim e
meus oficiais, se escreveram 15 cartas para os que distam da parte sul. Aqui mostrou a Ia resolução do
ânimo com que estava de fazer a referendação. Entraram para dentro a assinar aqui entrou a peste em
malega (peneirada) e aplicada pelo meu antecessor, Tomé de Matos Girão e seus sequazes o
um
criado do mesmo governador a quem acharam capaz de o fazerem leva e traz; deste modo ficaram
demorados para dentro sem assinatura as sobreditas cartas, por tempo de quase 2 meses, quis eu saber
qual era a causa de se haver reduzido a tanta frioleira aquilo que se tinha dado tanto calor. Rebentou a
panela com o respiro de que os escrúpulos e remorsos da consciência e juntamente não haver ordem
expressa de el rei para se fazer a referendação e não queria ele prosseguir sem embargo de haverem feito
os seus antecessores. Declinaram estes pretextos por via de alguns sujeitos religiosos e prudentes que lhes
ensinaram tudo que eu lhe fiz presente pela proposta junta que remeto por ver e admirar a consequência
dela Aqui tomou a 2a resolução e de pronto assinou as 15 ordens que achavam feitas e deu todo o calor
que se remetessem para todas as freguesias a que tocam; e se escrevessem as mais cartas, que faltavam
para todas as outras jurisdições deste governo. Expediu-se com efeito e com tanta diligência que alguns
soldados que as levaram para aquelas freguesias mais longínquas paguei de minha algibeira o trabalho
que nisto tiveram. Depois de passados 1 mês tendo alguns dos capitães mores e coronéis já remetido os
mapas que se lhe pediam e eu recebido algumas patentes, que se enviaram de fora e algum dinheiro para a
sua satisfação em observância das ordens que se tinham intimado: chegou a secretaria onde eu me achava
o mesmo governador, e aí me deu o desengano de que em sua consciência não devia referendar as patentes
nem o queria fazer, de nenhum modo, sendo obrigadas as partes por força e que só referendaria aquelas
patentes das que por livre vontade lhas pedissem, sendo de acreditar que como nenhum dos seus
antecessores tiveram a mínima repugnância neste efeito, nem com ela a tinham na máxima de estarem
pronto para apresentarem e referendarem as suas patentes, seguindo-se o que a esse respeito observam e
praticam os seus antecessores. Assim o fez entender absolvendo das referendações muitas patentes que
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lhes apresentaram as mesmas partes do que resultou restitui a seus donos o dinheiro e patentes que tinha
recebido, em boa fé e em boa consciência, como tudo mostro pelos documentos juntos: ficando deste modo
padecendo o grande detrimento e prejuízo que não experimentaram com este lugar os meus antecessores.
Cx. 31
D. 2815

Carta do governador sobre a nomeação de Bento Soares Pereira para o lugar de oficial maior da secretaria do
governo.

D. João por graça de Deus rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar em África senhor da Guiné,
faço saber a vós D. Manuel Rolim de Moura governador e capitão general da capitania de Pernambuco, que
Bento Soares Pereira oficial menor da secretaria desse governo se me fez a petição cuja a cópia assinada
por André Lopes de Lavre, secretário deste Conselho, se vos envia, em que pede seja promovido ao lugar de
oficial maior da mesma secretaria, quando se achar vago e que não possa ser privado do lugar em que se
acha sem culpe judicialmente formada Me pareceu ordenar-vos me informeis com vosso parecer ouvindo ao
secretário desse governo. Eu el rei nosso senhor o mandou por João Teles da Silva e António Rodrigues da
Costa conselheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por 3 vias. Manuel Gomes da Silva afez em
Lisboa ocidental a 5 de Setembro de 1722, o secretário André Lopes de Lavre fez escrever.
Senhor
Pela presente ordem de 5 de Setembro de 1722, me ordena vossa majestade informe com meu parecer
ouvindo o secretário deste governo sobre o requerimento de Bento Soares Pereira a vista da cópia da sua
petição, em que pede seja promovido ao lugar de oficial maior da secretaria deste governo quando se achar
vago, e no enquanto não possa ser privado do lugar em que se acha de oficial menor dela sem culpa
judicialmente formada, em cuja observância ouvindo eu ao secretário actual, responde que sempre os seus
antecessores tiveram regalia de privarem e proverem os tais ofícios em quem lhes parecia a seu arbítrio:
sobre o que me parece representar a vossa majestade ser justo o requerimento do dito Bento Soares Pereira
sem embargo da referida resposta que se acha convencida por sentença da Relação da Bahia que o dito
Bento Soares Pereira alcançou contra ele, por onde foi restituído ao lugar de oficial menor de que havia
privado sem culpa em qual esta continuando com honrado procedimento e inteira satisfação e com as
partes e requisitos necessários de inteireza fidelidade e experiência com que bem exerce a dita ocupação e
para que se evitem os desacertos que se podem experimentar nas repetições dos tais provimentos em
sujeitos faltos de experiência Vossa majestade deferirá o que mais conviera ao seu real serviço.
Pernambuco, 28 de Maio de 1725.
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Cx. 31
D.2836

Carta régia ao governador de Pernambuco

Cx. 31
D.2872

Certidão do registo da lei real nos livros da secretaria

Cx. 34
D. 3151

"[...] Me parece ordenar-vos façais ai publicar a dita lei para que tenha a sua devida observância e afareis
registar nos livros da secretaria desse governo e mais partes onde tocar, enviando-me certidão de como
assim o executastes". Escrita em Lisboa aos 12 de Julho de 1725.
Manuel da Silva Rosa, secretário desse governo por mercê de sua majestade que Deus guarde, certifico que
fica registrada nesta secretaria a lei inclusa como também nos livros da provedoria e ouvidoria geral, como
o dito senhor ordena: e para que conste passei esta certidão por mim feita e assinada nesta secretaria de
Pernambuco, aos 30 de Julho de 1725.
Requerimento de Manuel da Silva Rosa solicitando restituição [post. 1726, Setembro, 16]
Senhor,

Diz Manuel da Silva Rosa secretário do governo da capitania de Pernambuco que representando a vossa
majestade, por uma petição haverá 2 anos os motivos que teve para expulsar da Secretaria a um oficial
dela chamado Bento Soares Pereira, de cujo requerimento foi vossa majestade servido mandar que
informasse o governador Manuel Rolim de Moura e porque receia o suplicante de que o dito governador não
mandasse a dita informação se lhe faz preciso recorrer aos pés de vossa majestade representando-lhe que
o dito Bento Soares Pereira lhe pôs de mandar para o restituir ao ofício que ocupava e não só se julgou pelo
ouvidor geral que tomasse para o dito oficio mas também lhe pagasse as perdas que tinha recebido no
tempo que esteve excluído da sua ocupação, as quais importaram 254 mil e 686 réis que o suplicante logo
satisfez em virtude da dita sentença; e falando com todo o devido respeito não devia satisfazer a dita
quantia pelas razões que já expressou a vossa majestade em outro requerimento pelo dito oficial for incapaz
de servir naquela secretaria por não ter segredo nos particulares que por ela se expedem, como os
secretários têm o poder para nomearem os oficiais das suas secretarias achando neles bom procedimentos
e não procedendo bem nas suas ocupações tem faculdade de os expulsarem das mesmas ocupações
cometendo nelas crime, e como o suplicante era incapaz de servir na dita secretaria o expulsou dela em
razão de não fazer público que vossa majestade ordena em suas reais ordens. Em atenção do referido,
pede a vossa majestade lhe faça a mercê, a vista dos documentos que oferece mandar ordenar que o dito
Bento Soares Pereira lhe restitua os ditos 254686 réis que indevidamente pagou pela sentença do ouvidor
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geral deu contra o suplicante.
Cx. 36

Requerimento de João Duarte Cardoso pedindo ajuda de custo para embarcar para a capitania de Pernambuco.

D. 3281

[ant. 1727, Agosto, 27]
Senhor
Diz José Duarte Cardoso que vossa majestade foi servido nomeá-lo para secretaria do governo da capitania
de Pernambuco, onde há de embarcar na frota que de presente está para partir, e porque tem feito sua
despesa e há de fazer para se preparar para viagem, costuma vossa majestade, por sua real grandeza
mandar dar ajuda de custo a semelhantes que o vão servir, como foi servido fazer a Tomé Matos Girão
antecessor do suplicante, indo ocupar o mesmo lugar que consta da certidão inclusa e o tem feito várias
pessoas, que vão com semelhantes empregos ultimamente. Ao novo secretário que vai para o estado do
Maranhão, o que o suplicante não desmerece, atendendo também a ser pobre e que vai para lugar sem
ordenado algum, mas que os emolumentos que são incertos. Pede a vossa majestade lhe faça mercê
mandar dar ajuda de custo na forma que mandou a seu antecessor Tomé Matos Girão, por ser o mesmo
lugar.

Cx. 36

Carta do secretário José Duarte Cardoso pedindo ordenado

D. 3303

Senhor
vim ocupar o lugar de Secretário deste governo de Pernambuco, em que me pôs a grandeza de vossa
majestade, atendendo ao bem que tinha servido em várias ocupações nesta corte e ultimamente no Estado
do Maranhão, com o mesmo emprego de secretário. Porém senhor, este lugar se acha sem ordenado algum
da fazenda de vossa majestade, e só tem os emolumentos da secretaria, que são repartidos por mim e por
dois oficiais da mesma secretaria que levam a terça parte dos ditos emolumentos e que hoje são poucos,
porque antigamente se passavam muitas patentes de postos que era a utilidade da secretaria o que nos
tempos presentes falta por serem muito menos e ainda os provimentos dos ofícios, recorrem os providos ao
governador general da Bahia, aonde se lhe passam provisões de ano, por não ter o governo e capitão
general desta capitania jurisdição para passar por mais de seis meses, enquanto as vão tirar da Bahia E
não somente não tem ordenado, mais nem ainda propina alguma que lhe seja dada Sendo certo que nos
tempos passados não só havia os muitos postos que se proviam, mas eram prometido aos secretários
fazerem seu negócio que os ajudavam a sustentar e a tratar com (luzimento) em um lugar honroso que não é
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possível chegarem os emolumentos para todas as despesas, pagando juntamente casas de aluguer para
viver, saindo tudo dos ditos emolumentos.
E atendendo vossa majestade as proibições de negócio, foi servido acrescentar os ordenados a todos os
ministros e oficiais que vem servindo estas partes da América e com maior razão este lugar que não tem
nenhum, e os emolumentos poucos e incertos, o que me obriga a pô-lo na real presença de vossa majestade
para que se digne mandar dar aquele ordenado que for servido, visto ser também compreendido na lei da
proibição do negócio. O que vossa majestade deferirá como muito for servido. Recife de Pernambuco 10 de
Março de 1728.
Cx. 39
D. 3467

Cx. 44
D.3996

Carta de José Duarte Cardoso pedindo mais um oficial para a secretaria do governo de Pernambuco.
Senhor

esta secretaria do governo de Pernambuco tem crescido nela tanto os serviços que dois oficiais que há são
poucos, para darem expedição às escritas de cartas, ordens e registro delas, por cuja causa se necessita de
um oficial, e principalmente depois que cresceu o novo donativo para as despesas dos casamentos reais,
que continuamente se estão passando ordens e regimentos para a cobrança dele, porque um dos ditos
oficiais continuamente assiste ao governador e capitão general para a fatura das ordens e cartas, e outro
não pode suprir aos registros, por estar incapaz a respeito de um queixa que lhe deu nas mãos. E nesta
forma continuamente estou chamando uma pessoa de fora que venha escrever muitas coisas que são
precisas e isto além de minha contínua assistência todos os dias na secretaria, ainda aos domingos e dias
santos, pela maior parte todo o ano.
Sendo vossa majestade servido que haja mais um oficial ficará mais suave o trabalho, repartido por três,
mandando vossa majestade que se lhe dê qualquer ordenado que for servido, sem embargo de o não ser o
lugar de secretário, nem dos dois oficiais actuais, ou que nos papéis das partes, possa o novo oficial levar o
mesmo emolumento que leva o oficial menor e que é o menos que pode vencer como terceiro oficial. Sobre
tudo mandará vossa majestade resolver o que muito for servido. Recife de Pernambuco 6 de Julho, de 1729.
Requerimento de Manuel Dias Pinheiro [ant. 1733, Junho, 17, Recife]

(...) e antes que o dito Manuel Dias Pinheiro entre no dito Forte, me fará por ele pleito e homenagem na
mãos do dito meu governador de Pernambuco segundo uso e costume destes reinos, de que apresentará
certidão do secretário daquela capitania." (...) "Cumpra-se como sua majestade, que Deus guarde, manda e
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registe-se nos livros da secretaria deste governo e nos mais que tocar". "(...) e não se contem mais no registo
da referida patente que aqui se copiou do livro 2o afl. 45, por mim assinada em observância do despacho
Cx. 52
D. 4548.

Parecer do Conselho Ultramarino.
Para a secretaria de Pernambuco. Parece ao Conselho propor em primeiro lugar par que sirva esta
secretaria por tempo de 3 anos a José Bernardes Lopes em segundo lugar Inácio de Saldanha em 3o lugar
Luís Lopes Ferreira. Lisboa ocidental 20 de Maio de 1738.

Cx. 53
D.4632

Requerimento da viúva do secretário pedindo residência do marido, interessa apenas parte do alvará [ant. 1793,
Janeiro, 28].
(...) tireis residência ao dito José Duarte Cardoso de todo o tempo que constar haver servido a referida
ocupação na forma da ordenação e regimento e na dita residência perguntarei se comerciou contra a
disposição de minha lei de 29 de Agosto de 1720 e alvará de 27 de Março de 1721.

Cx. 54
D. 4665.

Requerimento de António Soares Pereira solicitando o cargo de oficial maior da secretaria de Pernambuco [ant.
1739, agosto, 1].
Diz o capitão António Soares Pereira que pelas certidões juntas consta ter servido um dos ofícios de tabelião
do público judicial e notas da vila do Recife de Pernambuco com o procedimento que é notório e de presente
se acha exercendo a ocupação de oficial maior da secretaria daquele governo com igual satisfação e porque
a dita ocupação e de ténue rendimento, de sorte que o suplicante não tem com ela meios para se poder
sustentar e tem notícias achar-se vago ao ofício de tabelião do público judicial e notas da mesma capitania
de Pernambuco que esta servindo António de Sousa Baldes a cinco anos e o suplicante é digno de ser
atendido pelas razões que o habilitam para este emprego e da folha corrida consta não ter crime algum.
Pede a Vossa Majestade lhe faça mercê provê-lo na serventia do dito ofício por tempo de um ano.
Certidão
Duarte Sodré Pereira, donatário da vila de Águas Belas do Conselho de Sua Majestade, governador e
capitão general de Pernambuco e mais capitanias anexas. Certifico que António Soares Pereira, licenciado
graduado em Filosofia é oficial da secretaria deste governo de Pernambuco serve a dita ocupação há perto
de 2 anos com actual assistência, bom procedimento e expediente tanto nos particulares dela e ordens por
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ser mui prático e experiente, como nas continuadas escritas desde que tomei deste governo até o presente.
Dada na praça do Recife aos 20 de Agosto de 1737.
Cx. 59
D. 5052

Carta do secretário do governo da capitania de Pernambuco sobre execução de ordem régia.
D. João por graça de Deus Rei de Portugal etc., faço saber a vós secretário do governo de Pernambuco que
por ser conveniente a meu serviço, me pareces se o ordenar remetas todos os anos, ao meu Conselho
Ultramarino, listas das ordens que forem para esse governo remetidos pelo dito Conselho e recebido das
cartas do meu serviço que se mandarem dentro das vias que não forem dirigidas a esse governo. Eu el rei
nosso senhor mando pelo Dr. Tomé Gomes Moreira e Marinho Mendonça de Pina e de Proença conselheiros
do meu Conselho Ultramarino e se passou por duas vias, Teodoro de Abreu Bernardes o fez em Lisboa aos
24 de Janeiro de 1742 / / o secretário Manoel Caetano Lopes de Lavre afez escrever.
Dou execução a ordem de vossa majestade em remeter as listas das ordens expedidas para este governo e
os recebidos das cartas do serviço que vieram dentro das vias para diversas partes e não vai do
governador capitão general do Rio de Janeiro e Minas Gerais por que mo não remeteu, mas consta foi
entregue. Devo representar a vossa majestade a dúvida que se me move a respeito do provedor da fazenda
real da capitania do Rio Grande mandar pelo seu escrivão passar recibo parecendo-me a mim devia ser
firmado por ele e por evitar questões o faço presente a vossa majestade para que sendo servido declara o
que devo obrar em outro caso semelhante, atendendo a ser este lugar consultado e provido por vossa
majestade e ter a honra de ser residenciado querendo não só este provedor mais os mais como experimento
antecessor o seu lugar a este e entre muitos (...). Recife de Pernambuco aos 13 de Abril de 1743.

Cx. 61
D. 5205

Carta do provedor sobre a entrega de livros para a secretaria do governo de Pernambuco
Senhor
Pela ordem por cópia junta é vossa majestade servido remeter para o serviço desta provedoria, secretaria
do governo e alfândega 32 livros empasta de 4 mãos cada um (...)". Recife 14 de Outubro de 1744
Ordem cópia
D. João por graça de Deus (...)faço saber a vós provedor da fazenda real da capitania de Pernambuco que
nesta ocasião se vos remetem para o serviço dessa provedoria, secretaria do governo e alfândega, 32 livros
empasta de 4 mãos cada um. (...) Cumpra-se como sua MJ manda e registre-se nas partes a que tocar (...)
registada no livro 4o de registo de ordens reais que serve nesta provedoria de Pernambuco af 30.
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Cx. 73
D. 6170

I Requerimento do capitão Felipe Neri solicitando o cargo de secretário do governo da capitania de Pernambuco [ant.
1752, Dezembro, 11 ].
Senhor

Diz o capitão Felipe Neri Correia que ele suplicante se acha servindo a ocupação de oficial maior da
Secretaria do Governo de Pernambuco, como notório procedimento e algumas vezes servindo de secretário
do mesmo estado nos impedimentos deste, como pode constar a vossa majestade por vários papéis e
cartas, patentes que na secretaria deste Conselho se hão de achar sobrescrita pelo suplicante e porque
vossa majestade foi servido mandar pôr editais para se prover por tempo de 3 anos o emprego de secretário
do referido Estado de Pernambuco e na pessoa do suplicante concorrem os requisitos necessários para
exercer o dito emprego assim pelas circunstâncias de sua pessoa, como estar servindo actualmente de
oficial maior da mesma secretaria, pede a vossa majestade lhe faça mercê prover na pessoa do suplicante o
emprego de secretário do dito estado de Pernambuco em atenção ao referido
Cx. 77
D. 6448

Requerimento do secretário e demais oficiais da secretaria de governo da capitania de Pernambuco solicitando
ordenado, [ant. 1754, Dezembro, 2]
Senhor

Dizem António José Correia, Felipe Neri Correia e Manuel Coelho de Sousa, secretário e oficiais da
secretaria do governo do Estado de Pernambuco, que representando ao governador do mesmo estado pela
petição inclusa e documentos juntos, a grande diminuição que experimentavam no rendimento de seus
ofícios pela falta dos emolumentos que se lhes tiraram na extinção das patentes e provimentos, nas
separações das capitanias do Ri Grande e Ceará e o mais que se declare na dita petição havendo-se
aumentado o trabalho com o expediente das ordens e missões e grande carestia dos víveres pedindo lhe
arbitrasse ordenado competente ao trabalho e exercício de seus ofício com que designadamente se possam
sustentar a cuja súplica lhe deferiu com o despacho que nela se descobre, a vista do qual recorrem os
suplicantes a vossa majestade para que seja servido atender ao deduzido na dita petição junta e seu
despacho e documentos, mandando-lhes dar o ordenado que for servido para que com decência possam
sustentar e pagar a quem os ajude nas expedições das frotas. Pedem a vossa majestade seja servido fazerIhes mercê atendendo ao referido de lhe mandar o ordenado que for servido pelo rendimento da alfândega
do mesmo estado".
Consulta:
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"Senhor
por decreto de vossa majestade de 2 do presente mês e ano posto em uma petição de António José Correia,
Felipe Neri Correia, e Manuel Coelho de Sousa secretário e oficiais da secretaria do governo de Pernambuco,
é vossa majestade servido que seja neste Conselho e com efeito se consulte o que parecer em qual dizem
que representando ao governador da mesma capitania pela petição inclusa e documentos juntos a grande
diminuição que experimentaram no rendimento de seus oficio pela falta de emolumentos que se lhes haviam
da extinção das patentes e provimentos, nas separações das capitanias do Rio Grande e do Ceará e o mais
que se declara na dita petição havendo-se-lhe aumentado o trabalho com o expediente das ordens e
missões, e grande carestia dos víveres pedindo-lhes arbitrasse ordenado correspondente ao trabalho e
exercício de seus ofícios com que se pudessem sustentar, a cuja suplica lhe deferira com o despacho nela
incerto, a vista do qual recorriam os suplicantes a vossa majestade para que seja servido atender aos
deduzidos no dito requerimento e documentos que tornaram a subir a real presença de vossa majestade
mandando se lhes dar ordenado que lhe parecer para que com decência se possam sustentar e pagar a
quem os ajude nas expedições das frotas.
E dando vista ao procurador da fazenda, respondeu que estes ofícios foram criados sem ordenado algum
da fazenda e não havia motivo para se alterar esta ordem estabelecida na criação destes lugares que os
suplicantes aceitaram com esta condição. E pelo que respeita aos emolumentos como vossa majestade tem
mandado fazer os regimentos dos oficiais da fazenda em os quais se hão de compreender estes, então se
poderá atender esta súplica. Ao Conselho parece o mesmo que ao procurador da fazenda. Lisboa 6 de
Dezembro 1754.
Cx. 79

Ofício do Governador enviando o regimento do secretário de governo da capitania de Pernambuco.

