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Edição a ser revisada 

 

Na primeira página do livro de Atas da Câmara Municipal de Jundiaí, situada à 
Rua, há um bilhete com uma parte datilografada e uma parte parte escrita a mão, com os 
seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datilografado: 

 ANO de 1.657.  

CARTAS DE DATAS DE CHÃOS = 

Pagina Nº 18: 

Vereador, João Leme do Prado casado 

com Ana Maria Ribeiro, filha do 1º mora 

dor e fundador: RAFAEL DE OLIVEIRA? (o 

moço). 

 

A mão  

Nota:  

Ana Maria Louvera, filha de 

Gaspar Louvera, era casada 

                   Leme 

com João Prado, sobrinho do 

vereador João Leme do Prado. 



 

 

FOTO 04                                              [Bezerra] 

   

  ProCurador do ComÇelho Requeria asuas mersses 

  que Sendo fes areança aos quatorze dias do mes 

5  de julho per não aver ComCordarão Com ojuis 

  Antonio CoresMa dalmeida [perSeberam] ter[v]os 

  que overeador que faltaçe paguaçe [] Etrintareis 

  eos ditos vereadores não aseitarem de que os ditos 

  senhures aseitarão oseu Requerimento de queme 

10  mandarão fazer este termo eu pedro dias ferreira 

  EsCrivão dacamera que oeSCrevy 

                       1 

  [Calhamares] 2 [Lemos*] [Costa] [Bezerra] 

                           3                                  [Ferreira]                                 4 

15  Aos oito dias domes de setebro da era demil eseis 

  sentos eçe senta etre [annos nesta]5 dita villam6 

  [] do Comselho epaços della [fizerão] [vinta]  

  os oficiais dacameraCom ojuis ordinario 

  Antonio Coresma dalmeida facer vereança e 

20  loguo ovrador do mais velho manoel pe 

  res calhamares preguntar ao proCurar 

  dor do Comselho pedro alveres7 [] setinha 

  que Requerer para bem Cumun do po 

  vo deu per Reposta que não tinha que 

25  Requerer deque de tudo fis este termo 

  em que seasinarão eu esCrivão dacame 

  ra pedro dias ferreira que oesCrevy 

                  [Lemos*]  [Costa] 

                                                
1
 Anotação feita a lápis: Atas 

2 Anotação feita a lápis: 8/1663 
3 Anotação feita a lápis: 10/1669 
4 Anotação feita a caneta azul: 8/0/1.663 
5O documento está dobrado de modo que a leitura fica prejudicada 
6 Esta linha e a anterior estão grifadas com caneta azul 
7 O nome Pedro Alvares está grifado com caneta azul 



 

 

FOTO 05                                  [Bezerra]  

        Livro daCamara               8 

  Aos onse dias do mes de agosto de mil  

  eSeis sentos  eseSenta etres9 anos em esta 

5  Vila fermoza denoçaSenhora do deste 

  rrp deyhundiahi emcasa do Comselho e 

  paços della fizerão yunta os ofisi 

  ais dacamera Com oyuis ornario 

  Antonio Coresma dalmeida10 eloguo o vere 

10  ador mais velho manoel peres calha11 

  mares preguntou ao proCurador 

  do ConSelho pedro alves bezerra 

  Setinha que Requerer deu per Re 

  posta que não tinha que Requerer 

15  deque detudo fis este termo em que 

  Seasinarão eu pedro Dias ferreira es 

  Crivão daCamera que oesCrevy 

  [Calhamares*] [Lemos*] [Costa] [Almeida] [Bezerra] 

   

20  Aos vinte eSenquo dias do mes deagosto demil eseis 

  sentos esesenta e tres12 anos nesta dita vila asim 

  dito [feiuntarão]13 os ofiçiais da camera com os juis 

  ordinario  lourenço vas francisco [] para fazer veança eloguo 

  ovreador mais velho manoel peres calhamares para 

25  juntos do procurador daCamera pedro alves bezerra 

  setinha que Requerer para Comun14 

 

 

                                                
8
 Anotação feita a caneta: 11/8/1663 

9 Palavra sublinhada a caneta 
10 Nome sublinhado a caneta 
11 Nome sublinhado a caneta 
12 Palavra sublinhada a caneta 
13 Talves seja a palavra fintar 
14 A última linha do documento está muito deterioda, de modo que não há como fazer a leitura 



 

FOTO 07                                             [Bezerra] 

   

  Antonio Coresma dalmeida fazer vreansa 

  loguo vreador mais velho manoel peres ca  

5  lhamares preguntou doproCurador do 

  Comselho pedro alvres [] Setinha 

  que Requrer pera bem Cumun do povo deu 

  per Reposta que não tinha que Requrer 

  deque [de tudo] fis este termo emque Sea 

10  senarão eu pedro dias ferreira esCrivão da 

  camera que oeSCrevy 

  [Calhamares]  [Lemos*]    [Costa]      [Bezerra] 

                       [Almeida]                   15 

   

15  Aos vinte dias do mes de outubro da era a 

  [nos declarada em esta dita Vila []16 

  Comselho epavos dalla fizerão juntos os ofis 

  siais daCamera Com o juis ordinario Lou 

  renço vas francisco fazer vreança chegou ovredor 

20  mais velho manoel peres Calhamares preguntou 

  ao proCurador doComselho pedro alveres [] 

  tinha que Requerer pero bem Cumun depo 

  povo deu por Reposta que não tinha que Reque 

  rer deque detudo fis este termo emque seasinarão 

25  eu pedro dias ferreira esCrivão daCamera que o 

  Escrevy  [Calhamares] [Costa] [Lemos] 

                                     [Ferreira]                      [Bezerra] 

    

 

 

 

                                                
15

 Anotação feita a caneta: 20/10/ 
16 A ata está dobrada de modo que não há como fazer a leitura 



 

FOTO 10                                     [Bezerra] 

   

  de mais neste dinheiro Eporserteza manda 

  rão fazer Estetermo Em que oasinarão 

5  Eu pedro Alveres Bezerra EsCrivão daCame 

  rra oEsCrevy [Manoel Antunes preto] 

       [Maneol Fernandes Teves] [Lourenço Vas Ferreira] 

        17                                                            [ Pedro dolzivera] 

   

10  Aos sinCo dias do mes de agosto per Reque 

  rimento do proCurador doConsselho Manuel fernandez 

  teves foi Requerido aos ofissiais daCamera 

  que tinha que Requerer queseayuntasse 

  EsefizesseCamera de que fizerão yun 

15  tos E nella prezedio o yuis ordinario E 

  dos orfos pedro doLiveira Epello verador mais 

  velho Manuel Antunes pretofoi preguntado 

  aopreCurador [do]18Comselho Manuel fernandez teves se 

  tinha que requerer para obem ECumun 

20  destepovo ofizesse deu por Reposta 

  Erequeria asuas merses de partedelRei 

  que tratasemsuas merses [ilegível] [m]eCa 

  § 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 Anotação feita a caneta: 5/8/ 
18 A ata está rasgada nessa palavra, de modo que não tenho certeza se o que está escrito é [do] 



 

FOTO 12                                   [Bezerra] [Manoel] 

   

  darem o pedido desua magestade Com todo 

  oCuidado ERequereu mais que mandasem 

5  fiChar húCartel EmLugar público Ecustu 

  mado Com diaLemetado Epelos ofissiais 

  daCamerafoi mandado amim EsCrivão da 

  Cameratomasse o Requerimento doproCurador 

  doConselho porser yusto Eu pedroAlveres Be 

10  zerra EsCrivão daCamera oEsCrevy Eos ditos 

  senhores fizerão yunto Com oCapitam 
 19

 datera pasCoal Rivero20 defarias Em 

  que seasinouCom os ditos senhores 

  [Manoel Antunes Preto] 

15                                                           [Manuel Fernandez Teves] 

              [Lourenço Vas Ferreira] 

                                                                             [Pedro Bezerra] 

                                                                             [Pedro dolzivera] 

                                      [Pascoal Ribeiro de Farias] 

20   

  Eloguo na mesmaCamera Em o mesm[o]21 

  mes Ennofoi ComCordado os ofissiais daCa 

  mera queseChamasse tres homes desum 

  ComsiEnsia Ebous deste povo Elhe desse22 

25  yuramentos [dos] santos Evannyelhos que bem 

  E[ilegível]deiramentefintasm os moradores 

 

 

 

 

                                                
19

 Anotação feita a caneta: Ribeiro 
20 Palavra sublinhada com um ‘x’ embaixo 
21 o papel está danificado 
22 o papel esta danificado 



 

FOTO 13                                 [Bezerra] [Manoel]      [Olzivera]   

  desta vila parasastifasão do pedido Real de sua 

  magestade dequefoiChamado oCapitam Esta 

  ssioferreira Efrancisco Cabral detavora ELucas fernandez dema 

5  tos Eneles prometerão fazer bem efiel 

  mente Em queseasinarão com os ditos 

  senhores Eu PedroAlveres Bezerra Escrivão daCame 

  ra oEscrevy [Manoel Antunes Preto] 

  [Manoel Fernandez Teves]       [Lourenço Vas Ferreira] 

10  []                                                    [Pedro dolziveras] 

  [Lucas Fernandez Matos]                  [Francisco Cabral de Tavora] 

                                                                                                                         
23 

  Aos quatorze dias do mes deagosto demil 

  Eseis sentos Esesentos Esesenta Eseis 

15  annos nesta Vila fermoza denossa senho 

  ra do desterro deyundiahi naCasa depu 

  tadaparasefazerbreanssa afalta deCa 

  za doConsselhofizerão yuntos os ofi 

  ssiais daCamera os abaiCho asinados Ede 

20  lla prezidio o yuiz ordinario Manuel Lopes 

  dafonssequa Epelo verador mais velho 

  § 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 Anotação feita a caneta: 14/8/1.666 



 

FOTO 14                          [Bezerra] [Manoel] 

  Manuel Antunes pretofoi preguntado 

  do aopreCurador doConsselho Manuel fernandez teves 

  setinha que requerer para bem EConmun 

5  deste povo ofizesse Epelos ofissiais daCa 

  mera mefoi mandado lhetomasse seu 

  Requerimento do dito proCurador doCon 

  selho porSer yusto EcomCordadoCom 

  oCapitam pasCoal Rivero defaria Eupedro 

10  Alveres Bezerra EsCrivão daCamera oEsCre 

  vi Em que seasinarão os ditos senho  

  res  [Preto*] [Ferreira] [*] [*]  

 
24               [CapitamFarias] 

  Aos vinte Equatro dias do mes de agosto demil 

15  Eseis sentos Esesenta25 Eseis26 annos nestavila 

 [Manoel  fermoza denossasenhorado destero de yundiahi 

 Fernandez mefoi mandado amin Escrivão daCamera 

 Teves] pelos ofissiais abaicho asinados EmCome 

 [] yozephe alves desouza Emtreguo vinte 

20  Equatro mil Reis dequefiz Estetermo 

  dedezobriguasão Em queseasinarão Eu 

  pedroAlveres Bezerra Escrivão daCamera iEscrevy 

  [Manoel Antunes Preto] [Manoel Lopes da Fonsequa] 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Anotação feita a caneta: 24/8/1666 
25 Palavra sublinhada 
26 Palavra sublinhada 



 

FOTO 15                                  [Bezerra]            [Olzivera]                                 5 

  Estes vinte Equatro mil Reis samdos que Esta 

  va Em depozito namão do dito yozephealves 

  desouzaporhú termo Em que Estava he Esta 

5  noutroLibro dos Caidos desua magestade Eu Es 

  Crivão daCameraoEscrevy 

                                                                              27 

  Aos vinte Ehoito dias do mes deagosto dahera demil 

  Eseis sentos Esesenta Eseis annos nesta vila fermoza 

10  de nossasenhora do destero deyundiahi naCaza deputa 

  daparasefazer breanssa a falta deCaza doConselho 

  fizerão yuntos os ofissiais daCamera os abaCho 

  asinados E nela prezidente o yuis pedro doLivera Epe 

  l[o]28 verador mais velho Manoel Antunes Pretofoi pre 

15  guntado ao preCurador doConselho Manoel fernandez teves se  

  tinha querequerer para obem ECommum deste povo 

  ofizesse deu por Reposta que naoCaziam quenão 

  tinha querequerer de quefis Este termo Em que 

  os ditos senhores seasinarão Eu pedroAlveres Bezerra Es 

20  Crivão daCamera oEscrevy 

  
29                              [Olzivera*] [Preto] [Ferreira] [Teves*] 

   

    

  Aos sete dias domes desetenbro demil Eseis sentos Esesenta 

25  Eseis30 annos nesta vila fermoza de nossa senhora do destero 

  deyumdiahi naCaza deputada para deputadapara sefazer 

  Camera afalta deCaza doConselhofizerão ayunto  

  os ofissiais daCamera por Requerimento do proCurador 

  § 

 

                                                
27

 Anotação feita a caneta: 28/08/1666 
28 O papel está deteriorado, por esse motivo, não há como afirmar com certeza que trata-se da letra “o” 
29 Anotação feita a caneta: 7/9/1666 
30 Palavra sublinhada a caneta 



 