D. 6560

Rmo e Exmo Senhor
Em observância do aviso que vossa excelência me fez por ordem de sua malestade, remeto o regimento que
se acha na secretaria deste governo, por onde até agora se regulam os emolumentos do secretário e seus
oficiais. Recife de Pernambuco 13 de Maio 1555.
Carta régia
Governador da capitania de Pernambuco, eu el rei vos envio muito saudar. Havendo o que informastes
sobre a queixa que me haviam feito os oficiais da câmara de Olinda dos exorbitantes selarias que o
secretário e oficiais dessa secretaria levaram pelos papéis que expediam e o que eles pelas partes me
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representaram e o regimentos que com o parecer do ouvidor geral ejuiz de fora assentastes se lhes devia
dar de novo com maioria dobrada dos selários que tinham pelo antigo regimento, atendendo a carestia em
que hoje estavam os mantimentos e mais coisas necessárias para o consumo dos moradores dessa
capitania e tendo consideração, fui servido resolver se desse novo regimento ao secretário dessa capitania
para que o secretário e oficiais dela não excedendo os selário nele taxados como vos constara do mesmo
regimento, que com estas se vos envia para que na forma que nele se declara o mandei registrar e façais
observar daqui em diante. Escrita em Lisboa 7 de abril de 1718. Para o governador de Pernambuco,
registada nos livros dos registos que servem neste senado de Olinda Capitania de Pernambuco.
Cx. 78
D.6539

Ofício do Governador de Pernambuco sobre a solicitação do oficial maior da secretaria Francisco Gonçalves Reis
Lisboa
Rmo Exmo Sr.
Este memorial me apresenta Francisco Gonçalves Reis Lisboa de que é a letra que vossa excelência terá
lido muitas vezes por que no expediente das frotas trabalha com muito asseio, e inteligência tem muita dos
papéis da secretaria aonde assiste com frequência sem mais [louro] que a vontade de servir. Muitas vezes
me tenho valido dos seus préstimos para o [despacho] ordinário, por moléstia ou embaraço dos oficiais da
secretaria A esta circunstância se ajuntam as de ser de inviolável segredo e com procedimento, uma e
outras me obrigam a por na presença de vossa excelência a suplica que declara no dito memorial,
esperando que sua majestade lhe faça a mercê que pede, visto não caber na minha jurisdição deferir-lhe.
Deus guarde vossa excelência muitos anos. Recife de Pernambuco aos 8 de Maio de 1755.
Rmo. Exmo. Sr.
Francisco Gonçalves Reis Lisboa pede a vossa excelência o seguinte: que vossa excelência queira dignar-se
por bem do serviço de sua majestade representar ao mesmo Senhor que na secretaria deste governo não há
mais que dois oficiais, os quais não podem dar expediente ao muito trabalho que nela há pelo governo ser
mais dilatado e laborioso de todos por cujo motivo e necessidade o antecessor de vossa excelência o
chamara para o dito expediente em o mês de Fevereiro do ano de 1747, por ter as partes e requisitos
necessários e desde daquele tempo se tem conservado e se está conservando esta secretaria até o presente
em que são passados 8 anos. (...) com louvável procedimento a tudo e muitas vezes na falta do secretário e
oficiais tem ele o suplicante assistido aos despachos e a todos os mais expedientes dando com prontidão
inteiramente aviamento ao serviço de sua majestade e das partes sem que em todo esse tempo tenha tido
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ordenado algum e nem da secretaria e das partes emolumentos; e porque assistência do suplicante se faz
precisa pelas razões declaradas, por ser só o praticante que na dita secretaria se acha e com prática e
suficiência que consta a vossa excelência, pretende que o dito senhor, atendendo ao referido o mande
perpetuar no dito lugar, sendo juramentado para na falta dos oficiais poder fazer as suas fezes, ordenando
que se lhe dê todos os anos um ordenado que possa suavizar o trabalho que tem enquanto não houver
promoção e que mais havendo não possa o secretário nomear oficial em outra qualquer pessoa que não seja
imediatamente, isto é para o oficial maior no que for menor e para o menor no suplicante, pois de outra sorte
nunca se verificará a graça que pretende no que tão bem o serviço de sua majestade e o governo vem a ter
conveniência, porque o sim não há ignorâncias nem falta de prática para aquele se pode chamar pela
promoção do suplicante, outro que tenha aptidão para se ir fazendo capaz do dito emprego e assim no mais
espera real mercê.
Cx. 79
D.6587

Ofício do governador de Pernambuco remetendo carta do secretário em que solicita ser conservado no referido
cargo vitaliciamente.
Rmo. Exmo. Sr.

António José Correia, secretário actual deste governo além da ocupação em que se acha, que serve com
satisfação pronto no expediente da secretaria com asseio e desembaraço em toda a escrita de que é
encarregado tem servido a sua majestade em outros empregos como mostrará pelos papéis que oferece na
secretaria do Conselho do Ultramar e se vê dos que apresenta, A suplica parece atendível de justiça pelo
seu merecimento e de piedade pela sua pobreza O compassivo e generoso ânimo de sua majestade
provavelmente se exercitará em benefício do dito António José Correia se vossa excelência puser na sua
real presença as justificadas razões em que funda o seu requerimento. Recife 18 de Maio de 1755.
Rmo. Exmo. Sr.
Diz António José Correia secretário actual deste governo e das missões que ele tem servido a sua majestade
que Deus guarde, no dito emprego a mais de 6 anos, além do tempo que serviu de secretário particular do
governador que foi desta capitania Henrique Luís Pereira, sendo oficial papelista da secretaria do mesmo
governo como consta das atestações do dito governador que se acham na secretaria do Conselho
Ultramarino pelas quais mostra o bem que serviu naquele tempo e a satisfação com que se houve. E a vossa
excelência consta o honrado procedimento e pronta execução com que se tem havido até o presente tanto no
serviço do dito senhor como no expediente das partes; (...). Pede a vossa excelência queira dignar-se por
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esta suplica na real presença de sua majestade para que o dito senhor seja servido fazer mercê ao
suplicante de o conservar vitalício no dito lugar de secretário que se acha exercendo em atenção ao serviço
que tem feito ao dito senhor.
Cx. 84
D. 6964

Ofício do governador de Pernambuco solicitando mais um oficial para a secretaria daquele governo.
limo. Exmo. Sr.
sendo o trabalho da secretaria deste governo tão sucessivo que para a sua expedição não basta secretário,
oficial maior e menor com que actualmente se acha, se valeram os meus antecessores há dez anos de um
ajudante por nome Francisco Gonçalves Reis Lisboa sem que no decurso de todo este tempo tenha merecido
salário algum por virtude deste exercício em que actualmente está e como nele se tem ocupado da sorte que
consta das certidões de meus antecessores e desde que tomei posse até o presente não desmerece o mesmo
conceito parece se faz digno de que sua majestade, em remuneração de bem que tem servido o atenda
mandando-lhe dar o emolumento que o mesmo Sr.
é proporcionado ao seu grande trabalho, motivo que
me obriga a expor a vossa excelência estas circunstâncias para que achando-as justas represente a sua
majestade. Recife 21 de Maio de 1757.

Cx. 88
D. 7163

Ofício do Governador de Pernambuco informando parecer sobre requerimento de Felipe Neri.
Determina-me sua majestade (...) pela carta (...) informe como meu parecer sobre o requerimento de Felipe
Neri Correia oficial maior da secretaria deste governo em que pretende confirmação vitalícia do dito emprego
(...).

Os anos que o mesmo consta que ainda que o não impossibilitam do exercício em que se acha e estava
empregado ao tempo que cheguei a este governo, unido a constar-me ser de verdade as obrigações que lhe
reconheço me tem servido de motivo a conservá-lo sem embargo de não poder das fundamento a nomeação
que apresentou do secretário por ser este igualmente serventuário e por tal incompetente para as passar
sem aprovação do governador, que se interessa em os ter capazes para o expediente indispensável de um
secretaria tão laboriosa como a de Pernambuco, aonde além dos dois oficiais que tem e ajudante me é
preciso que duas pessoas das que me acompanham de conhecida fidelidade trabalhem
continuamente
comigo a poder vencer a ocorrência dos negócios sem que estas percebam utilidade alguma da real fazenda
e nestes termos me parece conforme a que por ser de graça a mercê que pede ao dito Sr. é arbítrio ao
mesmo Sr. poder-lhe conferir ficando eu sempre na certeza de não lhe causar o inconveniente de o excluir
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quando não concorra circunstância que por força de minha obrigação me veja precisado a praticá-lo. Recife
de Pernambuco aos 12 de Fevereiro de 1759.
Cx. 96
D. 7572

Ofício do governador de Pernambuco sobre o requerimento de Francisco Gonçalves Reis Lisboa
Rmo Exmo Sr.

Francisco Gonçalves Reis Lisboa me apresentou o requerimento incluso em que mostra a justiça com que
solicitou a nomeação de oficial menor desta secretaria pelo total impedimento de moléstia do que o era o
serviço que na mesma havia feito mais de 15 anos sem emolumentos com bom procedimento como fazem
evidentes as alterações do conde D. Marcos de Noronha de Luís José Correia de Sá, quando governaram
estas capitanias e do provimento interino que lhe passei pelo referido impedimento dos n°. 1,2 e 3 para
desvanecer a violência com que o secretário o desatendeu, verificado na nomeação que passou a um seu
filho destituído totalmente de todas as luzes precisas para exercitar um emprego em que se carece de
prática para o seu expediente e para se habilitarem andam nos tribunais supranumerários para com inteiro
conhecimento poderem satisfazer os seus empregos. Esta certeza, unida as notícias que a muito tempo ouve
de que pretendia acomodar um mulato que foi seu escravo e forro não há ainda 3 anos e intentava
presentemente protestar com a nomeação de seu filho, além de ver que estando ainda vivo o dito oficial e o
meu provimento em pé sem atenção a este na falta de requerimento que me fez e aos muitos anos que
contava o dito Francisco Gonçalves neste exercício, passou a nomeação do dito seu filho referido secretário
que deixei de cumprir por não entender que o privativo da nomeação que se lhe faculta é para sujeito que
não tem as circunstâncias de prático, preterindo o que sem utilidade há quinze anos está trabalhando de
sorte que posso dizer é o único que na secretaria dá algum expediente como já reconheceram os meus
antecessores que é o pago que lhe deu de o aliviar, além das imposturas com que caluniou em juízo de
mulato mal procedido, criminoso e cativo, que tudo desvanece nos mencionados documentos, quando
mostra no número 9 ter sido soldado pago pela certidão da matrícula actualmente capitão do ano de 1750
como se vê da sua patente n° 11 e desvanecido os crimes que se lhe imputaram pelas folhas limpas e
certidões das sentenças porque foi livre do n° 13, 14 e 15 que tudo faz cessar o que se lhe arguia e
procuravam ilidir, muito o seu salvo e mencionado secretário obstando-lhe a que não extraísse documentos
em pública forma, para que, escurecida a verdade, sem contradição pudesse dizer o seu arbítrio ao que lhe
parecesse ao que foi preciso acautelar ao dito Francisco Gonçalves com requerimento ao ouvidor para que
lhe levantasse a suspensão que se achara nos cartórios a fim de poder justificar o seu procedimento e
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passar as certidões por índia e Mina somo se vê do n° 16 que até esta última parte se lhe negava quando
semelhantes requerimentos são permitidos a todos e nos lugares a que se unirem se pode controverter a
sua legitimidade ou juntar todos aqueles que fizerem além de sua justiça já que se lhe não proibia o Jaze-lo
e ser igual este benefício para todos. O certo é que o dito secretário não pretende mais que acomodar na
secretaria pessoas de sua subordinação para lhe não ser oculto o que se passa para melhor adiantar o seu
interesse que é, o que no meu tempo lhe faltou e se me não tivera acautelado deste embaraço, não tivera
conseguido muita parte do que tenho posto na presença de Vossa Excelência em execução das ordens
régias. A vista do que como o dito Francisco Gonçalves se acha purificado das imposturas com que nesta
terra o quis atropelar o secretário sem atenção ao bom serviço que tem feito no tempo de meus antecessores
e desde que cheguei a este governo e nomeado intempestivamente ainda que seu filho um mero estudante
de poucos anos, a não falar nas circunstâncias já indicadas, sem exercício algum de secretaria nem haver
outra pessoa que saiba a meu sucessor buscar uma ordem por não ter notícia competente o referido
secretário, julgueis que de justiça e para o não ser embaraçado era preciso orar por este moço na
inteligência de que a qualidade de pardo é acidente que sua majestade determinou na ordem n°
não
obstaria para o exercício de procurador da coroa razão que me move a entender se acha apto par o emprego
de oficial menor depois de ter servido 15 anos sem nota e estipêndio e de seu antecessor se revestir da
mesma qualidade em termos mais fortes para que não seja novo ver nestes lugares pardos e só verossímil a
admissão de seu filho em um lugar tão pouco autorizado e só certo busca-lo por pretexto para admitir o que
foi seu cativo para que tudo lhe ficasse subordinado. Recife, 4 de Setembro de 1761
Requerimento para o governador
Diz o capitão Francisco Gonçalves Reis Lisboa que ele tem servido a sua majestade fidelíssima
na
secretaria deste governo 14 anos 6 meses e 10 dias sem interpolação de tempo principiados de 10 de
Fevereiro de 1747, dia em que foi para ela chamado pelo predecessor de Vossa excelência, conde dos Arcos
no tempo em que governou esta capitania, como consta da sua certidão fl até 20 de Agosto de 1761, além
do que continuado, a saber 11 anos 8 meses de oficial papelista sem que no dito tempo percebesse
ordenado ou emolumento algum tanto da Real Fazenda como das partes, por só querer adiantar o seu
merecimento e fazer prático e benemérito, para na vacatura de algum dos oficiais dela ser o suplicante
conferido nele e 2 anos, 10 meses e 10 dias, por portaria de vossa excelência que vai af 4 de oficial menor
durante o impedimento de Manuel Coelho e Sousa que servia em virtude da qual lhe deu o secretário deste
governo posse e juramento na forma de estilo como da mesma consta satisfazendo o suplicante em todo o
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dito tempo pela sua capacidade, limpeza de mãos, zelo, verdade, segredo, prática, fidelidade e os mais
requisitos que nele concorrem não só a obrigação que lhe era encarregado mais repetidas vezes fez a do
dito secretário e oficiais nos seus impedimentos tanto nesta praça e Olinda, como acompanhando o
antecessor de vossa excelência fora dela de Goiana e até as Alagoas o que se mostra da sua certidão f2.
vossa excelência em todo o tempo do seu retíssimo governo o tem presenciado, por cujo motivo tem feito o
suplicante na dita ocupação. E porque o sobredito secretário sem atender ao merecimento do suplicante a
estar servindo na forma dita durante o impedimento do dito Manuel Coelho, passou nomeação da dita
ocupação de oficial menor em 16 ou 17 de julho deste presente ano a um seu filho de menor idade,
menorista o que só se tem empregado até o presente e continua no exercício do seu estudo e ordens sem
que um só dia tenha servido nesta secretaria, como vossa excelência muito bem sabe contra todo o estilo,
forma e prática observada em todas as outras secretarias e contos, porque sem embargo que as ditas sejam
dos secretários e escrivães dos ditos contos, estes as devem fazer em pessoa que tenham praticado e
adquirido inteligência e notícia necessária e além desta circunstância nunca podia o dito secretário nomear
nos termos presentes a seu filho porque sendo inda vivo no dia da nomeação o tal Manuel Coelho, como se
mostra na certidão f.5 do seu falecimento não deve esta ter efeito por ser feita 9 dias antes dele e
licitamente estar o suplicante servindo por não ter cerrado inda o impedimento, ou vossa excelência assim
o ordenasse e como tem o suplicante notícia que o sobredito secretário por querer escurecer esta dita
verdade e o seu merecimento pretende representar a sua majestade fidelíssima pelo seu Conselho
Ultramarino, fiado em 2 irmãos que tem na secretaria do dito Conselho, que o suplicante não pode ser oficial
desta secretaria, por ter carta de pardo e ser cativo de João Gonçalves Reis Lisboa, por certidão que tirou do
livro de batistério, no qual diz se acha a dita declaração a qual não deve ter efeito, pois não se deve
presumir que o dito João Gonçalves a mandasse fazer, porque em toda a sua vida sempre tratou
publicamente a todas as pessoas que tinha amizade, que tanto o suplicante como o outro seu irmão mais
velho chamado António Gonçalves Reis Lisboa eram seus filhos naturais e por tais o estimava, dando lhes
todo o necessário e mandando-lhes ensinar a latim, música e instrumentos e todas as mais artes liberais
que se dão a homens de bem e mostra o suplicante da justificação j.6 na qual produziu por testemunhas (...)
pela qual consta sentar praça o suplicante no Regimento pago desta praça em Janeiro de 17454 e servir
mais de 4 anos (...) e por filho do dito João Gonçalves Reis Lisboa se lhe fazer a sua matrícula. (...) E como
tanto este impedimento como o de ter carta de pardo lhe não obsta para que seja conferida na dita
ocupação de oficial menor desta secretaria; um, por estar desvanecido pelos documentos que apresenta e
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outro por haver muitos exemplos porque na secretaria deste Estado serviu Santos de Sousa, de oficial
maior, sendo vigorosa muito pardo, nesta de Pernambuco, o tal Manoel Coelho se Sousa com a mesma
qualidade, António Ferreira Crasto também pardo no lugar de procurador da coroa e fazenda
desta
capitania. (...) Sendo este emprego de diferente qualidade do que aquele e assim sendo a mãe do suplicante
filha de parda com branco e o suplicante desta também com branco, parece que não servindo de
impedimento aquele, menos servirá ao suplicante; havendo mais outras ordens nesta secretaria do ano de
1752, pela qual foi servido ordenar (...) fizesse o regimento dos pardos, que estes também eram seus
vassalos e como tais deveriam ser providos nos postos que lhe tocassem (...) e no suplicante concorrem
todos os requisitos necessários para tal emprego, como vossa excelência o tem presenciado e se acha sem
crime algum. Pede a vossa excelência, seja servido (...) ser o suplicante nomeado na dita ocupação, pois é o
único que tem prática e ciência de todos os particulares por ser nela mais antigo que o mesmo secretário e o
oficial maior e em quem cai todo o peso e trabalho da referida.
Cx. 97
D. 7603

Requerimento de Francisco Gonçalves Reis Lisboa solicitando nomeação [ant. 1761, Outubro, 29].
Senhor
diz Francisco Gonçalves Reis Lisboa, oficial menor interino da secretaria do governo de Pernambuco que ele
suplicante serve a vossa majestade fidelíssima na dita secretaria 14 anos completos sem interpolação de
tempo, além de quatro anos que serviu como praça de soldado no regimento paga da guarnição da praça do
Recife indo no dito tempo destacado ao presente de Fernando de Noronha, principiados de dez de Fevereiro
de 1747até o presente dia de 9 de Fevereiro do corrente ano de 1751, tendo em todo dito tempo excessivo
trabalho, tanto no que lhe era distribuído como em repetidas vezes assistir aos despachos e expedição do
serviço de vossa majestade fidelíssima e das partes nos impedimentos do secretário e oficiais da mesma na
praça do Recife; cidade de Olinda, como fora dela acompanhando ao governador e capitão general que foi
das ditas capitania Luís José Correia de Sá em todas as jornadas que fez a visitar as fortalezas,
passar
mostras as ordenanças e viagem das Alagoas, sem que percebesse emolumentos, ordenado ou outra
alguma paga pelo dito trabalho, sendo o suplicante necessitado e com obrigações, como tudo consta das
certidões, juntas do dito governador e seu antecessor D. Marcos de Noronha, sendo só interesse do
suplicante o do serviço de vossa majestade fidelíssima de se fazer prático e adquirir ciência e inteligência
dos particulares da dita secretaria para na vacância de algum dos oficiais dela se o suplicante conferido
nele e por que Manuel Coelho de Sousa, oficial menor da sobredita, se acha a perto de 5 anos sem exercitar
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a mesma ocupação por causa da grave moléstia que padece e por essa razão impossibilitado para a poder
continuar como consta da certidão tambémjunta do ctrurgião-mor do regimento atrás referido e o suplicante
o está actualmente exercitando por portaria do governador e capitão general existente e juramento que lhe
deu o secretário do dito governo, em virtude dela a qual oferece inclusa com a satisfação, zelo e verdade,
honra segredo e desinteresse que é público, e além de todas estas circunstâncias, é o suplicante o mais
apto e inteligente na matéria e negócios respectivos a mencionada secretaria. Pede a vossa majestade
fidelíssima lhe faça mercê atendendo ao merecimento do suplicante e a concorrerem nele todos os requisitos
necessários para bem servir a tal ocupação e impossibilidade do suplicante para continuar, mandar-lhe
passar provisão para o secretário referido lhe dar a nomeação de oficial menor da mesma secretaria
debaixo da mesma posse e juramento que lhe deu quando interinamente foi nela conferido e que o
governador afaça executar.
Cx. 100
D. 7778

Decreto
Hei por bem nomear José Gonçalves da Fonseca, para secretário do governo da capitania de Pernambuco
por três anos e mais tempo que eu for servido enquanto não lhe mandar sucessor. O Conselho Ultramarino o
tenha assim entendido e lhe mande passar os despachos necessários. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda
a 14 de Junho de 1763.