FOTO 16                                        [Bezerra] [Manoel] 

  doConselho Enela prezedio oyuiz ordinário manuel Lopes  

  dafonsequa Epello veradormais velho manuelAntunes 

  preto foi preguntado aopreCuradordoComselho Manuel fernandez te 

5  ves setinha querequerer parabem EConmun destepovo  

  ofizesse deu por Reposta querequereraCamera asuas 

  meses ERequeria asuas merses quetratasem desaver do dinheiro 

  que EstaCobrado para arequadarem das maus Em que Estam 
 31

 Em depozito Eemtregar aoCapitam pasCoal Rivero32 defa 

10 
33

 ria para porheleser Emviado aoCapitam mor daCapeta 
 34

 nia pois tem orde oupurvizão35 do ditoCapitam morpara 
 36

 areCadar o dito [forão]37 Eporser yusto seu requerimen 

  to mefoi mandado a min EsCrivão daCameralhe 

  tomasse oseu requerimento EComCordarão todos  

15  a dar Eemtregar o dinheiro que o dito yuiz manoel Lopes dafon 

  sequa arecadou nos[ea]38 somano Eo que em sua 

  mão Esta de quefis Este termo Em que seasi 

  narão os ditos senhores Eu EsCrivão daCamera 

  EsCrevi Estetermo pedroAlveres BezerraEsCrivão  

20  daCamera oEscrevy  [Manoel Antunes Preto] 

     [Manoel Fernandez Teves*]       [Lourenço Vas Ferreira] 

             [Manoel Lopes da Fonsequa]             [Pascoal Rivero de Faria] 

   
 39

 Eloguo no mesmo dia mes Eano apereseu gasparsar 

25  dinha dasilva a Emtregarvinte Enove mil Equa 
 40

 trosentos Etrinta de que Estava Em depozito da 

  mão do yuiz Manoel Lopes dafonsequa41 que o dito 

                                                
31

 Palavra escrita a caneta: Ribeiro 
32 Palavra sublinhada a caneta 
33 Palavras escrita a lapis na horizontal: copiado 
34 Traço feito a lápis 
35 Palavra sublinhada a lápis 
36 Flecha feita a lápis 
37 Palavra sublinhada a lápis 
38 Palavra sublinhada a lápis 
39 Sinal feito a lápis 
40 Palavra escrita a caneta: Fonseca 



 

FOTO 17                             [Bezerra][Manoel]      [Olzivera]                             6 

  gaspar sardinha dasilva Estava Em depozi 
 42

 to Eomtreguou o dito dinheiro aos ditos ofissiais Eos  

  senhores Emtregarão ao Capitam pasCoel Rivero 

5  defaria de quesedeu por Emtregue o ditoCa 

  pitam Emandarão fazerEste termo de  

  dezobrigasão Eemtrega de que fiz Este 

  termo Em queseasinou o ditoCapitam 

  Com os senhores ofisiais daCamera Eu 

10  pedroAlveres Bezerra EsCrivão DaCamera 

  Escrevy Estertermo   [Manoel Antunes Preto*] 

               [Manoel Fernandez Teves *]  [Lourenço Vas Ferreira] 

     [Pascoal Ribeiro de Farias] [Manoel Lopes da Fonsequa] 

  
43

 Aos oito dias do mes desetenbro de mil Eseis 

15  sentos Esesenta Eseis annos nesta vila 

  fermoza de nossa senhora do destero de yun 

  diahi os ofissias daCamera fizerãoConta 

  Eentregarão sento EsinCoEnta mil 

  Enovesentos edes a[ilegível]tudo dotermo a 

20  Sima diguo queCom os vinte Enove 

  mil Equatrosentos Etrinta Reis 

  § 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
41 Palavra sublinhada a caneta 
42

 Anotação feita a lápis: copiado 
43 Anotação feita a lápis: copiado 



 

 

FOTO  18
 

44
                                   [Bezerra] [Manoel] 

  Cemasormar Com o termo atras osento 

  EsinCoEnta mil Enovesentos Edes deque 

  sedeu por Emtregue oCapitam pasCoalRivero de 

5  farias o que sedeu per Entrege [ilegível] seasinou 

  Com os senhores ofissiais daCamera 

  Eu pedroAlveres BezerraEscrivão daCamera 

  que fis Este termo Em queseasinou 

  o ditoCapitam Com os ditos senhores 

10  [Manuel Antunes Preto*]  [Lourenço Vas Ferreira*] 

                           [Manoel Fernandez Teves]         

                                         [Manoel Lopes da Fonsequa] 

  Resevi dos senhores ofisiais sento esincoenta mil enovesentos 

  e des como conta dos dous  termos asima eatras e [meafixer] neste 

15  termo [?] capitão desta villa  
 45

                                                                  [Pascoal Ribeiro de Faria] 

  Aos onze dias do mes desetenbro  dahera 

  de mil Eseis sentos Esesenta Eseis annos 

  nesta vila fermoza de nossasenhora do des  

20  tero de yundiahi naCazadeputada para 

  ssefazerbreanssa afalta deCazado Con 

  selhofizerão Camera ayunto os ofissiais 

  daCamera os Abacho asinados Enessa 

  prezedio oyuiz Pedro  doLivera a tratar 

25  dobem ECommun deste povo Epe  

 

 

 

 

                                                
44

 Anotação feita a caneta: 6a 
45 Anotação feita a caneta: 11/9/1666 



 

FOTO 19                              [Bezerra] [Manoel]      [Olzivera]                           7 

  llo verador mais velho manuel Antunes preto 

  foi preguntado aoproCurador doConsselho 

  manuel fernandez teves setinha querequerer para 

5  bem Ecom mum deste povo ofizesse deu  

  por Reposta que naoCaziam não tinha  

  que requerer de que fis Este termo Em 

  que seasinarão os ditos senhores Eu 

  pedroAlveres Bezerra Escrivão daCamera 

10  oEscrevy. [Preto*] [Ferreira] [Fernandez Teves*] 

                                              [Olziveira] 
 46

                   47 

  Aos vinte Esinquo dias do mes desetenbro da 

  hera de mil Eseis sentos Esesenta Eseis48 annos 

15  nesta vila fermoza denosasenhora do destero 

  de yundiahi naCaza deputada para sefazer 

  Camera afalta49 deCaza doConselhose ayun 

  tarão os ofissiais daCamera os abacho asinados  

  para fazeremCamera Esaver dobem ECommum 

20  destepovo Enela prezedio o yuis ordinario Pedro do 

  Livera Epello verador mais velho Manuel Antunes preto 

  foi preguntaado aopreCurador doConselho Manoel fernandez teves  

  setinha querequerer para  bem ECom mun deste povo ofi 

  zesse deu por Reposta que por agora não tinha quere 

25  querer de que fis Estetermo Eu PedroAlveres Bezerra Escri 

  Vão daCamera oEscrevy [Preto*] [Ferreira] [Fernandez Teves*] 

                                                                           [Liveira*] 

 

 

 

                                                
46 Anotação feita a caneta: 15/9/1666 
47 Anotação feita a caneta: cinco 
48 Eseis sentos Esesenta Eseis: todas essas palavras estão sublinhas a caneta 
49 Em cima da palavra há uma inscrição feita a lápis: falta 



 

FOTO 20  
50                                 [Bezerra] [Manoel] 

   

   

  Aos nove dias do mes deoutubro dahera demil Eseis 

5  sentos Esesenta Eseis annos nestavilafermo 

  za denossasenhora dodestero deyundiahi naCa 

  za deputada para sefazerCamera afalta 

  deCaza doConselhofizerão yuntos os ofi  

  ssiais daCamera os abacho asinados para saverem 

10  obem Ecumun destepovo E nella prezid[o]nte 

  te oyuiz ordinario pedro doliveira Epello ver. 