Cx. 111
D.8559

Ofício do governador de Pernambuco informado ter mandado registar carta régia.
Rmo Exmo. Sr.
Logo que recebi a caria de vossa excelência que acompanhava o alvará perpétuo da
dos domínios de sua majestade da data de 12 de Dezembro do ano passado o fiz
secretaria deste governo e remeti exemplares dele a todos os capitães-mores e
jurisdição deste governo, para nos livros das respectivas secretarias e Câmaras ter
forma que sua majestade é servido determinar". Recife 31 de Maio de 1771.

Cx. 115
D. 8810

Decreto
Atendendo a boa informação que tive do préstimo de Manuel Carvalho Paes de Andrade: Hei por bem
nomeá-lo secretário da capitania de Pernambuco para servir por tempo de três anos e o mais que decorrer
enquanto eu não mandar em contrário. O Conselho Ultramarino o tenha assim entendido e lhe mande \

sucessão de governos
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passar os despachos necessários. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 23 de Outubro de 1773.
Cx. 117
D. 8977

Cx. 117
D. 8977

Cx. 129
D.9802

Ofício do governador de Pernambuco informado sobre o oficial maior da secretaria daquele governo.
Rmo Exmo Sr.

Dou conta a vossa excelência de que na secretaria deste governo vem achar um pardo por nome de
Francisco Gonçalves Reis Lisboa exercendo a ocupação de oficial maior da mesma secretaria com tão
péssima conduta que quase tinha arrogado a si o poder do mesmo governo, sumindo regimentos das partes
e dirigindo com suas ardilosas influências até extorquir aqueles despachos que eram da sua intenção e da
utilidade de seus (afilhados), constituindo-se deste modo um protector a quem concorriam todos os povos
desta capitania para o bom êxito das suas dependências que só julgavam alcançar, tendo por si a
protecção deste pardo.
Logo que tive notícia do seu procedimento me informei das pessoas principais e de maior probidade e todas
achei uniformemente queixosas do seu orgulhe e intriga; e ouvindo ao mesmo respeito o secretário deste
governo me respondeu que ele não sabia em particular de coisa alguma por haver poucos meses que tinha
chegado a esta terra, mas que assim que chegara lhe deram todos os mesmos ruins informações que agora
se me representam e até o secretário, seu antecessor lhe recomendara que as coisas de maior segredo não
as confiasse dele porque já o tinha achado em uma infidelidade para prova da qual lhe deu em muito
segredo a carta que com esta ponho na presença de vossa excelência De tudo o referido me vieram a
capacitar mais as repetidas queixas que por vezes se me fizeram já na audiência, já por petições contra o
dito oficial maior, de papéis que havia desencaminhado e suprimido, por cuja razão tomei o expediente de
despedi-lo da secretaria e nomear em seu lugar outro de conhecida probidade e préstimo. Desejo que vossa
excelência me diga se é da sua aprovação o expediente que tomei, pois só pelos acertados ditames dela
quero regular-me. Recife 21 de Outubro de 1774.
Requerimento de Manuel José de Sá e Faria pedindo o cargo de secretário, [ant. 1778, Junho, 15]

Senhora
Diz Manuel José de Sá e Faria, natural da vila de Barcelos e assistente nesta Corte há vinte anos; que ele
tem notícia que se acha a concurso alguns dos lugares de secretário dos governos nos Estados Americanos;
e que com os mesmos que este Régio Tribunal do Conselho Ultramarino consulta a vossa majestade há de
ser provido o de Pernambuco. Não são lugares de letras e como o suplicante tenha a boa educação de

387

instruído, não só em escrever a presente letra, mas com alguma inteligência da língua francesa e muita
notícia do comércio, sendo sobre tudo morigerado, circunstâncias estas como indispensáveis e precisamente
necessárias para, com honra, bem desempenhar as obrigações de um emprego tal no desvelo do real
serviço. Pede a vossa majestade se digne nomear ao suplicante no presente concurso no sobre dito lugar de
secretário do governo para Pernambuco.
Cx. 129
D. 9804

Requerimento de Bento José Pereira pedindo o cargo de secretário, [ant. 1778, Junho, 19]
Senhora
Diz Bento José Pereira, residente na capitania de Pernambuco, que sendo notória sua capacidade e boa
conduta, foi interinamente e por diferentes vezes encarregado da secretaria do mesmo governo, e procurou
desempenhar as importantes obrigações de um verdadeiro secretário o que tudo patenteou imediatamente a
vossa majestade em súplica que dirigiu a sua soberana presença em 23 de Setembro de 1777 que foi
(cometida) ao secretário de Estado dos domínios Ultramarinos e que para que presentemente se acha a
concurso a dita secretaria e o suplicante não tem desmerecido aquele conceito com que exercitou
interinamente o emprego de secretário. Pede a vossa majestade em atenção ao exposto se digne prover ao
suplicante no dito emprego de secretário do governo de Pernambuco dando-lhe a preferência a outro
qualquer opositor.

Cx. 130
D. 9847

Carta do governador sobre lista de ordens recebidas.
D. Maria por graça de Deus Rainha de Portugal etc. Faço saber a vós governador e capitão general da
capitania de Pernambuco, que sou servida determinar-vos que de todas as ordens que pelo meu Conselho
Ultramarino se vos dirigirem façais remeter à secretaria dele uma relação individual feita pelo secretário
deste governo, pela qual conste terem sido entregues as mesmas ordens e que vós ficais ciente do que nela
se determina, adivinhado-vos que esta vos fica notada para a vossa residência. A Rainha Nossa Senhora o
mandou pelos conselheiros do seu Conselho Ultramarino abaixo assinados e se passou por duas vias.
Lisboa a 9 de Setembro de 1777. "
Senhora
satisfazendo ao que vossa majestade é servida ordenar-me pela real ordem copiada em fronte, ponho na
soberana presença de vossa majestade a relação feita pelo secretário deste governo das ordens que vossa
majestade foi servida dirigir-me pelo navio de invocação Nossa Senhora da Glória, e me foram entregues

388

com a sobredita real ordem, a qual Jiçarei observando como devo, enquanto vossa majestade não mandar
em contrário. Recife 5 de Setembro de 1778.
Lista da carta do real serviço que dirige o secretário de Pernambuco a sua majestade pelo Tribunal do seu
Conselho Ultramarino em 5 de Dezembro de 1778. Secretário: Manuel Carvalho Paes de Andrade.
Cx. 155
D.11216

Ofício do Secretário do governo da capitania de Pernambuco sobre sua posse.
Rmo. Exmo. Sr.

Meu Sr. eu vou tímido e receoso as sérias fadigas de Vexa e roubar alguns momentos ao bem do Estado,
não sei se isto será uma culpa ao olhos de vossa excelência., mas seria talvez maior a do meu silêncio. O
meu general, na primeira conferência que tive consigo logo me disse que, não obstante o aviso que de vossa
excelência recebera por mão do oficial maior desta secretaria (que vossa excelência aprovou e eu nomeei)
estava determinado a não deixar servir: as razões que para isto serão atendíveis mas eu não me atrevo a
decidir e remeter-me a vossa excelência. Eu instei com moderação que o caso pedia, lembrando-lhe que o
respeitável nome de vossa excelência nunca deve ficar iludido, já que a minha nomeação se reputava nula;
roguei se deu exercício ao oficial e que logo que ele desse provas da sua inabilidade se despedisse com
justiça; nada obtive finalmente. Tomei posse no dia 2 do corrente, sétimo da minha chegada, com o oficial
que exercita que é um clérigo: o que me acompanhou me seria talvez mais útil pelo conhecimento que tenho
adquirido da sua capacidade. Mas sou súdito e só estudo o modo e com que hei de servir bem a vossa
majestade com honra zelo e desinteresse. Para conseguir estou pronto aos maiores sacrifícios pois obrando
assim creio não desmerecerei aquele conceito de que vossa excelência tanto me honra. Recife 10 de
Dezembro de 1785.
Cx. 155
D.11222

Ofício do governador sobre o secretário de governo António Pio de Lucena e Castro
Rmo. Exmo. Sr.

Fui entregue da carta de vossa excelência com data de 8 de outro do corrente ano onde vossa excelência é
servido participar-me, que para esta capitania embarca António Pio de Lucena e Castro que vem exercitar o
lugar de secretário deste governo em que sua majestade o proveu e trás consigo José Xavier da Silva Aiala
destinado a servir de oficial maior da mesma secretaria. Em observância da provisão de sua majestade
desta respeitável ordem de vossa excelência fica o dito António Pio de Lucena e Castro exercendo o lugar de
secretário de que lhe dei posse em 2 do corrente mês, e posto que ele me apresentou a sua nomeação
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passada ao dito José Xavier para servir de oficial maior da secretaria como vossa excelência positivamente
me não faça despedir o actual oficial maior para o nomeado entrar em seu lugar, fiz suspender o efeito da
nomeação; por quanto vindo este novo secretário inteiramente falto de notícias das ordens e expediente d
secretaria, me pareceu que por bem do real serviço devia conservar o actual oficial maior, que estando
servindo desde do ano de 1778, se acha instruído de tudo e pode subministrar ao seu secretário as
precisas luzes, em quanto este as não adquire afim de se executar o serviço com prontidão e acerto o que de
nenhuma sorte se conseguiria entrando um oficial maior tão destituído do conhecimento das coisas
referidas com o mesmo secretário: além disto o actual oficial maior Manuel Barbosa da Silva Garcia é
presbítero do hábito de Sã Pedro formado pela Universidade de Coimbra e tem servido com bastant4
satisfação minha e geral aceitação destes povos, circunstâncias que o fazem digno de ser conservado, e me
põe na indispensável obrigação de assim suplicar a vossa excelência maiormente não me constando que o
novo nomeado tenha outros predicados que o habilitem para o emprego, mais do que haver sido cómico de
profissão que exercitou muitos anos não só nesta praça como na capital do Rio de Janeiro e Bahia, mas
sem embargo do que tenho exposto a vossa excelência me ordena o que prefira e entre a servir o dito José
Xavier cegamente assim o farei logo executar. Recife 18 de Dezembro de 1785.
Cx. 158
D.11421

Requerimento do secretário de governo da capitania de Pernambuco solicitando pagamento, [ant. 1787, Fevereiro,

7]
Senhora
Diz António Pio de Lucena secretário do governo de Pernambuco que suplicando a vossa majestade a graça
de lhe mandar passar provisão para requerer a competente ordem do Erário Régio para se lhe pagar o seu
ordenado desde o dia do seu embarque; foi vossa majestade a vista de uma certidão que juntou se praticou
com um dos seus antecessores [José Gonçalves da Fonseca] mandar que o suplicante junta-se certidão do
que se praticou com o último secretário da dita capitania, não se acha na secretaria provisão alguma que ao
mesmo se expedisse e não podendo o suplicante satisfazer nesta presente, se vê precisado representar a
vossa majestade que afoita de ter requerido aquela provisão o último secretário não derroga o bom direito
que há para se pedir aquele pagamento maiormente quando é certo que até agora não há ordem alguma em
contrário que derrogasse uma graça geral para todos os que vão servir a vossa majestade no ultramar de
vencerem o ordenado do dia do embarque o que nunca entrou em dúvida (...).
Certidão
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D. José por graça de Deus Rei de Portugal etc. Faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo
consideração a José Gonçalves da Fonseca, me representa que ele se acha nomeado por mim no emprego
de secretário do governo de Pernambuco.
Cx. 198
D.13630

Requerimento de João Carneiro da Cunha solicitando o cargo de secretário de governo da capitania de Pernambuco
[post. 1797, Novembro, 7].
Senhor

diz João Carneiro da Cunha professo na ordem de Cristo natural e morador em PE que pela justificação
junta mostra casado com D. Maria Sancha da Graça, filho do coronel António José Vitoriano Borges da
Fonseca, neta de António Borges da Fonseca mestre de campo que foi de Infantaria da cidade de Olinda e
governador da Paraíba e requerendo o dito António Borges a satisfação dos seus serviços e pedindo de
propriedade o emprego de secretário do governo de Pernambuco a alcaidaria mor da vila de Igarassu, o foro
de fidalgo e o hábito de Cristo, e sendo consultado pelo Conselho Ultramarino o dito requerimento para
serem remunerados os ditos serviços com o hábito de Cristo cem mil réis de tença e com o foro de fidalgo
subira a dita Consulta a real presença de vossa majestade e até o presente não baixou e porque o dito
coronel António José Vitoriano Borges da Fonseca em que se havia de verificar a remuneração dos ditos
serviços é falecido ficou esta pertencendo ao suplicante como administrador de sua mulher filha legítima e
herdeira do dito coronel e por ter o mesmo suplicante filhos e dever procurar a subsistência destes sendo já
professo na ordem de Cristo e tão condecorado naquela capitania como é notório pretende que vossa
majestade, pela sua real grandeza se digne comutar-lhe a tença hábito e foro em que o consultarão, na
propriedade do emprego de secretário do governo de Pernambuco para se como administrador da dita sua
mulher e seus filhos, pois que não é o suplicante desmerecedor desta graça pela sua honra e por ter todas
as luzes que são suficientes para bem ocupar o dito emprego o que pode atestar o coronel José César
Meneses general que foi de Pernambuco e o barão de Moçãmedes que também ali esteve por alguns tempos
e que portanto, pede a vossa majestade seja servida por sua real grandeza deferir ao suplicante na
consulta que há de subir novamente reformada e fazendo-lhe mercê da dita secretaria do governo de
Pernambuco de propriedade e em remuneração aos ditos serviços visto não se acharem remunerados até o
presente como consta do registro geral das mercês que também junta.
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Cx. 200

I Requerimento de Francisco de Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque pedindo o ofício de secretário, [ant. 1798,

D. 13730

Março, 13]
Senhor,
Diz Francisco de Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, bacharel formado pela Universidade de Coimbra
que serviu a vossa majestade por espaço de 10 anos de auditor Interino do Regimento do Recife de
Pernambuco, como prova o primeiro documento, e há muitos anos serve o cargo de ajudante do procurador
da Coroa e Fazenda desta capitania pelas moléstias do actual, sendo o suplicante quem faz todo o serviço
deste importante lugar, sem que tenha recebido soldo, ordenado ou mercê alguma como prova o segundo
documento. Como pois não é da inata bondade e justiça de vossa majestade deixar de premiar aos
vassalos que fielmente como o suplicante servem a vossa majestade, por isso prostrado ante o Real trono
de vossa majestade suplica em remuneração destes serviços, por mercê a serventia do lugar de secretário
do governo de Pernambuco, que bem pode-se dizer está vago porque o actual secretário pelas suas moléstia
além de ter pedido demissão do lugar com a de constar no competente tribunal a muito já não vem a
secretaria portanto: pede a vossa majestade se digne por sua alta bondade em remuneração dos serviços
do suplicante conferir-lhe a serventia do lugar que suplica eade mais mercê que a Real grandeza de vossa
majestade for servida distribuir ao suplicante.

Cx. 206

Ofício de Francisco de Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque em que solicita o ofício de secretário.

D. 14077

Rmo Exmo. Senhor,
Por aviso de 2 de Outubro de 1798, dirigido ao general antecessor, é sua Majestade servida mandar
informar o requerimento de Francisco de Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque em que pede à mesma
senhora a serventia do lugar de secretário deste governo alegando para o conseguir, os serviços que fizera
por espaço de dez anos em auditor interino do Regimento do Recife que guarnece esta praça. Este bacharel
vive nesta vila do ofício de advocacia e serve actualmente de ajudante do procurador da Coroa nos
impedimentos do proprietário trata-se com a decência que deve corresponder ao seu estado e circunstância.
O lugar, porém de secretário não está vago, porque se acha ocupado por D. António Pio de Lucena e Castro
que assevera ter pedido a sua majestade a demissão deste oficio porque as moléstias que no exercício dele
tem adquirido o impossibilitam de continuar neste trabalho. Quando tomamos posse deste governo ele veio
apresentar-se e tem continuado a servir mostrando a honra e desinteresse com que se tem empregado no
real serviço e que o fazem digno da real atenção, mas o lugar de secretário é de muita importância e
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necessita, por isso, de um homem que além de probidade e honra, tenha também aptidão, inteligência e
toda a actividade que é precisa para acudir ao grande expediente desta secretaria. Recife de Pernambuco
23 de Março de 1799.
Cx. 209
D.14179

Decreto do príncipe regente, nomeando a Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro para o cargo de
secretário.
Hei por bem Jazer mercê a Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro de o nomear secretário do
governo da capitania de Pernambuco que servirá por tempo de três anos e o mais que eu for servido
enquanto lhe não nomear sucessor. O Conselho Ultramarino o tenha assim entendido e lhe mande passar
os despachos necessários. Palácio de Queluz em 26 de Julho de 1799.

Cx. 216
D. 14618

Requerimento de José Francisco Quintela pedindo remuneração [ant. 1800, Abril, 22].
Senhor,
Diz José Francisco Quintela que ele serviu a vossa alteza real por espaço de 30 anos em oficio de oficial
menor da secretaria do governo de Pernambuco, conduzindo-se sempre melindroso zelo, segredo,
fidelidade, honra e interesse. Como tudo consta das atestações de n.° 1 a 3 de D. Tomás José de Melo
governador e capitão general que foi da dita capitania, do governo interino e do secretário actual do mesmo
governo e que em consequência de seu honrado carácter, conhecimento e serviços, até mesmo de secretário
no impedimento do actual, foi em 12 de Abril de 1796 nomeado oficial maior da mencionada secretaria pelo
secretário existente e confirmado pelo governador como consta do documento n.° 4 conduzindo-se neste
novo emprego com o mesmo carácter que no primeiro, como fazem certos os documentos de n.° 1 a 3 e
porque para o suplicante gozar seguro do ofício que serve se faz indispensável a aprovação de vossa
majestade e o suplicante humildemente pede a vossa alteza real se digne em remuneração dos serviços do
suplicante e pela inata piedade de aprovar a nomeação mandando passar provisão vitalícia ao suplicante.

Cx. 216
D.14660

Ofício do secretário sobre sua chegada.
Rmo. Exmo. Senhor,
quando não fosse a obrigação de súbdito que me obrigasse a escrever a vossa excelência bastava a de
favorecido e grato, para que eu procurasse saber da saúde de vossa excelência (...). Eu cheguei, Exmo
Senhor a este porto em 1° do corrente debaixo do comboio do brique L'aventure, (...) me acho empregado
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hoje por diante em que tomei posse de secretário deste governo e fico trabalhando para adquirir aquela
estimação, que dos governadores desta capitania e povos dela conseguiu meu antecessor António Pio de
Lucena e Castro. Recife de Pernambuco 9 de Junho de 1801.
Cx. 220
D. 14683

Ofício da junta governativa de Pernambuco sobre a representação do Secretário deste governo solicitando aumento
do seu ordenado.

Jímo Exmo Senhor,
Da Representação inclusa nos fez o secretário deste governo, verá VEa a que o mesmo nos propõem em
razão do prejuízo que se tem seguido ao rendimento do seu lugar, como aos dos seus dois oficiais, pela
desmembração das duas capitanias do Ceará e Paraíba, tendo-se já antes abolido o provimento dos postos
aã honorem por aviso régio de 17 de Maio de 1797, cujas patentes eram dadas por este governo na
conformidade do seu Regimento e presentemente dos ofícios de Fazenda desta capitania por decreto de 20
de Outubro de 1798, que mandam sejam providos os ditos ofícios pela Junta da mesma Real Fazenda:
pedindo que a vista das razões que ponderava houvéssemos de por na real presença de SAR o que
expunha em sua representação para que o mesmo augusto senhor fosse servido mandar aumentar o seu
ordenado e dos seus dois oficiais, como também o do porteiro da secretaria deste governo por se ocupar
muita parte do tempo no expediente da mesma secretaria. Igualmente representa o mesmo secretário o
quanto deve ser atendido o merecimento do capitão comandante da fortaleza do senhor Bom Jesus das
portas Faustino Garcia de Carvalho: é certo que pelo seu préstimo, honra e segredo, tem sido ocupado há
muitos anos pelo nosso predecessor e antecessor e por este governo diariamente no expediente desta
secretaria gratuitamente e sem lucro algum, sem que por isso faltasse as obrigações do seu honroso posto,
por estar a sua fortaleza situada em uma extrema desta vila A vista do que parecendo-nos atendível a
representação do dito secretário a pomos na respeitável presença de VFXa para que achando-a justa haja
(...) designar de a levar a de SAR (..) para determinar o que for do seu real agrado. 27 de Setembro de
1800".
Ofício do Secretário de governo da capitania de Pernambuco.
"Rmo Exmo Senhor,

Como secretário deste governo estou obrigado a defender os direitos do lugar que ocupo (...) se me faz
precioso por na presença de VEXa e senhorias para que se dignem representar a SAR o seguinte: Na carta
régia de 7 de Abril de 1718, escrita ao governador desta capitania D. Lourenço de Almeida com a qual se
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Cx. 220
D. 14683

lhe mandava o 2o e actual regimento desta secretaria, manda o senhor D. João V dobrar os selarias que
pelo 1 ° regimento cobravam o secretário deste governo e seus dois oficiais em atenção a carestia em que
estavam os mantimento e mais coisas necessárias para o comum uso dos moradores desta capitania Então
Exmos. Rmos. senhores, os víveres se vendiam nesta capitania por menos da metade por que hoje se
vendem e o trabalho do expediente dos negócios da secretaria e principalmente para Lisboa era sem
comparação muitas vezes menor do que hoje, como vossa excelência sabe é notório. E pelo que pertencia
aos interesses era muitas vezes maior do que presentemente,
depois da desmembração das duas
capitanias do Ceará e Paraíba, porque as patente e militares e suas referendações as nomeações interinas
do oficios, as provisões, passaportes,
certidões, cartas de doações e sesmarias das capitanias
desanexadas davam um maior interesse ao secretário e aos dois oficiais da secretaria Já antes desta
desmembração teve o lugar de secretário e o dos oficiais outra perda por abolir a Rainha nossa senhora
(por aviso dos limo Exmo Senhor D. Rodrigo de Sousa Coutinho em 17 de Maio de 1797) as patentes ad
honorera. Esta perda assaz grande para o secretário e os oficiais supuseram VEXa e SSa no seu ofício de 23
de Maio de 1799, fica compensada com cem mil réis anuais ao 2o de cujo o juízo talvez fosse causa o pouco
tempo que VEXa e SSa tinham de governo e que por conseguinte parece não podiam ainda conhecer afundo
o equivalente das perdas do secretário e oficiais. A tantas e tão sensíveis perdas dos lugares referidos
acresce modernamente mandar SAR, por decreto de 20 de Outubro de 1798 expedido pelo real erário e
apresentado nesta junta da Fazenda em 14 de Junho do corrente ano, que os oficiais da Fazenda desta
capitania fossem providos pela Junta da Real Fazenda e não por este governo derrogando-se assim o
capítulo 19 do Regimento deste governo no parágrafo 6 do regimento da secretaria E para cumulo de
perdas sucede que por aviso da secretaria de Estado do Negócios do Ultramar de 4 de Outubro de 1799 n°
82 foi servido SAR ordenar que os postos de coronéis, tenentes-coronéis e mais um de milícia fossem
somente propostos e não se lhes passassem patentes por este governo, o que tudo redunda em perda desta
secretaria. A vista pois Exmo. Rmo. Senhores de todas estas perdas rogo a vossa excelência queira por este
negócio na Real presença de sua alteza real para que o mesmo augusto senhor se digne mandar aumentar
os ordenados do secretário, dos oficiais incluindo neste número o porteiro cujo o trabalho, vossa excelência
conhece ser extraordinário maior do que sua obrigação de porteiro. Tão bem suplico a vossa excelência
queira por novamente na augusta presença de sua alteza real o grande trabalho que nesta secretaria tem o
mui digno capitão comandante da Fortaleza do Sr. Bom Jesus das Portas, Faustino José Garcia de
Carvalho, para que sua alteza real se digne aumentando em postos militares, já que o seu desinteresse o
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faz não aceitar (...) do seu honroso trabalho nesta secretaria. Deus guarde a vossa excelência, Recife, 17 de
Julho de 1800. Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho Sousa Chichorro.
Cx. 233
D. 15711

Decreto nomeado secretário para Pernambuco.
Hei por bem fazer mercê de nomear secretário do governo da capitania de Pernambuco a José Carlos
Mairink da Silva Ferrão, o qual emprego servirá por tempo de 3 anos e pelo mais que decorrer, enquanto eu
não for servido mandar o contrário. O Conselho Ultramarino o tenha assim entendido e lhe mande passar
os despachos necessários. Palácio de Queluz 20 de Março de 1802.

Cx. 254
D. 17050

Carta do secretário sobre as ordens para remeter documentos.
D. João por graça de Deus (...) faço saber a vos secretário do governo da capitania de Pernambuco que
sendo presente no meu Conselho Ultramarino, por informação do seu secretário, a inobservância da ordem
circular de 3 de Setembro de 1777 pela qual fui servido determinar que todos os secretário dos governos
ultramarinos remetessem anualmente à secretaria do mesmo Conselho uma relação individual das ordens
recebidas em cada um dos ditos governos a mesma ordem com nota de responsabilidade. E atendendo ao
exposto na dia informação, sou servido ordenar-vos cumprais a referida ordem pela parte que vos toca,
acrescentando na indicada relação a declaração das ordens que tinham já sido respondidas e de quais
não, e esta vos fica anotada para o vossa residência, Lisboa 20 de Junho, de 1804.
Senhor
pela relação inclusa serão presentes a vossa alteza real as ordens que foram expedidas a este governo e
recebidas desde 28 de Maio de 1803, dia em que tomei posse desta secretaria. A margem direita da mesma
relação vão anotadas as que foram respondidas, as que foram cumpridas e não tinham respostas e em
branco as que ainda não se responderam, das quais fica ciente o governador e capitão general desta
capitania para responder a elas quando tiver recolhido as informações que lhe são precisas e estiver mais
desembaraçado da importante diligência do donativo voluntário das averiguações tendentes afoitas que se
achou nos cofres da Real Fazenda e de outras muitas ordens expedidas pelo Real Erário a benefício do
régio património de vossa alteza real, não lhe tendo sido possível apesar do assíduo trabalho de uma no
expedir os muitos negócios de que tem sido encarregado e os que se lhe amontoaram do tempo do governo
interino. Recife, 31 de maior de 1805.
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Cx. 258

Ofício do governador sobre petição do secretário.

D. 17332

limo Exmo Sr.
o secretário deste governo José Carlos Mairink da Silva Ferrão pretende obter e alcançar da incomparável e
beneficência e grandeza de sua alteza real o ser conservado no mesmo emprego que dignamente ocupa e
graduado com a patente de coronel agregado ao Regimento de Cavalaria Miliciana desta vila do Recife e
seu termo. Para este fim dirigtu-me representação inclusa que tenho a honra de por na respeitável presença
de vossa excelência, e nela aponta os serviços dos seus
, os seus e a prática que tem havido no Brasil
de se graduarem os secretários do governo com semelhantes patentes. (....)
Na secretaria tem-se ele conduzido com muita honra e inteligência e fidelidade, acrescendo-lhe, além do
expediente ordinário, não pequeno incomodo com o donativo que me foi encarregado, porque me
acompanhou em todas as digressões que fiz, e nestas não só tinha o trabalho e arranjo das relações, mas
até recebeu grandes somas, dos que logo queriam pagar, das quais fez entrega na tesouraria geral, dando
de tudo a mais completa satisfação. Enquanto a prática que tem havido no Brasil, eu posso confirmá-la com
vários exemplos desta e de outras capitanias. Nesta capitania os secretários José Gonçalves da Fonseca
António Pio de Lucena e Castro e Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Chichorro, tiveram as referidas
patentes de mestre de campo, capitão-mor e coronel dadas por meus antecessores. O secretário do Pará
quando eu estava em Mato Grosso, era coronel de milícias e a mesma patente tinha o do governo de São
Paulo. Por todos estes motivos o julgo digno de obter as duas graças que pretende; e concorre mais pelo que
respeita a graduação de coronel, achar-se presentemente casado em um das casas mais bem estabelecidas
dessa colónia (...). Recife, 17 de Janeiro de 1806.
(ofício do secretário)
Rmo. Exmo. Sr.
José Carlos da Silva Mairink Ferrão representa a vossa excelência que no actual exercício de secretário
deste governo, ele se persuade ter cumprido com honra zelo e fidelidade as obrigações do seu emprego e
que nestas considerações julga estar nas circunstâncias de obter de sua alteza real aquelas graças e
mercês com que o mesmo augusto senhor costuma atender os seus fiéis vassalos. (...) Há muito tempo o
suplicante tem rogado a intervenção de vossa excelência para ser conservado neste emprego e condecorado
com uma patente honorífica porém reflectindo prudentemente assentou que era cedo e devia esperar com o
tempo mais direito a contemplação de vossa excelência (...). De tempo imemorial os secretários dos governos
das capitanias gerais do Brasil foram sempre graduados com patentes de capitães-mores, mestres de
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campo e coronéis de milícias passadas pelos Excelentíssimos generais, até que sua alteza real foi servido
de expressamente reservar para si as nomeações de semelhantes postos que devem subir a augusta
presença por meio de propostas.
Cx. 262
D. 17553

Cx. 269
D.17889

Ofício do secretário do governo de Pernambuco

Tendo eu recebido a régia provisão de 20 de Junho de 1804e querendo dar-lhe uma execução mais extensa
não me foi possível porque os meus antecessores perderão de vista a de 9 de Setembro de 1777; e não
sabendo eu qual deles tivesse remetido alguma relação, não sabia igualmente de que ano principiasse. Não
seria fácil, quando mesmo eu arranjasse uma cumprida relação das muitas ordens que existem, declarar se
elas tinham sido ou não cumpridas porque houve o descuido de se lhes por as verbas competentes para por
estas se procurarem nos livros dos registros o seu cumprimento ou respostas. Por estes motivos tomei o
arbítrio de executar a mesma real ordem deste o tempo da minha entrada nesta secretaria que foi em Maio
de 1803. Recebendo agora a carta de vossa senhoria de 28 de Abril do corrente ano fico entendido por ela
me ordena principiando por enviar-lhe a relação inclusa de todas as ordens que se receberam, expedidas
por este Tribunal em todo o ano de 1805, na qual vão notadas a margem as que se responderam, as que se
cumpriram e em branco as que ficam ainda dependentes de informações para serem respondidas. Se com
este método não há toda clareza e precisão, rogo a VS. queira prescrever-me aquele que julgar mais
conveniente, o que sendo para bem do real Serviço, será também para mim um gostosa ocasião de cumprir
e seguir fielmente as insinuações de vossa senhoria Recife de Pernambuco 3 de Setembro de 1806.
Ofício do secretário

Remeto a vossa senhoria a relação das reais ordens que se receberam na secretaria deste governo
expedidas por esse tribunal em todo o ano de 1806. No fim da mesma relação achará vossa senhoria um
suplemento da de 1805, por esta razão que demorei mais a remessa neste ano, o que não obstante já
depois de feita a relação algumas que vão notadas nos seus competentes lugares e adiante transcritas.
Desculpe vossa senhoria esta pequena imperfeição, atendendo a que não querendo demorar para mais
tempo este cumprimento do meu dever não se pode fazer outra relação, porque o os oficiais da secretaria
são poucos e muito a escrita que por esta charrua se dirige a secretaria de estado e a esse tribunal. Recife 4
de Julho de 1807.
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Cx. 273
D.18235

Ofício do secretário

Cx. 273
D.18201

Ofício do secretário do governo de Pernambuco

Pela carta de vossa senhoria de 10 de Julho do corrente ano fico na certeza de que fora paga em seu devido
tempo a letra do valor dos passaportes expedidos por esta secretaria nos meses de Janeiro, Fevereiro e
Março (...). Principalmente porque o aviso de 1 de Agosto de 1808 mostra bem que se não tinha
conhecimento dos regimentos da secretaria dos governos, e muito claramente diz que não era da intenção
de vossa alteza real prejudicar o secretário nos emolumentos que pudessem ter. Se os outros secretários
não tem requerido, devo supor que regulando-se pelos seus Regimentos não foram tão escrupulosos como
eue o meu governador, em seguir a letra as palavras do dito régio aviso, porque não é tão pequena coisa
crescer repentinamente tanto trabalho e diminuírem-se tão sensivelmente o rendimento,
principalmente
neste porto tão frequentado de navios estrangeiros, que por isso mesmo fazem que os nacionais não tendo
carga cessem de navegar e deste modo fica nulo o emolumento que o Regimento desta secretaria manda
dar ao secretário por cada navio que sair do porto com carga. Os fundamentos dos meus requerimentos
eram mostrar que os navios estrangeiros transportam toda a carga dos navios nacionais, que crescendo
meu trabalho com o expediente dos passaportes com a responsabilidade de arrecadação e remessa das
sua importância, não tinha crescido o meu útil, antes diminuído consideravelmente, que em perceber eu o
emolumento do costume dos navios estrangeiros não tinha a secretaria de estado prejuízo algum porque
perceberia da mesma sorte o que pelo citado aviso é determinado, que todas as repartições de despachos
percebem os emolumentos que estavam em costume perceber pelos navios que saíam deste porto e a
qualidade de estrangeiros não os exime e finalmente que a quantia de 3$600 que o regimento me manda
dar não era de causar reparo aos cônsules estrangeiros, porque eles sabem muito bem que os despachos de
qualquer navio nosso nos seus portos (falemos nós de Inglaterra) custam o quádruplo e mais do que os seus
nos nossos portos. Recife de Pernambuco 30 de Agosto de 1810.
(...) e achará igualmente a relação dos passaportes e portarias que se expediram pela secretaria deste
governo no primeiro quartel do corrente ano. (...). Depois de dar-se a execução o citado régio aviso do 1 de
Agosto de 1808, fiz eu um requerimento a sua alteza real por essa secretaria de Estado no qual mostrava
que não sendo conforme as palavras do mesmo aviso da real intenção de SA que o secretário deste governo
fosse prejudicado nos seus emolumentos, contudo eu o era sensivelmente, porque fiquei inibido de perceber
emolumento algum dos navios estrangeiros. Ajuntei ao meu requerimento o regimento desta secretaria do
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Cx. 273
D. 18201

Cx. 274
D.18284

Cx. 274
D. 18297

qual se vê o emolumento que deve perceber o secretário por cada uma das embarcações que saem deste
porto e não se declarava nele nacionais ou estrangeiros, porque a estes não eram permitido virem fazer
comércio no Brasil. Eu estou bem certo que ao lavrar-se o dito aviso não se pretendeu tirar o que eu
justamente deveria também perceber, porque assim como percebo das embarcações nacionais, porque não
perceberia dos estrangeiros. Não se diminuindo com isto os emolumentos dessa secretaria de estado, os
quais se cobram pela parte que veio. E é bem para notar-se que nenhuma das repartições, que por costume
ou regimento, cobram emolumentos das embarcações que saem do porto deixaram de os cobrar de umas e
outras. Cobra o juiz da alfândega, cobra o patrão mor, cobra o comandante da fortaleza do registro, cobra a
junta do Comércio, cobra a intendência da marinha, e eu que tenho a meu cargo expedir os passaportes,
receber o que pertence a essa secretaria de estado, fazer as remessas, nos seus devidos tempos, fiquei
unicamente inibido de perceber aquilo mesmo que é expresso no meu regimento que não é do costume ou
estilo como em muitas das acima referidas repartições. Fundamentado meu requerimento com razões tão
justas não me ficou dúvida alguma de que fosse atendido. Passaram-se meses sem resolução alguma e
escrevendo ao antecessor de vossa senhoria respondeu-me que era muito justa a minha súplica que ele
mesmo tinha informado bem, mais que a ocorrência de muitos negócios e confusão de papéis tinha feito
desaparecer o dito requerimento e porquanto lhe enviasse outro o que fiz imediatamente, mas com tanta
infelicidade que experimentei a mesma sorte até hoje. Recife 7 de Maio de 1810.
[Transcrição do dispositivo final de um passaporte]

Registado na secretaria deste governo a fl. 160 do livro primeiro de passaportes
Pernambuco aos 18 de Fevereiro de 1811. Felipe [Esteves Muniz].

de navios. Recife de

Ofício do secretário de Pernambuco

Não posso deixar de ser sensível e agradecido ao parágrafo da carta de vossa excelência de 19 de
Novembro do ano passado, no qual com expressões muito generosas me afirma vossa senhoria que não são
menores os desejos que tem de obsequiar-me, do que eram os de seu antecessor quando se quis encarregar
dos requerimentos que por duas vezes lhe enviei, sobre a sem razão com que por um rasgo de pena menos
reflectido do aviso de 1 de Agosto de 1808, eu fui privado do emolumento que na forma do Regimento de
minha secretaria devia percebe de todos os navios, que por ela despachassem ou fossem nacionais ou
estrangeiros. E bem no mesmo Regimento se não faça menção de navios estrangeiros, todos sabemos que
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Cx. 274
D. 18297

no tempo em que lhe foi dado não era permitido a estes o fazerem comércio no Brasil, pois que nenhuma
razão se podia dar, para que os navios nacionais concorressem com aquele emolumentos para a
sustentação de um oficial do governo e os estrangeiros fossem isentos. Estas eram as razões que eu
alegava e acrescentava que em todas as repartições deste porto cada um dos empregados percebia os
emolumentos de que estava de posse sem diferença de navios estrangeiros ou nacionais e que eu só tinha
sido privado do que me pertencia por seguir a risca as palavras do citado aviso, apesar de que nele mesmo
declarou sua alteza que não era da sua real intenção prejudicar ao secretário nos emolumentos que
pudesse ter, ao mesmo passo que se me aumentava o trabalho, com a nova forma dos despachos, (cópia) a
arrecadação e remessa do que se mandava perceber para a secretaria de estado, a qual não tinha prejuízo,
nem diminuição alguma, porque se eu podia perceber dos navios nacionais o emolumento que me era dado
e a secretaria de estado os que se mandaram arbitrar, porque razão se não deveria praticar o mesmo com
os estrangeiros. E ainda mais outra razão, qualquer que seja o número de navios estrangeiros que vieram
carregar a este porto deve diminuir-se no total os dos nacionais, que transportariam a mesma carga e claro
fica que eu serei sempre prejudicado (...). Que seria de razão e justiça que o excelentíssimo senhor conde
das galveas, por um aviso, mandasse declarar que os navios estrangeiros devem, da mesma sorte que os
nacionais, pagar ao secretário do governo o emolumento que pelo regimento lhe é dado. Recife 18 de Abril
de 1811.

Cx. 275

Ofício do secretário.