  ador mais velho Manuel A[nt]unes preto foi pergun 

  tado aopreCurador mais velho Manuel fernandez 

  teves setinha quererquer para obem ECumu  

15  n destepovo ofizesse disse Elle Edeu por Re 

  posta querequeria asuas merses que para oben 

  ECumun deste povo Requeria asuas merses 

  que fosse EmandasemfiChar hú quartel 

  Com as penas que suas merses fosseservido51 

20  para Efeito desefazer Esteserventio daqui para; 

  a villa desam paullo Eporser yusto o  

  Requerimento dodito porCurador mefoi amim 

  Escrivão daCamerafizesse Este termo Em 

  quese asinarão Eu pedroAlveres Bezera Escri 

25  vão daCamera oEsCrevy             [Olziveira] 

  [Preto*] [ Ferreira] [Teves*] 

 

 

 

 

                                                
50

 Anotação feita a lápis: 7 
51 Palavra sublinhada a lápis 



 

FOTO 21                                         [Bezerra] [Manoel]   [Olzivera]                      8 

  desde nove dias do mes deoutubrose não fes Came 

  ra por Respeito dobreador mais velhos seguir 

  viagemfora desta vila  Etermo Esenão ter 

5  outrobreador por o yuis Manoel Lopes dafonse  

  qua ter Requerido aos ofisiais daCame 

  ra que não fizesem outro breador athe man 

  dar oSenhor ouvidor geral que sirva [?]Co 

  resma dalmeida oCargo de breadorpois  

10  que saio porsoLene Eleisão Eu pedroAlveres Bezerra 

  Escrivão daCameara que fis Esta deCLara 

  são PedroAlveres Bezrera o Escrevy Esteter 

  mo 

   

15  Aos dezoito dias do mes dedezenbro dahera de 

  mil Eseis sentos Esesenta Eseis annos nes  
 52

 ta vila fermoza de nosasenhora do destero de 

  yundiahi naCaza deputadapara sefazer 

  Camera afaLta deCaza doConselho fi 

20  zerão yuntos os ofissiais daCamera os aba  

  Cho asinados Enella prezedio o yuiz ordi 

  nario manoel Lopes dafonsequa Epellobrea 

  ador mais velho Manoel Antunes foi pregun  

  tado aopreCurador doConselho Manoel fernandez teves 

25  § 

 

 

 

 

 

                                                
52

 Anotação feita a caneta: 18/12/1666 



 

FOTO 22                                    [Bezerra] [Manoel] 

  setinha que Requerer para bem Ecomu[?]des 

  te povo ofizese E deu por Repostaque naoCa 

  ziam que não tinha que Requerer de que fis E 

5  Ste termo Em que os ditos os ofissiais seasinarão 

  Eu pedroAlver Bezerra EsCrivão daCamera que oEsCre 

  vy [Preto*] [Ferreira] [Fernandez Teves] [?] 

   

  Eloguo no mesmo dia mes Eanno apare 

10  seu Rafael defreitas meirinho do ouvidor  

  destaCapetania Epor helle fui aprezen 

  tado na ditaCamera E porhelle foi apre 

  zentado aos ofissiai daCamera asertidan 

  dos não ouvidor destaCapetania Ehúa Carta 

15  aos ofissiais daCamera diguo aos yuises [Ehuau 

  tuamento deCarta de deLigensia Emvia  

  do pello ouvidor geral desta Repartisão 

  o doutor Manuel dias Rapozo de quefiz Este  

  termo Emque os ditos senhores seasin  

20  narã E o dito meirinho do ouvidori da 

  Capetania Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão daCamera que oEscrevy 

  [Preto*] [Ferreira] [Teves*] 

       [Rafael de Freitas] 

25                [?] 

 

 

 

 

 

 



FOTO 23     53             [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                            9 

   
 54

 Aos vinte Equatro dias do mes de dezenbro 

  dahera de mil Eseis sentos Esesenta E 

5  seis annos nesta vila fermoza denosa 

  senhora do desterro de yundiahi na 

  Caza deputad para sefazer breanssa afal 

  ta deCaza doConselhofizezerão yuntos 

  os ofissiais daCamara Enella prezidirão  

10  os dous yuízes yuntos Esomente fal  

  tou obreador AntonioCoresma dalmeida  

  Epelos ditos ofissiais daCamera mefoi 

  mandado asuafazenda para aver de  

  brearem todos yuntos visto ser ade  

15  radeira Camera E o ditobreadorAntonio   

  Coresma dalmeida não Esteve em sua 

  Caza de quefizerão yuntos os abaCho 

  asinados Efizerãobreanssa aver se 

  avia alguaCouza para obem EComm 

20  un deste povo Epello breador mais 

  Velho manuel Antunes preto foi pregun 

  tado aoproCurador doConselho manuel  

  fernandez teves setinha algua Cou 
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 Anotação feita a caneta: 24-12-1666 
54 Sinal feito a lápis: + 



FOTO 24                                   [Bezerra] [Manoel]  

  za que Requerer para obem EComun deste 

  povo ofizesse disse Edeu por Reposta ERe  

  querer que visto obreador mais diguo obre 

5  ador AntonioCoresma dalmeidafaltar Esta  

  Camera visto ser a deradeiraCamera oCon 

  dendasem Epagase de Condenasãoseis   

  mil Reis para as depezas destaCamera 

  E os ditos ofissiais todos yuntos Com  

10  Cordarão Entressi Ediserão que hera muito  

  bem pagar aCondenasão o ditoAntonioCores 

  ma dalmeida Eserr yusto oRequeri  

  mento doproCurador doConselho me man  

  darão que Estendesse Etomasse de que55 

15  fis Estetermos Em que os ditos senhor  

  es seasinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão dacamera que oEsCrevy 

  [Manuel Antunes Preto] 

                                                      [Lourenço Vas Ferreira] 

20                      [Manuel Fernandez Teves] 

                                                       [Pedro dolziveira] 

                      [Manoel Lopes da Fonsequa] 

  § 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 A letra está manchada 



FOTO 25                                          [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                     10 

   

  Comesarao deverar os ofissiais 

  daCamera desteteprezedenteanno 

5 
56

 de mil Eseis sentos Esesenta Esete 

  annos 

   

  Aos quinze dias do mes de yaneiro dahera de 

  mil Eseis sentos Esesenta Esete57 annos nes 

10  ta vila fermoza de nosasenhora do desterro de  

  yundiahi naCaza deputada para sefazer 

  Camera afalta deCaza do Conselhofizerão 

  ayuntamento os ofissiais daCamera os aba 

  Cho asinados Enella prezidiram os yuizes an 

15  bos de dois Epello breador mais velho yoão Leme58 

  dopradofoi preguntado aopreCurador doConselho 

  yoão mendes de matos setinha que Requerer para   

  Bem Ecumun deste povo ofizesse disse ERequereu 

  que se  fizesse medidas para paderam59 destaCamera E   

20  todos  ConCordaram que herabem ERequereu mais 

  da parte desua magestade que sefizesse alquaide que nesesi 

  tava Este povo delhe Requereu mais visto EstaCa 

  mera serpobre Enão ter aCamera despezas Efa 

  zerem os ofissiais daCamera as festas delRei Epur 

25  sisão asuaCusta que selhevantasse os susidios das 

  aguardente Evinhos azeites vinagre Eme  

  Lhado E aCanada de aguardente diguo aper[u] 

  Leirameia pataqua a aguardented milho 

  § 
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 Anotação feita a caneta: 15/1/1667 
57 Palavra sublinhada a caneta 
58 Epello breador mais velho yoão Leme doprado: frase sublinhada a lápis 
59 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 26                                      [Bezerra] [Manoel]  

  a dous tostois a  [peraleira] vinho daterraseis vi 

  nteis aperaleira [ilegivel] azeite  dozevinteis apera 

  leira vinho do Reino dous tostois o meLado qua 

5  tro vinteis amedidas aperaleira de vinagre   

  a seis vinteis abotiya de aguardente deCa 

  na a meiotostam o demilho atres vinteis  

  E quem vender EmCanada paguarama 

  is dous vinteis deCadaCanadas EComfor  

10  me for avazilhaCresera mais Em  

  que os ofissiais todos yuntos ConCordaram  

  todos seu Requerimento Edisse mais EReque 

  reu que mandasem fiChar quartel Empra 

  ssa pública para que venha a notissia detodos des 

15  ta vila de quefis Este ermo por mandado  

  dos ditos senhores Em que seasinarão Eu 

  pedroAlveres Bezerra Escrivão daCamera que oEs 

  Crevy  [João Leme do Prado] 

  [Antonio ?] 

20                                [?]      [João Mendes de Matos] 

                              [Pascoal Dias Rodriges ]           [Cristovão de Paiva] 

   

  Eloguo na mesmaCamera mes Edia Ean 

  no aprezentou o yuis pasCoaLdias Rodriges  

25  suaCarta deuzanssa Eoyuis Cristovão de pai  

  § 

 

 

 

 

 

 



FOTO 27                        [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                        11        

   

  va tambem suaCarta dcazanssa do ouvidor 

  destaCapetania para Exerserserem seus60 Cargos 

5  deque mandaram os senhores ofissiaís daCame 

  rafazer Este termo Em que seasinarãoCom 

  os ditos yuís Eu pedroAlveres Bezerra Escrivão da 

  Camera oEsCrevy 

  [João Leme do Prado] 

10  Antonio DolLiveira]                        [?] 

                                                         [Zoão Mendes de Matos] 

                                      [Pascoal Dias Rodriges]  [?] 

   

  
61 

15  termo de yuramento que derão 

  aEstevão masiel para servir oCargo 

                                       demeirinho EdeaLCaide 

  Aos quinze dis do mes deyaneiro dahera demil 

  Eseis sentos Esesenta Eseteannos EmCamera 

20  os ofissiais yuntos mandarão Chamar oEs 

  tevão masiel aRequerimento doproCura 

  dor doConselho yoão mendes de matos que de  

  sem yuramento que bem Everdadeiramen 

  te servisse oCargo dealCaide o que prometeu 

25  fazer Eseasinou Com os ditos ofissiais 

  de que fis Este termo eu pedroAlveres Bezerra Escri 

  vão daCamera que oEscrevy  [Estevão Masiel] 

                          [Matos] 

            [?]                                    [?] do Prado  

30                                                         Oliveira] 
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 Palavra manchada 
61 Anotação feita a caneta: 15/1/1667 



FOTO 28  [Bezerra] [Manoel] 

   

  Eloguo namesmaCamera Requereu o dito Este 

  vão masiel que não podia servir mais que Este anno 

5  por quanto tinhaseus Empedimentos Eos ofi 

  ssiais daCameraComCordaram Emseu Reque 

  rimento por lhe pareser yusto oseu Requeri 

  mento de que fis Este termo EsseasinouCom 

  os ditos senhores Eu PedroAlveres Bezerra EsCrivão 

10  daCamera que o Escrevy               [Estevão Masiel] 

  [Prado*]          [Oliveira]   [?]   [Rois*] 

  

  Aos vinte Enove dias do mes deyaneiro dahera demil 

  Eseis sentos Esesenta Esete annos nesta villa fermo 

15   za denosa senhora do destero de yhundiahi naCaza 

   deputada para sefazerCamera afalta deCaza doCon 

  selho fizerão ayuntamento os ofissiais daCamera 

  os abaCho asinados Enella prezidio o yuis pasCoal 

  dias Rodriges Efizerão Camera para nella saber do 

20  bem EComun destepovo Epello berador mais velho 

 yoão Leme dopradofoi preguntado aoproCurador 

  doConselho yoam mendes de matos setinhaque 

  Requerer para Bem ECumun deste povo ofizese 

  disse ERequereu que para Bem Ecumun destepo 

25  vo mandasem suas merses fiChar hú quar  

  tel para que ande oEstanque62 das aguardente  

  Em pregam paraCom hisso ser paguo opedi 

  do Real desua magestade Requereu mais 

  que mandasem suas merses fiChar húa 

30  quartel para Efeito desefazer aEstrada   

  Real desta villa para adesam paullo E 
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 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 29                                 [Bezerra]          [Olzivera]                                    12 

   

  ComCordaram os ofissiais o seu requerimeto 

  porser yusto Eserbem Ecumun destepovo E 

5  mandarão fazer Este termo Em que os ditos 

  senhores seasinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão daCamera oEscrevy 

  [João Leme do Prado]                                [Antonio doliveira] 

  [?]                                 [Yoão Mendes de Matos]                 [Pascoal 

10                                                                                                Dias Prado] 

  Eloguo no mesmo dia mes Eanno atras deCla 

  ra do E na mesma Camera os ofissiais daCa 

  mera todos yuntos os abaCho asinados ConCorda 

  rão Entressi que visto ter hidofora desta dita 

15  villa o aLmotasseê Manuel Lopes dafonssequa 

  Eestar Esta dita villa sem almotasseê  avi 

  am todos porBem de que fizesem ayoão Alveres 

  [y]is por almotassee vitos ser Capas Esofesien 

  te que possa servir o ditoCarguo Econcordaramtodos  

20  Entressi que hera muito bem que o dito nomeadoser 

  visse o ditoCarguo de que o mandarãoChamar 

  EmCamera Elhe derão yuramento do ditoCar 

  guo que lhefoi dado pello yuis pasCoal dias  

  Rodriges Ehelledito oprometeufazer de 

25  quefis Este termo Em que seasinarão  

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 30                                      [Bezerra] [Manoel]  

   

  os ditos senhores fissiais daCamera Eo dito almo 

  tassée E eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera oEscre 

5  vy  [Antonio dolivera]                       [?] 