D. 18392

Senhor
representa a vossa alteza real José Carlos Mairink da Silva Ferrão actual secretário da capitania de
Pernambuco, que tendo vossa alteza real, pelo régio aviso de 1 de Agosto de 1808 regulado os despachos
dos navios nacionais e estrangeiros que saíssem dos portos do Brasil, estabelecendo os emolumentos que
pelos passaportes se deveriam perceber nas secretarias dos governos de cada uma das capitanias para os
oficiais da secretaria do estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, sucede que se
declarando vossa alteza real expressamente no mesmo régio aviso que não era de sua real intenção
prejudicar os secretários dos governos que pelos Regimentos lhes eram concedidos. Sofre o suplicante
considerável prejuízo porque apesar da real protestação é concebido o dito aviso em termos que parecem
excluir os secretários de perceberem emolumento algum dos navios estrangeiros não se atreveu o suplicante
a exigir o que lhe manda dar o seu regimento sem que primeiro levasse a augusta presença de vossa alteza
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Cx. 275
D. 18392

real esta representação para que pela mesma secretaria de estado se expedisse ordem e declaração do
citado régio aviso. Há quatro anos que o suplicante tem repetido os seus requerimentos, os quais por
motivos imprevistos não puderam ainda chegar a real presença de vossa alteza real e tanta é a justiça que
o suplicante julga assisttr-lhe que não desmaiando, ao contrário tem firme esperança de que vossa alteza
real, lhe deferirá com sua indefectível justiça. Nesta mesma capitania pagam os navios estrangeiros pelos
seus despachos os emolumentos que estavam em costume na alfândega na intendência da marinha, na
mesa da inspeção, na fortaleza do registro e com dois documentos juntos mostra o suplicante que o
secretários do governo da capitania da Bahia não sofre igual prejuízo, pois que continua a perceber o que
lhe manda dar o artigo 5o do seu regimento, tanto dos navios nacionais como estrangeiros, seja a título do
emolumento ou de licença de navegar. Que o suplicante sofre prejuízo é inegável, pois que quanto maior for
o número de navios estrangeiros que concorrem a transportar a carga que houver no porto, tanto menor será
o dos nacionais e parecer que não será da real intenção de vossa alteza real que os navios estrangeiros
sejam considerados de melhor condição do que os nacionais, preterindo-se as regras de perfeita igualdade
que vossa alteza real mandou ultimamente guardar entre uns e outros, para poupar-se àqueles o
emolumento que devem também pagar ao secretário de governo, tendo-lhe acrescido não pequeno trabalho
no expediente dos passaportes, na arrecadação de sua importância, na diligência e responsabilidade de
sua remessa para os oficiais da secretaria de estado. Por tão justos motivos o suplicante, prostrado diante
do real trono. Pede a vossa alteza real que por efeito de sua real beneficência seja servido mandar declarar
que o suplicante deve perceber igualmente dos navios estrangeiros o emolumento que lhe é concedido pelo
seu regimento. Recife 27 de Agosto de 1812.

Cx. 277

Ofício do governador sobre requerimento do secretário.

D. 18664

Rmo Exmo Sr.
o requerimento de José Carlos Mairink da Suva Ferrão, secretário deste governo, que vossa excelência me
dirigiu com aviso régio de 9 de Março do corrente ano, parece-me digno de ser deferido, ou ele seja olhado
pelo lado da justiça ou politicamente. Pelo lado da justiça porque leio no requerimento da secretaria deste
governo de 7 de Abril de 1718 as seguinte palavras: 'de cada despacho de navio, ou sumaca, que do porto
do Recife sair para os deste Reino ou Angola e ainda para os do Brasil com géneros do comércio
despachados pela Alfândega haverá o secretário 3600 réis'. Sendo, pois a real intenção de sua majestade,
expressamente declarada no aviso de 1 de Agosto de 1808, junto por cópia, não prejudicar ao suplicante,
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não podem observar-se estas duas reais ordens sem que se lhe conceda o emolumento que lhe foi taxado
pelo despacho dos navios ou sejam nacionais ou estrangeiros, porque estes levam agora a carga que
conduziram os primeiros. Politicamente porque a prática é contrária a máxima que manda favorecer mais a
navegação nacional que a estrangeira e nesta parte são mais favorecidas os que menos deveriam ser,
pagando os navios estrangeiros só os emolumentos dos oficiais da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos e os portugueses além destes emolumentos pagam mais os da secretaria
de governo. Merece também atenção a diminuição que tem tido os emolumentos da mesma secretaria.
Concedem-se já poucas sesmarias, cujo os emolumentos eram o principal, separaram-se as duas capitanias
da Paraíba e do Ceará que eram anexas e dependentes deste governo, se passaram para a secretaria da
junta da fazenda todos os ofícios daquela repartição que antes eram providos pela secretaria do governo e
cessaram as habilitações dos papéis de serviço e as referendações das patentes e por todo este motivo me
parece muito justo que o secretário deste governo leve pelo despacho dos navios estrangeiros o sobredito
emolumento que se acha estabelecido pelo Regimento. Recife, 25 de Maio de 1816.
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Arquivo Histórico Ultramarino - Avulsos - Ceará
Cota

Cx9
D. 593

Transcrição

O Secretário deste governo passe por certidão ao pé desta minha portaria o registo do bando de 14 de Maio
de 1782 que mandei publicar circularmente em todas as vilas e povoações de índios desta capitania que se
acha registado no livro 1 ° que serve do registo de patentes, portarias e bandos na secretaria do mesmo
governo. Vila de Santa Cruz de Aracati 22 de Abril de 1783.
Em virtude da portaria supra do ilustríssimo senhor João Baptista de Azevedo Coutinho, tenente-coronel de
infantaria na Iapraça da Corte e capitão-mor Governador da mesma capitania do Ceará Grande, certifico
eu José de Faria Secretário do Governo da mesma capitania que revendo o livro 1 ° que serve de registo de
patentes, portarias e bandos nesta secretaria nele a folha 2v. achei o registo do bando de que faz menção a
sobredita portaria (...). Dada nesta vila da Fortaleza de Nossa senhora da Assumpção da capitania do
Ceará Grande sob meu signo e selo das minhas armas. E eu José de Faria que sirvo de secretário deste
governo o fiz por ordem de sua senhoria aos 15 de Maio do ano de 1783.
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Arquivo Histórico Ultramarino - Avulsos - Maranhão
Cota

Transcrição

Cx 31

Parecer do Conselheiro

D. 3131

[Por] ordem para se tirar residência a José Gonçalves da Fonseca do tempo que serviu de Secretário do
Governo do Maranhão e esta diligência farão no Pará o Bacharel Luís José Duarte Freire tomando por
escrivão Manuel de Lira e no Maranhão o Ouvidor da comarca tomando por escrivão José Bernarde
Teixeira. Lisboa 10 de Setembro de 1748. Alexandre Metello de Sousa Meneses.
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Arquivo Histórico Ultramarino - Avulsos - Rio de Janeiro
Cota

Transcrição

Cx. 158

Requerimento

D. 11928

Senhor. Representa à vossa majestade José Joaquim Pinheiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, que por
ser limpo de sangue, ainda quefûho de pais pobres, foi chamado pelo excelentíssimo marques do Lavradio,
sendo vice-rei naquela capital e empregado no ministério do oficio da Secretaria dela, depois de proceder
todas as informações do costume para qualquer emprego sobre a qualidade, honra e procedimento dos
pretendentes; circunstâncias todas que constituíram ao suplicante ocupar por tempo de dez anos
incompletos aquele ministério, com o mais inviolável segredo, fidelidade e prontidão, sem que jamais
houvesse nele nota alguma, vencendo vencimento o limitado salário de seis mil e quatro centos réis por
mês, pagos pelo secretário sem mais emolumentos ou ordenado da Real Fazenda, contra a intenção de
vossa majestade e boa forma e regularidade dos ordenados estabelecidos nos Tribunais desta corte e
capitania da Bahia, e outras, onde abolindo-se os antigos regimentos, foram aumentados os ordenados,
estabelecendo-se nos da Fazenda de vossa majestade os que eram competentes e proporcionados ao
trabalhos deles. Aquele Tribunal da Secretaria do Rio de Janeiro e capitania da Bahia, soberana senhora,
são, além de superiores a todas os mais das capitanias ultramarinas, assas laboriosas e de muito peso e
sujeição. Eles, no tempo da guerra próxima passada laboravam de dia e de noite: o suplicante e outros
oficiais da secretaria do Rio de Janeiro tinham, nesse tempo, incansável trabalho de dia e de noite, sem
[tempo] algum com a expedição sucessiva por mar e por terra que fazia aquele vice-rei por causa da
sobredita guerra do sul, sem nunca perceber emolumentos ou ordenados da Fazenda Real e mesmo ter
prémio algum ou remuneração desse laborioso e efectivo trabalho, como o poderá justificar,
autenticamente
antes, pelo seu grande desvelo e excesso se arruinou tanto o suplicante na sua saúde de cama na retirada
daquele excelentíssimo marques, foi aceleradamente despedido logo do dito emprego pelo excelentíssimo
vice-rei sucessor, que sem mais atenções nem outro motivo, privou ao suplicante de um ministério onde no
decurso de dez anos serviu com honra, zelo e fidelidade, desempenhando-se no expediente das partes com
notável satisfação e agrado destas, tratando-se sempre naquele Tribunal com limpeza e asseio apesar de
ser pobre, carregando uma mãe viúva e irmão donzela, além da obrigação de mulher e fdhos de que era
então onerado. Ficando pois, soberana senhora, o suplicante fora daquele lugar e ocupação de oficial da
Secretaria daquela cidade do Rio de Janeiro, tão somente pela referida moléstia que o prostrou de cama
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D. 11928

mais de um ano, foi tal a indigência a que se reduziu, que não podendo depois aparecer em uma capital tão
opulenta e onde tinha servido tantos anos, se resolveu a passar a capitania da Bahia e nela residindo a
mais de oito anos, debaixo ainda do pesado julgo da pobreza, sem conseguir até o presente uma ocupação
honrosa com que possa com decência e parcimónia passar a sua vida, visto que nunca aprendeu nem
exercitou ofícios vis e só intentou e prosseguiu no exercício das letras desde que os embaraços da mesma
pobreza deram causa a não conseguir o fruto dos seus estudos, o que sendo tudo constante ao Secretário
do Estado da Bahia José Pires de Carvalho e Albuquerque e tendo necessidade grande de mais alguns
oficiais extra-numerário para na mesma Secretaria ajudarem ao seu expediente e registarem ou reformarem
de novo alguns livros antigos que nela servem, na forma que vossa majestade foi servida aprovar, em razão
de não poderem os oficiais do número dela acudir a todo o trabalho com aprovação do excelentíssimo
governador actual da dita capitania foi o suplicante chamado para servir igualmente com os mais oficiais
na mesma Secretaria o que tem exercido e trabalhado desde o fim do excelentíssimo D. Rodrigo José de
Meneses até o presente, sem perceber também emolumento algum, nem ordenado da Real Fazenda e ainda
se acha trabalhando igualmente nela, sem se lhe poder fazer pagamento nem arbitrar o salário competente,
por não ser oficial do número, como os mais que nela servem, e vencem ordenado com os da Casa da
Fazenda, o que parece ser contra a pia e recta intenção de vossa majestade, pois que o seu magnânimo e
terno coração, só se nutre e recebe o maior prazer quando acode e beneficia aos seus vassalos, que com
honra, fidelidade e desvelo se empregam no seu Real Serviço e por isso tem conferido a todos com grandeza
aos seus ordenados competentes nos Tribunais onde servem. O suplicante, senhora, é fidelíssimo vassalo
de vossa majestade, tem servido com honra, zelo e fidelidade, tanto na Secretaria do Rio de Janeiro os dez
anos incompletos como naquela da Bahia onde se acha servindo interinamente há mais de quatro anos e
até o presente sem nota alguma sendo de boa conduta e capacidade, sem ainda perceber ordenado ou
salário da Fazenda de vossa majestade, como certifica o mesmo secretário na sua atestação junta. Nunca
aprendeu nem ocupou ofícios vis, nem ainda mecânicos, é limpo de sangue, sempre se tratou com asseio
desde a idade de 16 anos que foi servir na Secretaria do Rio de Janeiro e tem deste emprego toda a luz,
ciência e prática necessária. Me é de probidade, sã consciência e limpo de mãos e de bom procedimento,
sem ter crime algum, como mostra pela folha corrida junta, em cujas circunstâncias parece, senhora, que
está o suplicante nos termos de merecer da incomparável grandeza e real clemência de vossa majestade a
graça de o prover no lugar de oficial maior da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, com o ordenado que
vence o primeiro contador e oficial daquele Erário, por ser correspondente ao dito oficial maior daquela
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Secretaria: ou ao menos no lugar que está a vagar naquela da Bahia, onde o suplicante se acha servindo
interinamente sem perceber nada até o presente, com ordenado que vence o oficial da Secretaria da Junta
dela em razão de está há mais de 3 anos doente de moléstia grave o oficial do número José António
Correia, privado pelos professores de continuar no dito exercício, fazendo-lhe vossa majestade esta mercê
em atenção ao bem que o suplicante tem servido mais de doze anos ao todo, mandando-lhe satisfazer pela
Real Fazenda da dita capitania da Bahia o tempo que o suplicante serviu ser perceber salário algum
constante da mesma atestação junta visto que só a real clemência de vossa majestade pode acudir e
premiar os seus vassalos e para isso humildemente recorre o suplicante. Pede a vossa majestade que
atendendo ao seu justo requerimento lhe defira e faça graça de conferir-lhe o que pretende em prémio e
remuneração do bem que tem servido a vossa majestade.
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Arquivo Histórico Ultramarino - Avulsos - Brasil Geral
Cota
Cx 22
D. 1959

Transcrição
Minuta de Projecto
Projecto que se propõe para a criação de um novo governo geral na forma seguinte, sendo sua majestade
servido de aprovar. A capitania do Piauí, subordinada ao governo do Pará, e a capitania do Ceará,
subordinada ao governo de Pernambuco, podem constituir, pelos seus actuais limites, o território e divisão
do dito novo governo; cujo chefe, devendo ter a graduação de capitão general, será considerado como os
outros do Estado do Brasil, vencendo soldo competente as repetidas e dilatadas jornadas que será obrigado
afazer por aqueles sertões e estabelecendo a sua residência em Vila Viçosa Real da serra do Iviapaba
fazendo ali casa para a sua acomodação, cadeia e os precisos quartéis e hospitais para a guarnição,
suprimindo-se os postos de Governador do Piauí e de capitão-mor do Ceará, como desnecessários com a
criação do sobredito novo governo. Deve ter secretário como os outros capitães generais do Brasil,
percebendo de direitos e emolumentos de secretaria os mesmo que estão estabelecidos nas referidas duas
capitanias. Deve ter dois ajudantes de ordens com vencimentos semelhantes aos dos outros governos de
portos de mar na América e com cavalo e sustento para ele. Deve ter dois cirurgiões com vencimentos
semelhantes aos dos cirurgiões mores dos Regimentos de Infantaria nos mesmos portos da América sendo
um dos ditos cirurgiões, para assistir ao governo e guarnição da capital e outro para residir na Fortaleza do
Ceará na qual também deve haver um hospital para a sua respectiva guarnição. A companhia de Dragões
do Piauí deve estabelecer a sua residência na sobredita capital, porém os soldados que lhe estavam
determinados se reduziram respectivamente aos que nos mesmo portos da América competentes aos
oficiais e soldados das companhias de granadeiros menos os furriéis, que devendo ser dois na companhia
vencerá cada um sete mil réis por mês, e os trombetas, que devendo ser também dois, vencerá da mesma
forma cada um a trezentos réis por dia Um dos ajudantes das ordens pode juntamente ser capitão da dita
companhia e o outro será bom que tenha qualidade de oficial engenheiro. Haverá mais na dita capitania um
corpo de pedestres de cinquenta praças, incluindo um chefe e que aquele comande com o vencimento de
soldo de alferes de Infantaria nos sobreditos portos da América dois sargentos e quatro cabos de
esquadra todos estes e os soldados com os correspondentes vencimentos da Infantaria nos mesmo portos e
se lhe darão as fardas efardetas que forem próprias ao exercício de semelhante corpo, como destinado as
precisas diligências que ocorrerem naqueles sertões. E para a guarnição da Fortaleza do Ceará se deve
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também formar de novo uma companhia de Artilharia de sessenta praças com os seus oficiais, vencendo
estes e os soldados e tambores os mesmos soldos que as semelhantes companhias na América se acham
estabelecidas. Deve igualmente criar de novo uma ouvidoria com a denominação de ouvidoria do Piauí da
parte do norte estabelecendo o ouvidor a sua residência na mesma capital de Vila Viçosa Real e tendo o
temrmo dela e das vilas da Paraíba, Campo Maior e Marvão por distritos da sua comarca, ficando o outro
ouvidor da parte do sul e o do Ceará com as restantes das respectivas comarcas em que já se achavam
estabelecidos. Deve se formar uma Junta de Justiça para sentenciarem os delinquentes em conformidade
das que se acham estabelecidas por todas as outras capitais do Brasil em que não há Relações, porém não
deve ser a ela obrigado o ouvidor do Piauí da parte do Sul para que possa cumprir com a correição anual do
seu respectivo distrito. E as provedorias da Fazenda Real de ambas as sobreditas capitanias do Piauí e do
Ceará se devem reduzir a uma Junta da Fazenda, também na mesma forma como se tem praticado em
todas as referidas capitanias do Brasil. Nos termos porém de se aprovar este projecto deve ficar de nenhum
efeito a resolução que se achava tomada para a união das freguesias de Pastos Bons do Governo do
Maranhão e da sobredita Vila Viçosa Real à referida capitania do Piauí, por se alterarem as circunstancias
que afaziam conveniente. Parece que também seria justo que a capitania do Rio Grande do Norte se unisse
a capitania da Paraíba com que é confinante, extinguindo-se o posto de capitão mor daquela e destacandose desta a presidiar a Fortaleza que ali há, uma companhia de Infantaria, formando-se para isto mais
alguma de novo, na mesma capitania da Paraíba se necessário for.
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Arquivo Histórico Ultramarino - Avulsos - Conselho Ultramarino
Transcrição

Cota
Cx9
D. 875

Cx. 12
D. 1111

Requerimento

Dizem os porteiros deste régio Tribunal do Conselho Ultramarino que eles suplicantes têm notícias que pelo
dito Tribunal se manda recolher para uma das casas do mesmo, os livros que se achavam no armazém
debaixo da chave do Fiel do Tesoureiro extinto José Miguel Licete e porque os suplicante são responsáveis
por todos os móveis e alfaias do Tribunal; porque também são os únicos que têm a guarda das chaves do
mesmo Tribunal, portanto, recorrem a vossa majestade para efeito de mandar que os mesmos livros lhes
sejam entregues por inventário pelo escrivão da executória; como respondem pelos mais móveis e alfaias;
para deste modo evitar-se qualquer descaminho que pode haver por omissão alheia, que não deve
prejudicar aos suplicantes em semelhante facto menor bem acreditados; porquanto, sendo privativos para
aguardar dos móveis do Tribunal, não devem ser excluídos da dos livros que nela se mandam agora
recolher.
Consulta

Por aviso de 15 do corrente manda vossa alteza real remeter-me a consulta do Conselho Ultramarino feita a
instância do Secretário Francisco de Borja Garção Stockier, ordenando-me informa
circunstanciadamente
sobre a matéria proposta das casas do Tribunal e sua Secretaria. Consta-me haver o senhor Rei D. João IV,
na criação do Conselho Ultramarino desanexado da Fazenda do Reino, designando no seu Paço uma casa
para as suas secções e outras para o arquivo do seu expediente, porém havendo tudo transtornado com o
fatal terremoto de 1755, passou o Conselho a ter seu diário nestas minhas casas de campo de Santa Ana
que acabam de construir o Conselheiro Alexandre Metello donde se transferiu para as de Pedro José
Botelho enquanto se não acabou o real edifício do Terreiro do Paço. A Secretaria porém seguiu a tarefa de
maior parte existindo nas casas doa actuais secretários, e como André Lopes de Lavre houvesse comprado
este edifício conduziu para um quarto de sua própria residência onde permaneceu no tempo do filho Manuel
Lopes de Lavre e de seu neto Joaquim Lopes de Lavre e achando-me como agora presidindo no Tribunal por
morte do conde da Cunha representei a vossa alteza real o cómodo de sua Fazenda e do expediente da
Secretaria em esta mudar par um quarto vago na rua dos Capelistas onde presentemente se acha. Eu
convenho com a consulta e com o secretário na imperfeição do seu alojamento, porém não tendo vossa
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alteza real casa contígua ao Tribunal desocupada acho serem os inconvenientes remediáveis com pouca
despesa mandando se fazer estantes e armários sem ostensão para o indispensável arranjo de papéis e
livros defendendo-se aproximadamente dos fogos, tanto em baixo do sobrado onde existem duas tavernas,
como pelos lados, pois que com o referido e com alguma insignificante mudança interior se viria a conseguir
o permanecer a Secretaria o mais próximo possível ao Conselho e com suficiência par o curso do seu
laborioso expediente, sem maior desembolso da Fazenda Vossa alteza, tendo em vista a consulta e esta
pré citadas informações, determinará o mais acertado conforme o seu serviço.
Cx. 15
D. 1425

Aviso
O Príncipe regente nosso senhor foi servido ordenar que o Conselho Ultramarino só fique activo quanto às
certidões que se pedirem do seu cartório, não tendo exercício nas outras funções, até que sua alteza real
possa voltar ao Reino. O que vossa senhoriafará presente no Conselho Ultramarino para que assim o fique
entendendo e haja de executar.
Deus guarde a vossa senhoria Palácio do Governo em 8 de Maio de 1809. João Salter de Mendonça
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Anexo 2 - Arquivo Publico Estadual Jordão Emerenciano
Secção de Documentos Escritos
Cota

Transcrição
Correspondência para a Corte - CC

CC11 fl. 123

(...) e esta se registrará nos livros da secretaria deste governo e nos da vedoria geral e Câmara de Olinda
Dada nesta praça do Recife de Pernambuco em 14 de Junho. Bento Soares Pereira afez ano de 1728. O
secretario José Duarte Cardoso afez escrever.