                  [Zoão Mendes De Matos] 

  [João Leme do Prado]                        [?*] 

      [João ?] 

   

10  Aos doze dias do mes defevereiro daherade mil Eseis 

  sentos Esesenta Esete annos nesta villa fermoza 

   de nossa senhora do destero de yhundiahi naCaza  

  duputada para se fazerCamera a falta deCa  

  za doConsselho fizerão ayunto os ofissiais 

15  daCamera os abaCho asinados Enella prizidi 

  o o yuis ordinarioCristvão depaiva atratar do 

  bem ECumun destepovo Epello berador mais  

  velho yoã lLeme doprado foi preguntado ao 

  proCurador doConsselho yoão mendes dos matos 

20  setinha querequerer para obem ECumun des 

  te povo ofizesse deu por Reposta que naoCa 

  ziam não tinha querequerer de quefis 

  Este termo Em que os ditos senhores se  

  Asinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCa 

25  mera oEsCrevy                  [João Leme do Prado] 

  [Antonio Dolivera]                 [?] 

  [Critovão de Paiva]             [Yoão Mendes de Matos] 

 

 

 

 

 



FOTO 31   63                                           [Olzivera]                                              13 

                     [Bezerra] [Manoel]  

   

  Aos vinte Esseis dias do mes defevereiro da 

5  hera demil Esseis sentos Essesenta Esseteannos 

  nestavillafermoza de nossa senhora do destero 

  de yundiahi naCaza depurada para ssefazerCa  

  mera porfalta deCaza doConsselhofize 

  rão a yuntos os ofissiais daCamera os a 

10  baCho assinados Efizerão Camera para 

  saber doBem ECumum dopovo Enella  

  prezidio o yuis ordinario pasCoal dias Rodri 

  ges Epello Breador mais velho yoãolLeme 

  dopradofoi preguntado aopreCurador do  

15  Consselho yoão mendes dematos ssetinha que 

  Requerer para oBem EComun deste povo o  

  fizesse disse Edeu por Reposta que naoCa 

  ziam que não tinha que Requerer de que 

  fiz Este termo Em que os ditos senho 

20  res sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra Es 

  Crivão daCamera oEsCrevy 

  [João Leme do Prado]                     [Pascoal Dias ?] 

  [Antonio dolivra]                 [Yoão Mendes de Matos] 

                                                           [?] 
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 Anotação feita a caneta: 26/2/1667 



FOTO 32                                             [Bezerra] [Manoel]  

   

  Aos doze dias do mes de marsso dahera de mil E 

  sseis sentos Essesenta Esete annos nesta villa 

5  fermoza de nossa senhora do destero de yhun 

  diahi naCaza deputada para ssefazerCame 

  ra por falta deCaza doConsselhofizerão 

  ayunto os ofissiais daCamera os aBaCho a  

  ssinados afazerCamera Essaver do Bem 

10  Cumun deste povo Enella prezidio o yuis 

  ordinarioCristovão depaiva Epello Bre  

   ador mais velho yoã lLeme dopradofoi 

  preguntado aoproCurado doConsselho yoã 

  mendes de matos ssetinha que Requerer 

15  Para oBem ECumun deste povo ofizessee  

  disse Edeu por Reposta que naOcaziam  

  não tinha que Requerer de que fis Esteter 

  mo Em que os ditos ofissiais daCamerasse 

  asinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão 

20  daCamera oEsCrevy        [?] 

  [João Leme do Prado] 

  [Antonio dolivera] 

  [Yoão Mendes de Matos] 

  

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 33                    [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                           14 

   

  Aos vinte Esseis dias domes de marsso da 

  hera de mil Esseis sentos Essesenta Essete 

5  annos nesta villafermoza de nossase 

  nhora do destero de yhundiahi naCaza 

  deputadapara ssefazerCamera afalta 

  deCaza doConsselhofizerão a yunto 

  os ofissiais dacamera afazerBre 

10  anssa os aBaCho assinados para nella 

  ssaver doBem EC[u]mun deste povo E 

   nellaprezedio o yuis pasCoal dias Ro 

  driges Epello Breador mais velho yoão 

  lLeme dopradofoi preguntado ao pro 

15  Curador doConsselhossetinha que Reque 

  rer para oBem ECumun deste povoofi 

  zesse yoão mendes de matos disse Edeu 

  por Reposta disse ERequereu odito pro  

  Curador doConsselho que avendoCaidos despe 

20  zas daCameraque ssefizesse padram 

  depezos de que nessesitava Estavi 

  lla Epovo de quefis Estetermo Em 

  que os ditos ofissiais sseassinarão Eu  

  pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera oEscrevy 

25  [João Leme do Prado]                            [Antonio dolivera] 

  [João Mendes de Matos]                                         [Pascoal 

  [?]                                                                              Dias] 

 

 

 

 

 



FOTO 34                        [Bezerra] [Manoel]                                                         64 

  Aos nove di dias do mes de abril de mil 

  Esseis sentos Esesenta65 Essete66 annos 

  nesta vilafermoza de nossasenhora67 

5  do destero de �undiahi naCaza 

  deputadapara ssefazer Brean 

  ssa afalta deCaza doConsselhofi 

  zerão os ofissias daCamera a�unto 

  os ofissias daCamera enella prezide[] 

10  te o yuis ordinarioCristovão depai 

  va Epello Breador mais vellho yoã 

   lLeme doprado foipreguntado ao preCu 

  rador doConsselho yoã mendes dema 

  tos ssetin[l]ha que Requerer para o 

15  Bem ECumundeste povo ofi 

  zesse disse Elle que naoCaziam que não 

  que não tinha que Requerer [d]eque fis Este 

  termo Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão 

  daCamera fis  Estermo [?] 

20  [João Leme do Prado] 

  [Yoão Mendes de Matos]                    [Cristovão de Paiva] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Anotação feita a caneta: 9/4/1667 
65 Palavra sublinha a caneta 
66 Palavra sublinhada a caneta 
67 O [a] de senhora está subescrito pelo fato de o papel ter acabado 



FOTO 35 68
                    [Bezerra]  [Olzivera]                                                        15 

   

  Aos vinte E tres dias do mes de abril 

  dahera atras fizerão ayuntos os ofissi 

5  ais daCamera Enella prezidente oyuís 

  ordinario pasCoal dias Rodriges Epello 

  Breador mais velho yoã Leme doprado 

  foipreguntado aoproCurador doComsselho 

  yoã mendes dematos ssetinha quere 

10  querer para Bem Ecumun destepovo ofi 

  zesse deu por Reposta Edisse que porhora 

   não tinha querequerer de que fis 

  Estetermo Em que os ditos senhores 

  sseassinarõ Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

15  vão daCamera oEsCrevy 

  [do Prado]   [?]    [de Matos]   [Roiz] 