CC11 fl. 178

Sobre dar parte dos motivos por que senão executou a real ordem pela qual sua alteza real determina que
o padre Manuel Barbosa seja expulso do emprego de oficial da secretaria deste governo e participar de
estar exercitando o dito emprego José Fernandes Quintela que tem servido 34 anos de oficial da mesma
secretaria. Recife de Pernambuco 15 de Janeiro de 1779

CC13
Termo de
abertura

Este livro contém o registro dos ofícios que se dirigem ao Príncipe Regente pelo seu Tribunal do Conselho
Ultramarino, o qual teve princípio em o dia 24 de Maio de 1804 em que tomou posse do governo da
Capitania, Caetano Pinto de Miranda Montenegro.
Ofícios do Governo - OG

OG 4 fl 34

(...) Carta do governador ao Paraíba sobre se lhe declarar faça aviso ao cirurgião de milícias para que
venha tirar a sua patente na secretaria do governo.

OG7
Termo de
encerramento

Tem este livro sido do registro de ofícios do Exma. e Rmo. governador interino, 191 folhas fora as do índice,
as que vão por mim rubricadas e por constar fiz este termo de encerramento aos 3 de Dezembro de 1801.
Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro, o secretário.
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Ordens Régias - OR
OR1
Termos de
abertura e
encerramento

(...) ao escrivão dos órfãos José Inácio de Carvalho para numerar e rubricar este livro que há de servir para
neste (...) as ordens régias e mais documentos antigos que se acharam no livros velhos e desencadernados
(...). Recife. 13 de Março de 1805. José Fernandes Freire Coutinho.
Tem este livro 300 folhas que vão todas numeradas e rubricadas com minha rubrica que diz - Carva - em
consequência da comissão. Recife, 13 de Março de 1805 - José Inácio de Carvalho

OR1 fl. 152v

Sou servido resolver que para cessar a desordem que nasce da multiplicidade de postos militares (...) se
regulem as capitanias o número dos oficiais de ordenanças de sorte que cada vila não haja mais que um
capitão-mor com seu sargento-mor e ajudante e os capitães que forem necessários conforme o número de
moradores e nas vilas que não houver mais de cem moradores em todo o seu distrito, não haja capitão-mor
e se governe por um capitão em cada Companhia, haja somente 1 capitão, 1 alferes, 1 sargento do número
e outro supra e os cabos de esquadra necessários, extinguindo-se todos os mais cargos. Registado no livro
que serve de ordem régias, António José Correia afez

OR 2
Termo de
abertura
OR 5
Termo de
encerramento

Este livro vai servir para cópias de ordens régias tiradas do livro antigo cuja letra começa a apagar-se.
Secretaria do governo de Pernambuco em 22 de Junho de 1869.

OR 7 fl. 25

Cumpra-se e registre-se como Sua Majestade manda e registre-se na .Secretaria e provedoria geral. Recife,
25 de Março de 1749.

OR 18
Termo de
encerramento

Compreende este livro 112 avisos expedidos pela secretaria de Estado dos Negócios do Ultramar e Erário
Régio aos quais estão anexas os seus respectivos documentos, os quais foram mandados encadernar pelo
meu antecessor D. António Pio de Lucena e Castro e porque não tinham encerramento eu, Manuel da

Contém este livro 6o de ordens reais 238 cartas de sua majestade que Deus Guarde, escritas a este
governo quais entram algumas dos secretários [de Estado] mandadas escrever pelo dito senhor as quais,
eu Joaquim Mendes de Alvarenga, secretário do governo de Pernambuco rubriquei as folhas por serem
todas originais assinadas pelo dito senhor e seus secretários. Olinda 01 de Abril de 1715.
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Cunha de Azeredo Coutinho Sousa Chichorro secretário do governo fiz este". Recife aos 14 de Julho de
1801.
Patentes Provinciais
Pp 2 fl. 1

(...) Diogo Velho Cardoso, oficial-maior da secretaria afez no ano de 1775, o secretário do governo Manuel
de Carvalho Paes de Andrade afez escrever. "
Registro de Portarias, Ordens e Bandos

R/pro4/3fl. 16

Portaria ao secretário do governo sobre informar que ordenados devem ter os oficiais da secretaria em
recompensa dos emolumentos que tinham das patentes que se proíbem. Tendo sua majestade ordenado
pela ordem de 25 de Abril do ano passado, fazer chegar sem perda de tempo à secretaria de Estado da
Marinha e Ultramar uma informação sobre o que se pode dar aos oficiais da secretaria deste governo em
lugar dos emolumentos que percebiam das patentes ad honorem cuja a data é a mesma senhora servida
mandar suspender. Ordenamos ao secretário deste governo, D. António Pio de Lucena e Castro que
fazendo um
dos emolumentos de que são privados e do que lhes fica restando, informe
circunstanciadamente com a verdade e honra que lhe é própria com que se emprega no real serviço o
equivalente ordenado com que se podemjulgar recompensados e capazes da subsistência dos ditos ofícios
para desempenharem com honra e desinteresse os seus ofícios dando sua informação por 3 vias para que
fazemos subir a real presença. Recife 3 de Março de 1799.

R/pro 4/3 fl. 35

Portaria que passou o Exmo. bispo ao secretário deste governo sobre os livros que lhe serão precisos da
secretaria. Por me ser preciso saber algumas ordens deste governo para maior instrução e poder obrar com
acerto ao secretário do mesmo governo me faça dar os livros da secretaria que me forem sendo precisos
para o referido fim sem que para este motivo possam as ditas ordens vulgarizarem-se, nem terem
descaminhos os livros que me forem sendo precisos. Recife 29 de Maio de 1799.
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R/pro 4/3 fl. 90

Registo de uma representação do secretário aos governadores para que os alferes do regimento de milícias
sejam obrigados a tirarem patentes e não nomeação de acordo com o decreto de 1796 e que esta [patente]
seja registada. Recife, 13 de Maior de 1798.

R/pro 4/3 fl. 98

Portaria para o escrivão

da Junta

da Real Fazenda,

mandar

um praticante

para escrever

na

secretaria.

v.

Ordenamos a Maximiano Francisco Duarte, escrivão e deputado da Junta da Real Fazenda desta
capitania que logo que receber esta, mande um praticante de melhor letra para da dita contadoria para a
secretaria deste governo por ser assim preciso ao Real serviço, pondo-o na inteligência de que não deverá
largar o serviço da mesma sem expressa ordem nossa. Recife 16 de Outubro de 1800.

R/pro 7/1
Termo de
abertura

Contém este livro 4o
e bandos meias folhas numeradas e rubricadas por mim Joaquim Mendes de
Alvarenga secretário do governo e missões destas capitanias de Pernambuco o qual há de registrar-se
bandos e portarias que se passam por este governo e principiou no governo de Félix José Machado de
Mendonça
e Vasconcelos, do Conselho de sua majestade pela (folha) seguinte passada em 27 de
Outubro de 1711 aos oficiais da Câmara de Olinda e declaro que vai numeradas as páginas.
Diversos I - Termos de Arrematação de Ofícios

Dl - v. 8 fl. 03

Aos 11 de Outubro de 1789, por ordem do excelentíssimo ilustríssimo senhor general, veio a esta
secretaria, José da Silva Braga, como procurador de Francisco de Albuquerque Gondim para efeito de
arrematar o ofício que actualmente serve de tabelião (...) para constar assino o termo que eu Francisco
Gonçalves Reis Lisboa, oficial maior da secretaria escrevi
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Anexo 3 - Biblioteca Nacional
Secção de Reservados - Colecção Pombalina

Cota

Transcrição

PBA 115
fl.35v

Aos 8 de 7 de 1713 neste palácio de Olinda em que reside o excelentíssimo senhor. Félix José Machado,
governador desta capitania, em junta de missões em que preside o excelentíssimo Senhor. Governador e o
âustríssimo senhor D. Manuel Álvares da Costa, Bispo das ditas capitanias e assistiram o ministro e mais
prelados abaixo assinados. Pelo excelentíssimo senhor Governador foi proposto segundo uma ordem de
sua majestade que deus guarde que se acha nesta secretaria que depusessem os prelados das religiões
assistentes, na dita junta, que ordem houve para fundarem conventos em Pernambuco o título de suas
fundações, as rendas que tinham cada um deles (...). Joaquim Mendes de Alvarenga

PBA 115
fl. 129

Bando que se lançou para passar mostra dos terços pagos da cidade de Olinda e Recife
segunda feira
que se contam 13 do corrente mês, mando passar mostra ao terço da infantaria paga da guarnição desta
praça do Recife no palácio das Torres em minha presença e nos oficias da câmara nomeados que a ela hão
de assistir, com dinheiro para pagar a infantaria e os oficiais de artilharia na forma em que se faz todos os
meses. E mando que no tal dia, nomeado apareçam todos a passar mostra, advertindo que os soldados
que apareceram 1 pelo outro e os oficiais que os consentirem hei de mandar castigar na forma das ordens
de SMJ. (...) registrando-se
nos livros da secretaria deste governo e nos mais que tocar. Dado nesta vila
do recife em 9 de Março de 1713. 0 secretário Joaquim Mendes de Alvarenga o fez escrever".

PBA
fl. 3
PBA
fl.7

239 (...) registrando-se primeiro nos livros da secretaria destas capitanias e nos da ouvidoria geral a que tocar.
Dado Nesta cidade de Olinda aos 12 de mês de Junho de 1690, o secretário António Barbosa de Lima afiz
escrever.
239 Bando sobre as certidões com que se há de requerer à sua majestade. D. António Félix Machado da Silva
(...), porquanto sua majestade, que Deus guarde, foi servido ordenar-me façam cumprir e guardar nesta
capitania de Pernambuco a provisão cujo teor é o seguinte: Eu el rei faço saber aos que esta minha
provisão virem que tendo respeito ao que respeito aos que me representaram os oficiais da Câmara da
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capitania de Pernambuco (...) em razão de se terem Jeito neste Reino muitos requerimentos de pretendentes
uns opondo-se aos postos que vagam e outros buscando na minha grandeza a satisfação dos seus serviços
(...) por eu ter ordenado no Regimento que se desse crédito aos treslados e nestes acredita cada um o que
quer sendo isto em grande dano dos soldados que mereceram com verdadeiros serviços o despacho que os
outros lograram com relação do merecimento suposto. (...) Hei por bem e me apraz que se não admitam
mais os ditos treslados, mas que toda pessoa que servir no ultramar e quiser despachar-se seja obrigado a
apresentar os papéis originais de seus serviços. (...) E o governador e ministro remetam os tais papéis com
a sua aprovação ao Conselho Ultramarino por mão do seu secretário para que ele os mande ao fiscal por
ser muito conveniente que se não entregue as partes para se evitar o caso que pode suceder de se furtar a
letra do governador fazendo em seu nome e do ministro a informação ou aprovação sendo ela falsa (...) Por
tirar a ocasião de os pretendentes abrirem os maços de papéis ou acrescentarem outros sem terem para
isto vistos e examinados. (...) e fazendo livro a parte separado para semelhantes papéis do qual poderá
tirar as cópias necessárias. Lisboa 12 de Dezembro de 1712.
PBA
fl. 397

239 Carta que se escreveu ao ouvidor geral sobre os novos direitos que deve pagar os serventuários

dos ofícios
desta capitania "Depois que veio esta ordem de sua majestade sobre os novos direitos que devem pagar
os ofícios desta capitania vejo que de nem uma delas acudiu ninguém até agora excepto alguns desta
cidade de Olinda para pagá-los e parece que pelas notícias que disso tem não vem tirar provisões a esta
secretaria, e estão servindo nulamente a oito dez e doze meses com tanto prejuízo da \justa] direitos de sua
majestade e do que toca a esta secretaria com que me pareceu dizer a vossa mercê que a VMJ em um
negócio como este em que não deve dissimular, mande a Igarassú, Serinhaém, Alagoas, Porto Calvo e Rio
de São Francisco ordem sua para que suspendam os serventuário de tais ofícios, que os não exerçam, sem
que venham pagar os novos direitos pois é ordem expressa de sua majestade. Olinda 29 de Outubro de
1692.

PBA - 459 (Faz) servido resolver que nas cartas, alvarás, provisões e outros quaisquer papéis que se lavrarem pela
fl. 22

Junta dos 3 Estados e subirem para serem por min assinadas, se não expresse, no fim delas o nome do
oficial, que os escreveu, nem sejam sobrescritos pela secretaria da Junta mas acabam somente com a data
do dia, mês e ano e nas costas dos referidos papéis no meio delas escreverá o secretário da mesma Junta
o seu nome declarando o fez escrever e mais abaixo da mesma (...) escreverá o oficial o seu nome dizendo o
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fez. A mesma Junta o tenha assim entendido e nesta forma o faça executar. Lisboa 25 de Fevereiro de
1727.
PBA - 653 Quando meu pai entrou a servir nesta secretaria do registro geral das mercês não achou nela notícia
fl. 484

alguma do Regimento porque todas as suas memórias pereceram. Como o cartório no incêndio que sucedeu
na casa do secretário Lourenço Taveira de Avelar. (...) Nesta secretaria é preciso que se mantenha um
oficial assim para que não pare o expediente sem doer a cabeça, como também um homem não pode fazer
buscas escrever certidões, por verbas, registrar mercês, alfabetar livros, quando nem 2 bastam nas
monções das frotas. Nem para este emprego basta um homem da qualidade dos que se acomodam a servir
pelas casas, porque é preciso que saiba escrever que seja oficial papelista e de uma verdade tão
incontrastável, que se possa fiar dele crédito e a Fazenda Real, porque passando uma certidão negativa
pode dar meios para se repetirem despachos 1 ou 2 vidas em bens da coroa e ordens de 300 cruzados.
Acontece muitas vezes estar o dito oficial escrevendo certidões, cujos emolumentos saem a meio tostão por
dia e outras vezes gastar 2 dias no registro de 1 padrão que traz portarias, alvarás e padrões incorporados
de que se paga meio tostão ou 3 vinténs. E como vossa majestade lhe não paga ordenado, como nas mais
secretarias, nem a min me paga casas para o cartório, que é tanto seu como o da chancelaria a quem se
paga e com o acrescimento nem também paga o trabalho de alfabetar como na Torre do Tombo, se deve
atender que a tenuidade dos emolumentos que levo não chega para salário do oficial que me é preciso,
(s/d)
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Anexo 4 - Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo
Chancelarias

Cota

Transcrição
D.João IV

Liv. 15
fl. 212

D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que havendo respeito a ter mandado extinguir, por
justas considerações (...) o ofício de juiz do Peso da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos de
que era provido Bernardo Vieira Ravasco e tendo outra consideração a se me representar que para o
Estado do se poder bem governar será conveniente haver nele um secretário assim como o há na índia, que
tenha a seu cargo os papéis daquele governo com que se dará melhor expediente aos negócios e serem
mais bem encaminhados cessando os inconvenientes que se tem experimentado por não haver pessoa
permanente neste ofício nem arquivo em que se guardem os ditos papéis, ficando por esta causa os
governadores que entram de novo naquele Estado faltos de notícias dos negócios começados
para se
experimentar a utilidade que resultará de haver o dito secretário pelas conveniências apontadas, confiando
isto a Bernardo Vieira (...) hei por bem fazer mercê do dito ofício de secretário do Estado do Brasil, por 3
anos que o servirá na forma em que o faz o secretário que há na índia, com o qual haverá ordenado que lhe
mandar declarar por alvará a parte e todos os prós e percalços (...) Pelo que mando ao governador do dito
Estado dê a posse do dito ofício a Bernardo Vieira e lhe deixe servir pelos ditos 3 anos e haver o dito
ordenado na maneira que se lhe declarar. Lisboa 17 de Fevereiro de 1646.

Liv. 17
fl. 26

D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito aos serviços de André
Gonçalves Maracote, meu moço fidalgo, filho de Rodrigues Gonçalves Maracote, feitos nas armadas,
fortalezas e fronteiras das índias por espaço de 13 anos continua até o de 1640 em praça de soldado e de
capitão e cabo de navios, embarcado em 11 armada do reino (...) e achando-se na ocupação da fortaleza de
Mombaça o ano de 1631 e na tomada de muito navios piratas e o de 1636 se achar nas 2 batalhas que os
galeões tiveram com a esquadra holandesa e no ano de 1638 nas guerras que em Damão houve (...) e
depois voltar a este reino se embarcou o mesmo no ano de 1641 (...) e proceder no decurso dele e em todas
as mais ocasiões referidas com a devida satisfação (...). Hei por bem de lhe fazer em consideração de tudo
do cargo de secretário do Estado da índia por seis anos, embarcando-se ele na presente monção (...) com o
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qual cargo haverá o dito André Gonçalves Maracote ordenado que lhe tocar, posto que não vá declarado
nesta carta (...) e todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao meu vicerei ou governador das partes da índia lhe dê posse do dito cargo e lho deixe servir e haver com ele
ordenado prós e percalços como dito é sem dúvida nem contradição alguma e em minha Chancelaria lhe
fora dado juramento. Lisboa aos 9 dias do mês de Abril de 1644.
Liv. 16
fl. 505

D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que as partes, satisfação e qualidade que
concorrem na pessoa de José de Chaves Sotto Mayor, haver servido no Estado da índia desde 1624.
(Tinta repassada). Hei por bem fazer mercê do cargo de secretário do dito Estado. Afez em Lisboa a 24 de
Janeiro de 1647.