  Aos sete dias do mes de maio danobre 

  ditahera Eatras fizerão ayunto os 

  ofissiais daCamera Enella preziden 

20  te o yuís ordi narioCristovão depaiva 

  Epello Breador mais velho yoão Leme 

  dopradofoi preguntado aoproCurador do 

  Consselho yoão me mendes de matos sse 

  tinha querequerer para Bem Ecumun 

25  deste povo ofizesse nestaCamera 

  disse Edeu per Reposta que naoCa 
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 Anotação feita a caneta: 23/4/1667 



F45OTO 36   
69

                       [Bezerra]  

   

  ziam destaCamera não tinha quere 

  querer deque fis Estetermo Em que  

5  
70

 os ditos ofissiais sso assinarão Eu pedroAl  

  veres Bezerra EsCrivão daCamera oEscrevy 

  [do Prado*]  [?]  [de Matos] 
 71

 Aos vinte Ehú do mes de maio dahera 
 72

 de mil Esseis sentos Essesenta Essete 

10 
73

 annos nesta villa fermoza de nossa 

  senhora do destero de yundiahi naCaza 

   deputada para ssefazerCamera afalta 

  deCaza doConselhofizerão a yunto os  

  ofissiais daCamera os aBacho assinados 

15  para saver doBem ECumun deste povo E 

  nella prezidente o yuis ordinario  

  posCoal dias Rodriges Epello Breador 

  mais velho yoã Leme dopradofoi pre 

  guntado aoproCurador doConselho yoã 

20  mendes dematos setinha querequerer 

  para obem ECumumdeste povo ofizesse 

  deu per Reposta ERequereu que fizesem 

  EBusCasem quatrohomes desamCom 

  ssiEnssia para Efeito defazerem 

25  Efintarem os moradores  desta di 
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 Anotação feita a lápis: 15ª 
70

 Anotação feita a lápis: [opor] 
71

 Anotação feita a lápis: 15ª 
72

 Anotação feita a lápis: 8ª 
73

 Anotação feita a caneta: 21/5/1667 



FOTO 37              [Bezerra]   [Olzivera]                                                         16/16 

  ta villa Equeadeser dous homes 

  RiCos Edous pobres para que não haya 

  Rezam de queChas Este povo Epe 

5  lLos ditos ofissiais daCamera foiCo 

  mCordado Etiveram EmBem o di 
 74

 to Requerimento deque manda 

  rão fazer Ete termo Em queos 

  ditos senhores seassinarão Eeu pedro 

10  Alveres Bezerra EsCrivão daCamera 

  oEsCrevy 

               [do Prado]            []                     [Rois] 

                                         [De Matos] 

  Eloguo no mesmo dia mes Eanno 

15  ECameraComCordarã os ditos senhores ofi 

  ssiais daCamerapara Efeito dafinta do 

  Real pedidoLuquas fernandez dematos E 

  Estassio[francisco] Bastiam Luis manoel fernandez 

  teves de quelhederam yuramento 

20  dos santos Evangelhos queBem 

  Eeverdadeira mente fizesem Es  
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 Anotação feita a lápis: [] 



FOTO 38                     [Bezerra]  

  tafinha para Efeito dessepagar 

  oReal pedido de que o [ojorometerão] 

  fazer sobreoyura mento que tinham 

5  Ressevído de que mandarão fazer 

  Este termo Em que todos sseassi 

  narão Eeu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão daCamera oEsCrevy 

    [Rois]  [do Prado]   [?] 

10                [de Matos] 
 75

               [Manoel Fernandes Teves*] 

   

  Aos quatro dias domes deyunho dahera de mil E 

  sseis sentos Essesenta Essete annos nesta villa  

15  fermoza de nossasenhora do destero deyundiahi 

  naCaza deputadapara ssefazer breanssa afal 

  ta deCaza doComsselhofizeram ayunto os ofissi 

  ais daCamera os abaCho asinados para saver doBem 

  ECumun destepovo Enella prezidio o yuis ordina 

20  rio pasCoal dias Rodriges por Estar seu parsei 

  ro Em dis posto Epello Breador mais velho yoã 

  Leme dopradofoipreguntado aoproCurador do 

  Consselho yoã mendes de matos ssetinha que 

  Requerer para Bem ECumun destepovo o 

25  fizesse disse EdeuporReposta EReque 

  rio asuas merses que mandasemChamar os 
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 Anotação feita a caneta: 4/6/1667 



FOTO 40                                      [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                          17                                                     

  Carbeneiros que nesta villa aviam para delles areCadarem 

  os sussi dios das aguardentes Evinhos quehelles  

  tem vendidos fora doEsCrito do aLmotassa 

5  ria que oEsCrivão dalmotassaria daConta Eque 

  Lhe desemjura mento dosantos Evangelhos  

  para ssua alma a que mostrem EdemConta 

  do que venderão sem aLmotasar de que  

  fiz Este termo Em que os ditos senhores 

10  ofissiais daCamera sseassinarão Eu pedroAl 

  veres Bezerra EsCrivão daCamera oEsCrevy 

   

  [João Leme do Prado*]                       [] 

              []                        [Yoão Mendes de Matos] 

15   
 76

 Eloguo no mesmo dia mes Eanno E na mesma 

  Camera forão Chamados os Caberneiros que nesta  

  villa avia que foi yosinto nogueira Eestevão ma 

  ssiel Eanbos de dous yuntos lheforão dados yuramentos 

20  dos santos Evangelhos Em que puzerão sua mão  

  direita Eprometerão desCruvir aberdade do que 

  venderão Epello yuis ordinario pasCoal dias Ro 

  driges lhe foi dado yuramento EheLes deserão que não 

  venderã mais que valhia dehúa pataqua queven 

25  deram sem aLmotasar por Estar auzente o al 

  motassêe de que fizerão Emandaramfazer 

  Este termo Em quesseassinarão EupedroAlveres 

  Bezerra EsCrivão daCamera oEsCrevy  [] 

  [do Prado77] [Rois]      [de Yasinto Nogueira]         [] 

30                                       [Matos] 
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 Anotação feita a caneta: 4/6/1667 
77 Essa assinatura está feita por cima da palavra Bezerra da linha anterior 



FOTO 41                 78                       [Bezerra]  

   

  Aos vinte Enove dias do mes dessetenbro dahera de 

  mil Esseis sentos Essesenta Essete annos nesta villa 

5  fermoza denossa ssenhora do destero de yhundiahi na  

  Caza deputada para ssefazerCamera afalta de  

  Caza doComsselho foi Requerido pello proCura  

  dor doComsselho yoã mendes dematos aos ofi 

  ssiais daCamera os abaCho assinados que fize 

10  ssem ayunto para Efeito de fazeremCamera 

  que tinha querequerer para obem ECumum  

  destepovo Epello Breador mais velho yoã 

  Leme doprado foi preguntado quetinha que 

  Requerer ofizesse ao querespondeu que vis 

15  tor dous Breadores faltarem por yrem para  

  ossertam EhelLe Estar deCama athe Este 

  tenpo Em despostoComoConsta atodos 

  Requereu ssefizessem Breadores EmLu 

  gar dos que faltavam Em queComCorda 

20  ram nosseu Requerimento Esseryusto 

  EComCordaram Emtressi todos que hera Bem 

  que fosseChamados Algus homes Bons do povo  

  os quais foramChamados Estassio Francisco Manoel Lopes  

  dafonssequa yoã deLouvera daCosta domin 

25  gos Cordeiro gaspar ssardinha dassilva Eos ho 

  mes Bons dopovo que forão ChamadosCom Corda 

  ram Entressi Com os ofissiais que fossem Bre  

  ador yoã deLouvera daCosta Eyoão dias de 

  § 
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 Anotação feita a caneta: 29/7/1667 