Liv. 16
fl. 397 e
398

D. João etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo consideração ao cuidado e zelo como que
o padre António Vieira da Companhia de Jesus e meu pregador e se empregou sempre nas coisas (...) em
que várias vezes foi encarregado e a satisfação que em todas as ocasiões deu do que se lhe encarregou (...)
hei por bem de fazer mercê a seu irmão Bernardo Vieira Ravasco em que sirva sem limitação de tempo o
cargo de secretário do Estado do Brasil de que é provido por três anos. Lisboa 7 de Março de 1650.
D. Afonso VI

Liv. 22
fl. 93

D. Afonso etc. Faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito aos serviços que me tem feito
António Paes de Sande, fidalgo de minha casa e as partes que concorrem em sua pessoa e por esperar
dele que me servirá muito a minha satisfação em tudo do que o encarregar. Hei por bem e me apraz de lhe
fazer mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o sirva por tempo de 3 anos na forma
costumada assim como tinha e servia José de Chaves Sotomayor, com o qual cargo haverá ordenado que
lhe tocar e todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem pelo que mando ao meu vice-rei ou
governador do dito Estado lhe dê posse dele e lho deixem servir e exercitar pelo dito tempo de 3 anos e
haver o dito ordenado prós e percalços como o dito é. E o dito António Paes de Sande jurará em minha
chancelaria na forma costumada que cumprirá inteiramente com as obrigações do dito cargo, de que se
fará assento nas costas desta carta que se cumprirá inteiramente como nela se contém sem dúvida alguma
e será registada nos livros da secretaria do meu Conselho Ultramarino e Casa da índia (...) Lisboa aos 24
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de Março de 1666.
Liv. 29
fl. 277

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito a sua eficiência, serviços e
merecimento que concorrem na pessoa de Amaro Barbosa Lobo, fidalgo de minha casa e por esperar dele
que em tudo o de que o encarregar me servirá muito a minha satisfação como até agora o tem feito nos
postos que ocupou. Hei por bem de lhe fazer mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o
sirva enquanto eu houver por bem e não mandar em contrário, assim como servia António Paes de Sandes
com o qual cargo haverá ordenado que lhe tocar sem embargo de não ir declarado nesta carta e da
provisão que sobre isto lhe passada em contrário e todos os prós e percalços que directamente lhe
pertencerem. E esta mercê lhe faço sem embargo do Regimento e alvará passado em sua corroboração que
depende os providos de cargos da índia, pode-lo ser mais que um e servi-lo mais que 3 anos. Pelo que
mando ao meu vice-rei ou governador do Estado da índia, dê posse do dito cargo ao dito António Barbosa
Lobo e lho deixe servir e exercitar na conformidade acima referida e haver o dito ordenado prós e percalços
e lhe dará juramento na forma costumada que cumprirá inteiramente com as obrigações do dito cargo de
que se faça assento nas costas desta carta que será registada nos livros da secretaria do meu Conselho
Ultramarino e Casa da índia (...). Lisboa a 17 de Fevereiro de 1672.
D. Pedro II

Liv. 17
fl. 362

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo consideração ao muito ao muito que
convém haver nas capitanias do Brasil secretários providos por mim por estes se haverem diferentemente
na expedição dos negócios e terem em boa forma os papéis e ordens que forem tocantes ao meu serviço,
melhoras e conservação das conquistas e constar que António Barbosa de Lima concorrem grandes
circunstâncias para se fiar dele esta ocupação assim pela boa informação que de seu talento e suficiência
deram os oficiais da Câmara prelados, bispo e governador de Pernambuco como por me haver servido por
espaço de alguns anos, como foi embarcando-se no ano de 1669 na fragata Rainha Santa que foi par Rha
Terceira e depois (...) com o embaixador de Roma, o conde do Prado, a quem assistiu até Fevereiro de 1672
em que entrou nesta Corte havendo-se com pontualidade e satisfação nas funções públicas que houve e
sentando praça no terço da guarnição de Setúbal servir nela por espaço de 6 anos 9 meses e 28 dias
desde 1° de Janeiro de 1675 até 28 de Outubro de 1681 em praça de soldado, alferes do mestre de campo
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e no decurso do referido tempo embarca-se na armada que no ano de 1675 saiu a correr a costa no Mar
Mediterrâneo na fragata Rainha Santa e nela se achar no fazer da costa (...) e passando depois com o
governador de Pernambuco D. João de Sousa aquela capitania o prover no posto de capitão de Infantaria e
sentando praça em Io de Abril de 1683, continuar por espaço de 1 ano, 4 meses e 20 dias (...) e proceder
nesta ocupação com todo o acerto, prudência e expedição sendo de todos bem quistos por desembaraçado,
prudente e virtuoso em as matérias da secretaria perito (...) Hei por bem lhe fazer mercê do cargo de
secretário das capitanias de Pernambuco por tempo de 9 anos com obrigação de servir juntamente de
secretário das missões e um e outro lugar exercitará sem ordenado da fazenda real e só levará os
emolumentos declarados em regimento que lhe mando dar, pelo que mando ao governador da capitania de
Pernambuco lhe dê posse ao dito cargo e lhe deixe servir e executar pelo dito tempo de 9 anos e haver os
emolumentos declarados no dito regimento. E ele António Barbosa de Lima jurará em minha Chancelaria
na forma costumada que cumprirá com as obrigações do dito cargo, de que se fará certidão nas costas
desta provisão que se cumprirá instantaneamente como nela se contém sem dúvida alguma a qual valerá
como carta em embargo da ordenação do livro 2o #° 40 (...) e deve fiança no livro delas fl. 24 a pagar e
mostrar o que se determinar da serventia por 9 anos em que vai provido como constou por certidão dos
oficiais. O fez em Lisboa a 13 de Fevereiro de 1687
Liv. 46
fl. 94

Eu a rainha da Grã Bretanha, de Portugal como Regente destes Reinos, no impedimento do senhor rei D.
Pedro meu irmão, faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a Bartolomeu
de
Siqueira Cordovil me haver servido na capitania de Pernambuco em praça de soldado, cabo de esquadra
sargento supra, alferes da companhia do mestre d campo Jorge Lopes Alonso, por espaço de 3 anos 7
meses e 4 dias efectivos continuados desde 26 de Maio de 1699 até 30 de Outubro de 1702 (...) sendo
muito obediente a seus superiores e bem quisto de todos, servindo no mesmo tempo 3 anos 7 meses e 6
dias de oficial maior da secretaria daquela capitania com toda a satisfação zelo e bom procedimento e com
muita inteligência assim para os negócios do meu serviço como das partes, sendo mais limpo de mãos e
bom escrivão e pessoa de conhecida nobreza e ultimamente vir para esta Corte com licença minha e por
Faustino Aires de Carvalho ir acabando os 3 anos no cargo de secretário da capitania do Rio de Janeiro.
Hei por bem fazer mercê ao dito Bartolomeu de Siqueira Cordovil do mesmo cargo de secretário da
capitania do Rio de Janeiro para que sirva por tempo de 3 anos, com o qual cargo haverá os emolumentos
declarados no seu regimento. Lisboa 20 de Janeiro de 1705.
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Liv. 24
fl. 19

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a Amaro Barbosa
Brandão
haver servido na secretaria do meu Conselho Ultramarino por espaço de 3 anos desde 1686 até 1688,
havendo-se no decurso do dito tempo com grande satisfação, zelo, verdade em tudo o de que foi
encarregado do meu serviço e tendo grande trabalho na expedição de muitas ordens e registo de consultas
que dele se fiara e passando ao Brasil servir nele em praça de soldado e capitão da ordenança até 1693
(...) e recolhendo-se a este Reino em 1695 tornar a assistir na mesma secretaria aonde actualmente esta
servindo de oficial do registo dela em que se tem havido com todo o bom procedimento desempenhando em
todas as obrigações que lhe tocam, sendo muito os papéis das partes e de meu serviço que
continuadamente esta registando de noite e de dia e por João da Silva Varejão ir acabando os 3 anos em
que foi provido no cargo de secretário do Reino de Angola Hei por bem fazer mercê ao dito Amaro Barbosa
Brandão do mesmo cargo de secretário de Angola para que sirva por tempo de 3 anos. Por resolução de
sua majestade de 12 de Dezembro de 1696

Liv.26
fl. 380

(...)Amaro Barbosa Brandão (...) hei por bem fazer mercê do dito cargo de secretário do Reino de Angola
por outros 3 anos. Lisboa 28 de Fevereiro de 1701

Liv. 61
fl. 355

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta virem que por parte de Gonçalo Ravasco
Cavalcanti
Albuquerque, fidalgo de minha casa me foi apresentado regimento de um alvará tirado dos livros da
secretaria do meu Conselho Ultramarino de que o teor é o seguinte: "Eu príncipe como regente dos Reinos
de Portugal e dos Algarves etc. faço saber aos que este meu alvará virem que tendo respeito ao que se me
representou por parte de Bernardo Vieira Ravasco, fidalgo de minha casa, alcaide mor da cidade de Cabo
Frio e secretário do Estado do Brasil, em razão dos serviços que me tem feito por espaço de 14 anos nas
guerras do mesmo Estado em praça de soldado alferes e capitão de infantaria (...) de que saiu ferido (...) e
depois se achar em tudo o que se ofereceu quando o geral Segismundo se foi fortificar na ilha de Itaparica
passando com grande risco de sua vida por meio de uma tempestade em uma canoa na dita ilha para
acudir a uma casa forte da qual com a sua companhia fez desalojar o inimigo achando-se também em
todas as entradas que os holandeses fizeram pelo recôncavo daquela cidade a queimar os engenhos.
Procedendo, em tudo com grande satisfação e com igual procedimento se haver na ocupação do cargo de
secretário daquele Estado e mais continuar a 25 anos sendo criado com sua pessoa o ordenado e dandoIhe a forma que hoje tem, a qual não havia até aquele tempo por servirem de secretário pessoas da

obrigação dos governadores com grandes confusões com que as partes padeciam grande detrimento e os
governadores muita falta das notícias e informações necessárias, reduzindo tudo a boa forma com a sua
inteligência e bom expediente e tendo também consideração ao bom procedimento de Manuel Álvares
Deusdará com tanto zelo e dispêndio de suafazenda serviu nas guerras de Pernambuco e aos serviços do
doutor Simão Álvares de Lapenha de Cristóvão Vieira Ravasco filho do dito Bernardo Vieira Ravasco que
faleceu em meus serviços, sendo capitão de Infantaria e juntamente com o padre António Vieira que por a
negócios de muita importância tocantes ao meu serviço e visto tudo que fica relatado e o dito Bernardo
Vieira Ravasco entrando idade com achaques e seu filho Gonçalves Ravasco Cavalcanti haver também
servido na praça da Bahia de soldado e Capitão de Infantaria com bom procedimento e assistir na
secretaria por ocasião de impedimentos do seu pai com muita inteligência nos negócios dela; em satisfação
de tudo referido, hei por bem fazer mercê ao dito Bernardo Vieira Ravasco de lhe conceder licença para que
por sua morte possa nomear o dito ofício de secretário do dito Estado do Brasil em seu filho Gonçalo
Ravasco para que o sirva em sua vida somente assim e da maneira em que o faz o dito seu pai Pelo que
mando ao presidente e conselheiros do meu Conselho Ultramarino que apresentando-lhe o dito Gonçalo
Ravasco instrumento justificado por que consta nele o dito Bernardo Vieira o ofício de secretário do Brasil
lhe façam passar carta na forma dele para servir em sua vida somente como fica referido na qual se
trasladará este alvará que se cumprirá muito inteiramente como nele se contém (...) em Lisboa a 13 de
Julho 1676". Pedindo-me o dito Gonçalo Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque que porquanto o dito
Bernardo Vieira Ravasco o seu pai era falecido e ele o mesmo a quem tocava encartasse no ofício de
secretário do Estado do Brasil que o dito seu pai havia servido em virtude do alvará nesta incorporado
como constava da sentença do livro das justificações que apresentava lhe foi (...) passar carta de
propriedade do dito ofício e sendo visto o seu requerimento sentença referida e alvará nesta incorporado e
que respondeu o procurador de minha coroa que se deu vista Hei por bem fazer mercê ao dito Gonçalo
Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque do ofício de secretário do Estado do Brasil para que o sirva em sua
vida somente assim e da maneira que o fazia o dito seu pai e que com ele haja o ordenado que lhe tocar
prós e percalços que directamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao meu governador e capitão geral do
Estado do Brasil dê posse ao dito Gonçalo Vieira Ravasco Cavalcanti Albuquerque do dito ofício e lho deixe
servir em sua vida e haver o dito ordenado prós e percalços como dito é e lha dará juramento na forma
costumada que cumprirá com as obrigações do dito ofício de que fará assento nas costas desta carta e por
firmeza de tudo lhe mandei passar (...). Lisboa 2 de Janeiro 1700.

liv. 21
fl 49 v

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito a Roberto Volovi Rei e
cavaleiro professo as ordem de Cristo me hover servido por espaço de 13 anos, 5 meses e 13 dias desde o
Io de Julho de 1677 (até) 12 de Dezembro de 1690em que ficou continuando soldado sem praça nem soldo.
(...) assistiu com satisfação e nas fainas marítimas procedeu com muito valor e obediência em tudo o de que
foi encarregado para a defesa e governo das naus em que se embarcou, por ano de 1678 ser encarregado
por ordem minha de engenheiro de meu serviço que foi o dei ir a cidade de Argel para examinar a
fortificação e praças dela (...) em 1695 acompanhar (...) uma esquadra de infantaria ao corregedor do Crime
António Rodrigues de Araújo. (... ) em 1680 ir com licença minha ir a Inglaterra para vir acompanhando a
rainha D. Caterina minha mui amada e prezada irmã, (...) e por este respeito estar por mim habilitado (...) e
por esta vago o lugar de secretário do Estado da índia por Luís Gonçalves da Costa ser um dos
governadores de lá. Hei por bem fazer mercê dito Roberto Volovi Rei do lugar de secretário do Estado da
com o qual haverá ordenado que lhe tocar sem embargo de não ir declarado nesta carta da provisão que
sobre isto é passada em contrário e todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem pelo que
mando ao meu vice-rei ou governador do Estado da índia (...) lhe dêem posse do dito lugar e lhe deixem
servir pelo dito tempo de 3 anos e haver o dito ordenado prós e percalços como dito é. Delajurará na minha
Chancelaria na forma costumada que cumprirá com as obrigações do dito cargo de que se passou a
certidão nas costas desta carta a qual será registada nos livros da secretaria do meu Conselho
Ultramarino, Casa da índia. Afez em Lisboa a 23 de Março de 1992.

Liv. 45
fl. 129

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito a Francisco de Azevedo de
Sande, fidalgo de minha casa me haver servido no Estado da índia por espaço de 22 anos 8 meses e 2 dias
desde 1674 até o presente em praça de soldado, alferes, capitão de infantaria, capitão de navio, capitão-demar-e-guerra da armada do estreito de Ormas deputado da companhia geral do comércio, capitão dos rios
de Goa e capitão geral deles, (...) Hei por bem fazer mercê do cargo de secretário do Estado da índia para
que o sirva por tempo de 3 anos com o qual haverá ordenado que lhe tocar sem embargo de não ir declarado
nesta carta e da provisão que sobre isto é passada em contrário e todos os prós e percalços que
directamente lhe pertencerem. Pelo que mando ao meu vice-rei ou governador do Estado da índia e ao vedor
geral da minha fazenda
dele dêem posse ao dito Francisco de Azevedo de Sande do dito cargo de
secretário do mesmo Estado e lhe deixem servir pelo dito tempo de 3 anos e haver o dito ordenado prós e
percalços como dito é (...). Lisboa aos 21 dias do mês de Março de 1703.

Liv. 18
fl. 220

Eu el rei faço saber aos que este meu Regimento virem que tendo consideração a ser conveniente a meu
serviço que no Reino de Angola haja secretário a cujo cargo esteja o registro das ordens e dar conta delas a
todo o tempo que lhe forem pedidas; fui servido fazer mercê a António Coelho Guerreiro de secretário do
dito Reino por tempo de 3 anos e para que em nenhum tempo se alterem os emolumentos que com o dito
cargo ha de haver a pessoa que o servir; hei por bem declarar que há de exercitar o dito lugar sem
ordenado da fazenda real e que só levará os emolumentos seguintes. Lisboa Io de Abril de 1688.

Liv. 53
fl. 347.

D. Pedro etc. (...) Faço saber aos que esta minha carta virem que tendo respeito a António Coelho
Guerreiro me haver servido em Pernambuco e Angola 11 anos 9 meses e 22 dias desde 23 de Abril de
1678 até 13 de Dezembro de 1691 de soldado alferes de mestre de Campo, capitão de Infantaria vivo e
reformado e tenente de mestre de campo general, por provisão dos governadores servindo a princípio em
Pernambuco (...) havendo-se da mesma maneira na ocupação de secretário da dita capitania de
Pernambuco que exerceu com muita disposição e zelo no expediente dos negócios de justiça e de todos os
mais que se oferecendo sem faltar a nenhum com a sua assistência principalmente em alguns de grande
importância (...) embarcando-se para Angola em 1684 (...) ocupando justamente o cargo de secretário (...)
sendo muito expediente nos despachos e em todos os particulares do meu serviço e bem daquele povo pó
cuja a causa o dito governador (Luís Lobo da Silva) admitia os seus pareceres em matérias de muita
importância e particularmente nas da Fazenda Real em que inquiria com o provedor dela, rejeitando muitas
ofertas e mimos que se lhe mandavam ainda de pessoas que não tinham dependência dele em coisas do
seu ofício (...) se haver com muita satisfação no exercício do dito cargo dando forma a secretaria daquele
governo por ser o primeiro provido nela por mim, instituído vários livros nela que não havia como foi o do
registro das cartas que se me escrevem com repartição das margens que se lançam as respostas e do
registro dos Regimentos assim do governo como de todos os ministros e oficiais o das homenagens e
interrogatórios por onde se tiram as residências a que deu forma como também do registro dos capitães de
presídio e (...) criando mais 2 livros um dos acentos (...) com perfeita arrumação e clareza dos alfabetos que
não havia dando forma às proposições dos conselheiros em que se convocam, prelados, ministros e outras
pessoas práticas, lançando em registro as propostas e acentos tomados, dando também forma aos
regimentos que o dito governador lhe mandou fazer para os capitães e almoxarifes dos presídios (...) e
obrou mais outro regimento para o capitão explorador dos escravos fugidos de que tem resultado muita
utilidade (...) fez relação dos cargos e ofícios daquele Reino com distinção dos ordenados e emolumentos

All

(...) assistindo ao despacho cada dia no do governador de dia e de noite com grande trabalho e maduro
conselho (...) fazendo presente ao governador todos os meios da administração da justiça e da arrecadação
da fazenda real (...) Hei por bemfazer-lhe mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o sirva
por 3 anos. Lisboa 18 de Março de 1698.
Liv. 59
fl. 220v

(...)que tendo respeito a Nicolau da Costa Mello haver servido de juiz da balança (...). hei por bemfazerlhe mercê do cargo de secretário do estado do Maranhão para que o sirva por espaço de 3 anos com o qual
haverá os emolumentos declarados no regimento que mandei dar ao seu antecessor António [Marremos] da
Fonseca e tudo mais que em razão do dito cargo lhe pertencer (...). Por resolução de sua Majestade de 17
de Novembro de 1694.

Liv. 62
fl. 306

(...) que tendo respeito a Manuel Nunes da Silva haver servido na secretaria do Estado do Maranhão por
oficial dela muitos anos e também de secretário nas ausências e mortes dos que faleceram (...). Hei por bem
fazer mercê do cargo de secretário do Estado do Maranhão que se acha vago para o servir por tempo de 3
anos. Lisboa 27 de Abril de 1702

Liv 30
fl. 85v.

Nicolau da Costa Mello (...) hei por bem fazer lhe mercê de nomear (como por esta nomeio) no ofício de
secretário do Estado do Maranhão (...). Lisboa 29 de Maio de 1705.

Liv. 64
fl. 364

(...) que tendo consideração (...) e a Francisco Monteiro Coelho me haver servido na capitania do Rio de
Janeiro com a ocupação de secretário do governo daquela cidade por espaço de 2 anos no tempo em que
governou Duarte Teixeira Chaves, (...) servindo antecedentemente nesta cidade o ofício de escrivão dos
agravos por impedimento de Manuel de Goês Pinheiro (...) e actualmente está exercitando a ocupação de
secretário da capitania do Rio de Janeiro desde que foi para ela o governador João Furtado de Mendonça.
Hei por bem fazer mercê do cargo de secretário das capitanias do Rio de Janeiro por espaço de 3 anos.
Lisboa 26 de Janeiro de 1689.
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Liv. 24
fl. 365

(...) que tendo respeito a Faustino Aires de Carvalho haver assistido por espaço de 15 anos Manuel da
Silva Collasso dos desembargadores do Paço na obra de vários papéis (...) e no 1° de Fevereiro de 1695
entrar a pratico na contadoria geral de guerra do Reino (...) onde assistiu até 9 de Novembro de 1696. (...) e
o ser filho do capitão Manuel Aires de Carvalho que serviu no Maranhão e província do Alentejo e neto de
João da Silva de Almeida que foi um dos primeiros conquistadores do Maranhão (...) Hei por bem fazer
mercê do cargo de secretário da capitania do Rio de Janeiro (...). Lisboa 9 de Outubro 1698.
D. João V

Lv. 8
fl. 352

Houve por bem tendo consideração ao dito Tomé Mato Girão haver servido de escrivão dos agravos da
Casa de Suplicação desta Corte, escrivão dos feitos da Fazenda, executor dos contos do Tribunal da Mesa
da Consciência e Ordens e executor do Colégio dos Militares de Coimbra pelo mesmo Tribunal com notória
satisfação e zelo e bom procedimento e pela sua capacidade, há sua majestade por bemfazer-lhe mercê de
o nomear por secretário do governo da capitania de Pernambuco para que sirva por tempo de 3 anos e o
mais em que não lhe mandar sucessor com o qual cargo haverá o ordenado que sua majestade tem
concedido e levaram seus antecessores e todos os prós e percalços que lhe directamente pertencerem de
que lhe foi passado provisão a 29 de Outubro de 1716.

Liv 59
fl. 123

Houve sua majestade por bem, tendo respeito ao dito Manuel da Silva Rosa haver servido na capitania
de Pernambuco assim em praça de soldado pago e cabo de esquadra em uma das Companhias do Terço
da guarnição da vila de Santo António do Recife e em posto de tenente da fortaleza de Tamandaré como
também de oficial papelista e oficial maior da secretaria do governo da dita capitania por espaço de 12
anos 9 meses e 1 dia continuando com interpolação desde o dia 31 de Julho de 1700
12 de Setembro
de 1719 em que actualmente ficava continuando havendo procedido no decurso do referido tempo nas suas
obrigações com satisfação e honrado procedimento assim nas militares como no exercício de oficial maior
da dita secretaria a que foi chamado pelo governador Sebastião de Castro e Caldas e nomeado pelo
secretário António Barbosa de Lima pelo que já naquele tempo se fazia capacidade e préstimo da sua
pessoa continuando na assistência da dita ocupação com uma geral aceitação de todos pelo bom
acolhimento que sabe das as partes não lhas demorando o seu recurso aconselhando com o melhor modo o
[agrado] delas concorrendo para este efeito o seu reconhecido desinteresse, verdade e limpeza de mãos.

circunstâncias porque os governadores que foram daquela capitania sempre fizeram muita estimação da
sua pessoa ficando a ele as cartas e papéis de maior segredo pela sua suficiência e actividade na
expedição da secretaria, muita inteligência que tem dos negócios que ocorrem por aquele governo e
experiência que o habilitam a decretar perfeitamente os papéis que lavra, tendo um excessivo trabalho de
dia e de noite na ocasião das 3 sublevações que se demoveram naquela capitania sendo o único oficial que
assistiu ao expediente de inumeráveis ordens que se precisaram e distribuíram por todas as vila e
freguesias dajurisdição do governo, por ser o mais pronto naquele ministério e pela confiança que fazia da
sua fidelidade os governadores insinuando muitas direcções ao capitão mandante João da Mota para o
seu bom regime que se aprovaram por bem fundados pelas quais protestasse, requerer-se e intimasse ao
Bispo governador tudo quanto foi-se a bem do meu serviço quietação e utilidade pública e da conservação
dos reais domínios de sua majestade, portando-se com tanto zelo e fidelidade que granjeou e vive odiado
dos revoltosos, sendo pronto para tudo o que toca o serviço real sem que, por tanto trabalho, tivesse no
tempo das ditas sublevações emolumento algum pelas perturbações do público nem ordenado ou propina
alguma da real Fazenda, fazendo muitas vezes, sendo promovido ao lugar de oficial maior às obrigações
de secretário depois que se retirou para esta Corte António Barbosa de Lima, assistindo a todos os aios
público de juntas de missões, conferências e outros negócios para o que foi convocado vários ministros, não
obstante haverem secretários providos pelo governador que como eram seus criados não tinham praticado
aquela, e só ele o dito Manoel da Silva Rosa respondeu as ordens de sua majestade na dita junta por ter
interna
delas e
que conduzem decisão dos particulares daquela conquista por ter muito talento
capacidade e préstimo e fazendo no dito lugar de oficial maior da dita secretaria um grande serviço por se
empregar nele com o mais fervoroso zelo e atendendo a sua majestade ao referido e ao mais que por parte
do dito Manuel da Silva Rosa se representou e por Tomé Matos Girão era acabado o tempo de 3 anos
porque foi provido na ocupação de secretário do governo de Pernambuco, há por bem fazer mercê ao dito
Manuel da Silva Rosa de o nomear no lugar de secretário da capitania de Pernambuco para que sirva por
tempo de 3 anos e mais enquanto não lhe mandar sucessor e o qual haverá ordenado que lhe tocar se tiver,
a todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem do que foi passado provisão por 3 vias a 17
de Março de 1721.
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Lv. 73
fl. 68

Liv. 50
fl. 89

Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a José Duarte Cardoso me
haver servido em várias ocupações como foram as de oficial papelista dos senados das câmaras destas
cidades de Lisboa ocidental e oriental por espaço de mais de 26 anos e no mesmo tempo de escrivão do
usual antigo do estado eclesiástico e da ouvidoria da real Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos
Freires da Ordem de Cristo e de almotace das execuções, tudo nesta Corte e pela sua muita capacidade
fora por vezes nomeado em várias diligências assim dos mesmos senados das câmaras como meu Tribunal
da Mesa da Consciência e Ordens nas quais se houve sempre com muito acerto a meu serviços e das
partes e de alferes de infantaria da ordenança solteira desta Corte de que foi coronel o conde da Ponte que
exercitou por algum tempo, no qual cumpriu cabalmente com as obrigações do dito posto desde 12 de
Agosto de 1702 até ode 1715 em que houve por bem mandar se desse do tal Regimento baixa e por ficar o
suplicante entertido no dito posto passava para o Regimento de que é coronel D. Jorge Henrique afim de
continuar o meu serviço e com este motivo passou, no ano de 1706 a campanha do Alentejo onde se acabou
nas pelejas e tomadas
em cujas ocasiões se portou com todo o valor e pretendendo empregarse em ocupações do ultramar, por constar de sua boa inteligência e capacidade, houve por bem de o
nomear por secretário do Estado do Maranhão cujo ofício exercitou por mais de 4 anos. Pelo que mando ao
meu governador e capitão general da capitania de Pernambuco dê posse a dito José Duarte Cardoso do
dito ofício de secretário do governo dela e lho deixe servir e exercitar pelo tempo de 3 anos e o mais em
quanto lhe não for sucessor e haverá o referido ordenado prós e percalços como dito é. E ele jurará em
minha chancelaria na forma costumada de que fará assento nas costas desta provisão que se cumprirá
inteiramente como nela se contêm sem dúvida alguma a qual valerá como carta sem embargo da ordem do
livro 2o # 4o em contrário. Por resolução de sua majestade de 15 de Maio de 1727.
Houve sua majestade por bem nomear ao dito José Gonçalves da Fonseca para secretário do governo da
capitania de Pernambuco por tempo de 3 anos e mais tempo que o dito senhor for servido enquanto não lhe
mandar sucessor com o qual haverá aquele ordenado que lhe tem concedido e levaram seus antecessores e
todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem de que lhe foi passado provisão a 18 de Junho
de 1763.

Liv. 96
fl. 352v.
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Eu el rei faço saber aos que esta minha provisão virem que tendo respeito a me a representar José
Gonçalves da Fonseca que passando para a Ilha da Madeira na companhia do governador e capitão
general João de Abreu Castelo Branco, exercitara na dita Rha a ocupação de secretário do dito governo
mais de três ano sem nota alguma e com bom procedimento. Sendo depois ao dito João de Abreu Castelo
Branco nomeado para governador do estado do Maranhão fora o suplicante na sua companhia onde fora
nomeado secretário do governo (...) a qual ocupação tinha continuado com bom procedimento não falhando
a sua obrigação (...) Hei por bem nomear, como por essa nomeio, por secretário do governo do Estado do
Maranhão para que serva por espaço de 3 anos e o mais enquanto não lhe enviar sucessor, com o qual
ofício haverá ordenado que lhe tenho concedido e levarão seus antecessores e todos os prós e percalços
que directamente lhe pertencerem. (...) Lisboa 22 de Abril de 1739.
Liv. 96
fl. 337

Houve sua majestade, tendo respeito ao dito José Antunes escudeiro cavaleiro de sua casa, haver servido
há mais de 15 anos em que entram quase 5 na praça de Mazagão em soldado arcabuzeiro espingardeiro
com cavalo e armas próprias e sendo soldado fazer a sua obrigação entrando e saindo de guarda
quando lhe tocava e faxinas provindo os postos da muralha, os de maior perigo e sendo nomeado por
ordens do governador que então era Duarte Sodré [Barbosa], 10 homens de cada companhia mais capazes
para acudirem a qualquer incidente que sucedesse
a cavalaria da praça com os mestres de campos,
fora ele suplicante, havendo-se do mesmo modo servindo de cavaleiro. E passando a capitania de
Pernambuco, procurando continuar no real serviço, sentara praça de soldado pago no Regimento do Recife
donde continuo por mais 6 anos e mais tempo de capitão do terço volante da freguesia do Cabo, sendo
nomeado pelo seu coronel para estar com sua companhia na referida praça do Recife e se houvesse rebate,
seguindo sempre as ordens que lhe foram encarregadas, servindo os mesmo dez anos de oficial maior da
secretaria do governo da dita capitania de Pernambuco em que teve um laborioso trabalho não só no
expediente do governo mas também no estabelecimento de donativos e várias ordens que se mandavam
para todas as capitanias que se fizeram sobre o mesmo donativo e missões e nos destacamentos que se
mandaram para o socorro da nova colónia do Sacramento e mantimentos, acompanhar o governador nas
ocasiões que foi visitar as capitanias de Igarassu, Goiana, Cabo e as obras da fortaleza de Nossa Senhora
da Nazaré, mostras que passou a exercitando várias vezes o lugar de secretário por impedimento do que
era por causa de achaques e tempo sua majestade a tudo consideração e por esperar dele, José Antunes,
que daqui em diante se haverá da mesma maneira em tudo o mais de que for encarregado do seu serviço

conforme a confiança que faz de sua pessoa Há por bemfazer-lhe mercê de o nomear, como por esta o
nomeia, do ofício de secretário do governo de Pernambuco para que o sirva por tempo de três anos e o mais
que não lhe mandar sucessor. Com o qual haverá ordenado que sua majestade tem concedido aos seus
antecessores e todos o prós e percalços que directamente lhe pertencerem de que lhe foi passado provisão
a 20 de Março de 1739.
Liv. 118
fl.93

Houve sua majestade por bem, tendo respeito ao dito António José Correia haver servido na capitania de
Pernambuco no posto de capitão da Ordenança em que foi provido por patente do governador da dita
capitania em 2 de Junho de 1738 e no de capitão de auxiliares da mesma capitania, ambos confirmados
por patente do dito senhor, em cujo exercício faz inteiramente a sua obrigação sendo muito pronto na
execução de todas as ordens que pelo governador e mestre de campo lhe são dadas com muito zelo do
serviço e entrando na ocupação de oficial papelista da secretaria daquele governo a exercitar 1 anos 1 mês
e 15 dias com expedição e verdade e segredo dando conta de tudo o que se lhe encarregou de cuja passou
a servir as de escrivão do crime e cível e tabelião do público judicial e notas da cidade de Olinda e vila do
Recife, inquiridor, contador e distribuidor daquela ouvidoria por provisão de sua majestade que exercitou
com louvável procedimento e limpeza de mãos dando boa expedição as partes com agrado e zelo e
actividade sem notas ou queixas alguma ocupando também por provimento do governador Henrique Luís
Pereira Freire o ofício de Juiz da Balança da Alfândega e por ordem do dito senhor servir de escrivão da
residência do juiz de fora da cidade de Olinda, Manuel de Oliveira Pinto, com a mesma satisfação e por sua
majestade esperar do dito António José Correia, que daqui em diante haverá da mesma sorte em tudo mais
de que for encarregado de seu serviço conforme a confiança que faz da sua pessoa, há por bemfazer-lhe
mercê de o nomear, como por esta nomeia, no lugar de secretário do governo da capitania de Pernambuco
para que sirva por tempo de 3 anos e o mais enquanto não lhe mandar sucessor, com o qual haverá aquele
ordenado que lhe tem concedido e levaram seus antecessores e todos os prós e percalços que directamente
lhe pertencerem de que lhe foi passado provisão a 21 de Janeiro de 1749.
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D.José I

Liv. 50
fl. 89

Houve sua majestade por bem nomear ao dito José Gonçalves da Fonseca para secretário do governo da
capitania de Pernambuco por tempo de 3 anos e mais tempo que o dito senhor for servido enquanto não lhe
mandar sucessor com o qual haverá aquele ordenado que lhe tem concedido e levaram seus antecessores e
todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem de que lhe foi passado provisão a 18 de Junho
de 1763.

Liv. 55
fl. 252

Sua majestade atendendo a boa informação que tem do préstimo de Manuel Carvalho Pais de Andrade,
houve por bem nomeá-lo secretário da capitania de Pernambuco para servir por tempo de 3 anos e mais o
que decorrer enquanto não mandar o contrário e com ele haverá aquele ordenado que ele tem concedido e
levava seus antecessores e todos os prós e percalços que directamente lhe pertencerem de que lhe foi
passado alvará a 13 de Novembro de 1773.
D. Maria I

Liv. 62
fl. 54 v

Eu príncipe regente faço saber aos que este alvará virem que eu hei por bem fazer mercê ao sobredito
Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Sousa Chichorro de o nomear secretário do governo da capitania
de Pernambuco que servirá por tempo de 3 anos e o mais que eu for servido enquanto não lhe mandar
nomear sucessor, com o qual haverá ordenado que lhe tocar pago na forma de minhas reais ordens e todos
os prós e percalços que directamente lhe pertencerem. Lisboa 23 de Setembro de 1799. Por decreto de sua
majestade de 26 de Julho de 1799.

Liv. 67
fl. 13.

Eu príncipe regente faço saber aos que este alvará virem que foi por bem fazer mercê a José Carlos
Marink da Silva de nomear secretário do governo de Pernambuco ao sobredito o qual servirá por tempo
de 3 anos e pelo mais que decorrer enquanto eu não for servido mandar o contrário e com ele levará o
ordenado se o tiver e os prós e percalços que directamente lhe pertencerem. Lisboa 18 de Maio de 1802,
príncipe regente por decreto de 20 de Março de 1802.
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Liv. 73
fl. 135v

D. João etc. Faço saber que, atendendo a José Carlos Mairink da Silva Ferrão, actual secretário do
governo da capitania de Pernambuco, se achar exercendo o dito lugar e precisar de provisão minha para
ser pago do seu competente ordenado. Hei por bem habilitar o suplicante (....) para que possa requerer no
meu real erário a competente ordem com esta provisão para pagamento do seu respectivo ordenado na
conformidade das minhas reais ordens. Cumprindo-se inteiramente como nela se contém. E pagou de novos
direitos quinhentos e quarenta réis (...) O príncipe nosso senhor o mandou pelo seu ministro abaixo
assinado do Conselho do Ultramar. Paulo José dos Santos afez em Lisboa a quatro de Outubro de 1804
anos.
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Cota

Transcrição
D.João IV

Ordens
Lv. 1
fl. 311

Eu el rei etc. faço saber que havendo respeito aos serviços de Manuel Gonçalves Correia, estante no
Brasil e natural desta cidade e filho de André Gonçalves, feitos nas guerras daquelas partes de soldado,
sargento, alferes e capitão de infantaria e ultimamente de secretário de exército em Pernambuco deste o
ano de 1630 até o de 1650, achando-se o primeiro ano na entrada que os holandeses fizeram naquela
capitania donde se saiu estropiado das pernas de umpilouro de mosquete (...) e continuando daí por diante
no arraial de Parnamirim 3 anos na ocasião da guerra que se ofereceram ser de um rendido e levando
primeiro ao Recife onde ficou retido 50 dias o ano de 1638, assistir na cidade de Salvador (...) e voltando
depois no ano de 1645 a Pernambuco (...) com praça assentada de reformado (...) fazendo o ofício de
secretário do exército sem mais ordenado que o soldo (...). E em satisfação de tudo hei por bem de lhe fazer
mercê de promessa de 200 mil réis de pensão e uma comenda da Ordem de Cristo para os ter com o hábito
dela. Lisboa 20 de Abril de 1652.
D. Afonso VI

Ordens
Lv. 9
fl. 251

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta de padrão virem que tendo respeito aos serviços de
Marcos Velho Godim, filho de Gaspar Freire Godim e natural de Ponte de Lima, obrados do ano de 1655
até 1666, no Estado do Maranhão, capitania de Pernambuco e Reino de Angola, ocupando os postos de
capitão do presídio da cidade de São Luís se haver como devia, que se ofereceu do mesmo modo se haver
em Pernambuco e Angola com praça de soldado portando-se com muita constância na marcha de 400
léguas que pela terra dentro atravessou o governador André Vidal de Negreiros do Maranhão ao Brasil e na
briga que se teve com o navio holandês quando daquele Estado passou a Angola, tendo a tudo
consideração (...) em satisfação dos seus serviços e por ir por secretário de André Vidal de Negreiros aos
governos do Maranhão e Pernambuco e Angola. Hei por bem fazer mercê de 200 mil réis de pensão efeciva
para os ter com o hábito de Cristo que lhe tenho mandado lançar. Pelo que mando aos vedores da minha
fazenda lhe façam assentar os 200 mti. (...) e os ter em cada ano com o hábito de Cristo. E firmeza disto lhe
mandei dar esta carta por mim assinada e selada com o selo pendente da dita ordem que será registrada
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nos livros dafazenda

dela. Dada em Lisboa aos 8 de Agosto de 1673.
D. Pedro II

Liv. 12
fl. 85

D. Pedro etc. faço saber aos que esta minha carta vire que tendo respeito a António Coelho Guerreiro me
haver servido em Pernambuco e Angola 11 anos 9 meses e 22 dias desde 23 de Abril de 1678 até 13 de
Dezembro de 1681 de soldado alferes do mestre de campo, capitão de infantaria vivo e reformado e tenente
de mestre de campo geral por patente dos governadores, servindo a princípio em Pernambuco achar-se no
trabalho da fortificação da Fortaleza do Brum com particular inteligência da arquitectura militar, fazendo
em tudo sua obrigação (...) havendo da mesma maneira na ocupação de secretário de estado da capitania
de Pernambuco que exerceu com zelo no negócio de justiça e de todas as mais que se ofereceu sem faltar a
nenhum com a sua assistência principalmente em alguns de grande importância que dele ficou o
governador Aires de Sousa e Castro, grande conhecimento que tinha do seu préstimo, havendo-se com
notório desinteresse e geral aceitação de todos os moradores, e vindo para este Reino. Embarca-se para
Angola em 1684, no socorro com que passou a ele o governador Luís Lobo da Silva, com praça de soldado
e servir na companhia do capitão Manuel Pinto, ocupando juntamente o cargo de secretário (...) Hei por bem
fazer-lhe mercê do cargo de secretário do Estado da índia para que o sirva por tempo de 3 anos. Lisboa 18
de Março de 1698.
D. João V

Liv. 11
fl. 455

Houve SMJ por bem, tendo respeito ao dito Bernardino Farto Pacheco haver servido na praça de
Mazargão 6 anos continuados do Io de Agosto de 1713 até fim de Julho de 1719. (...) Há SMJ por bem
fazer mercê ao mesmo Bernardino Farto Pacheco de 80 réis de tença cada ano em sua vida somente para o
ter com o hábito da ordem de Cristo que lhe tem mandado lançar (...) serão pagos no almoxarifado da praça
de Mazagão. Foi passado padrão a 23 de Julho de 1720.

Lv. 12
fl. 418

Houve sua MJ por bem, tendo respeito aos serviços do dito Joaquim Mendes de Alvarenga feitos na
capitania de Pernambuco, nesta corte, província do Alentejo e principado da Catalunha por espaço de 19
anos, 10 meses e 25 dias com interpolação em praça de soldado, cabo de esquadra, sargento e no posto de
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alferes e capitão vivo e reformado desde 15 de Março de 1701 até 5 de Outubro de 1719. Lisboa 9 de Abril
de 1721.
Liv. 18
fl. 143

Houve SMJ por bem, tendo respeito a haver por resolução de 11 de Março de 1722 se
do lugar de
ouvidor da capitania de São Luís do Maranhão o de provedor da Fazenda Real e ao dito Matias da Costa
e Sousa, representar haver servido na ocupação de oficial da secretaria do governo de Pernambuco e de
guarda mor do tabaco da repartição do mar nesta Corte em que se houve com honrado procedimento e
limpeza de mãos mostrando nas ditas ocupações a sua inteligência actividade e zelo ao real serviço. Há
sua majestade por bem fazer mercê da serventia do lugar de provedor da Fazenda Real da capitania de
São Luís do Maranhão por tempo de 3 anos (...)"(...) representando haver servido na ocupação de oficial da
secretaria do governo de Pernambuco, almoxarife pelos armazéns do presídio da Berlenga de que de boa
conta e guarda mor do tabaco nesta corte na repartição do mar e provedor mor da Fazenda Real da
capitania de São Luís do Maranhão lhe foi passada provisão a 21 de Janeiro de 1727.
D. Maria I

Lv. 18
fl. 321

Sua majestade por seu real decreto de 28 de Julho do presente ano, houve por bem nomear para secretário
da capitania de Pernambuco ao D. António Pio de Lucena cujo emprego exercitará por tempo de 3 anos e
o mais que decorrer enquanto lhe não nomear sucessor e com o dito emprego haverá aquele ordenado que
lhe tem concedido e levaram seus antecessores e todos os prós e percalços que directamente lhe
pertencerem. Do que se lhe passou alvará em 6 de Setembro de 1785.
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