FOTO 42                         [Bezerra] [Olzivera]                                                 18                                                  

  ver gara deque foiChamado os dous para hisso 

  Eda dolhe juramento dos santos Evangelhos 

  Em que puzerão amão Eprometerão fa 

5  zer oqueEl Rei lhe EmComendo de 

  que fis Este termo Emque sseassina 

  rão Com os ditos ofissiais Eu pedroAlveres 

  Bezerra [] diguo EsCrivõ daCamera que 

  oEscrevy   [João Leme do Prado] 

10                      [Zoão Mendes Alematos] 

  [Pascoal  

    Dias Rodriges]                   [João ?] 

                          [Cristovão de Paiva] 

  []                                         [Gaspar Sardinha da Silva] 

15       [Domingos Cordeiro]                           [Manoel Lopes da Fonsequa] 

                          [João ?] 

  Aoprimeiro dia do mes de outubro dahera de  

  mil Esseis sentos essesenta Essete annos nes 

  ta villa fermoza denossa senhora do deste  

20  ro deyhundiahi naCaza deputada para sse  

  fazerCamera afalta deCaza doComsselho 

  fizerão a yunto os ofissiais daCamera 

  § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 43                                 [Bezerra] [Manoel]  

  abaCho assinados Enella prezediram os 

  dous yuizes Epor obreador mais velho yoã 

  Leme doprado foi preguntado aoproCurador 

5  doComsselho yoão mendes dematos ssetinha 

  querequerer para Bem ECumun deste povo 

  ofizesse disse Erequereu que ssuas mersses  

  fizesem fintadores para Efeito deserem 

  fintados os ditos moradores desta ditavilla 

10  visto hiremsse os fintadores nomeados atras 

  para osertam79 ssem fazerem afinta deque 

  os ditos ofissiais ComCordaram osseureque 

  rimento Eentressi nomearão para hisso 

  aEstassiofrancisco domíngos Cordeiro gasparsar 

15  dinha dasilva Eyoão pais malho de que 

  fis Este termo Em que os ditos senhores sse 

  assinaraõ Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCa 

  mera oEsCrevy    [João Leme do Prado] 

  []                          [Yoão Mendes de Matos] 

20  [Cristovão de Paiva]                         [Pascoal 

                                                               Dias Rodriges] 

   

  ElLoguo mo mesmo diames Eanno assima Ea 

  tras EsCrita Requereu oproCurador doCom 

25  sselho yoã mendes de matos aos ditos ofissi 

  ais daCamera que ssuas mersses fizessem 

  almotasseê deque Estava Estavilla 

 

 

 

 

 

                                                
79

 Palavra sublinha a lápis 



FOTO 44                        [Bezerra] [Olzivera]                                                      19 

  falto dequeComCordaram Emtressi que 

  fosse gaspar ssardinha dassilva de quefis 

  Este termo Em que os ditos senhores sse  

5  assinarão Eu pedro Alveres Bezerra EsCrivão da 

  Camera oEsCrevy             [João Leme do Prado] 

  [João Dias?]           [Yoão Mendes de Matos] 

                      [Pascoal                   

                        Dias Rodriges] 

10  Eloguo no mesmo dia mes Eannopello yuís 

  ornadinario pasCoal dias Rodriges foi dado yu 

  ramento dos santos Evangelho a gasparssar 

  dinha para que Bem Everdadeira sservisse oCar 

  go dealmotasséé. Ehesse prometeu fazerde 

15  que fis Estetermo Em que sse assinouCom 

  o dito yuis Eu pedroAlveres Bezerra esCrivão da 

  Camera oEsCrevy                     [Gaspar Sardinha da Silva] 

                                [Rodriges] 

   

20  Eloguo no mes mo dia mes Eanno assima Eatras 

  deClarado Ena mesmaCamera forão Chamados 

  os nomeados para Efeito das fintas dopedido 

  Real Epello yuis pasCoal dias Rodriges  

  lhes foi dado yuramento dos santos Evangelhos 

25  que Bem Efielmentefintassem os morado 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 45                                  [Bezerra]    

  desta villa para Efeito desse pagar opedido 

  Real dessua magestade Ehesses prometeram 

  fazer de que fis Estetermo Emque 

5  todos sseassinarão Com os ditos ofissiais da 

  Camera Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCa 

  mera oEsCrevy  [João Leme do Prado] 

  []             [Yoão Mendes de Matos] 

                         [Pascoal 

10                          dias Rodriges]                      [Gaspar Sardinha da Silva] 

   [Estacio Ferreira] 

                                                                   [Domingos Cordeiro] 

     [João Pais Malho] 

   

15  Aos quinze dias do mes de outubro dahera demil E 

  seis sentos Essessenta Essete annos nesta villa fer 

  moza denossa ssenhora do destero de yuhundiahi na 

  Caza deputada para ssefazer veranssa por falta 

  deCazadoComsselho fizeram ayuntamento 

20  os ofissiais daCamera para Efeito defazerem 

  Breanssa EpreCurarem para oBem ECumundes 

  te povo Enella prezidente o yuis ordinario pas 

  Coal dias Rodriges Epello Breador mais yoão lLe 

  me dopradofoi preguntado aoproCurador doCom 

25  sselho yoão mendes dematos ssetinha querequerer 

  para oBem ECumun deste povo ofizesse deu por Re 

  posta que naoCaziam não tinha querequerer Eu  

  pedroAlveres Bezerra Escrivão DaCamera oEscrevy  

  [do Prado]     [?]    [Matos]     [Rodriges] 

 

 

 

 

 



FOTO 46                                        [Bezerra]  [Olzivera]                                     20                          

   

  Aos vinte Enove dias do mes de outubro daheral de mil 

  Esseis ssentos Essessenta Essete annos nesta villa fermo 

5  za denossa ssenhora do destero deyhundiahi naCaza de 

  putada para ssefazer Breanssa afalta deCaza doComsse 

  lhofizeram a yunto os ofissiais daCamera os abaCho assi 

  nados Enella prezidente o yuiz ordinario Cristovão de pai 

  va Epera nelle preCurarem dobem ECumundeste povo 

10  Epello Breador mais velho yoão lLeme dopradofois pre 

  guntado aoproCuradordoComsselho yoao mendes dmatos 

   ssetinha querequerer para obem ECumun deste povo 

  ofizesse deu por Reposta que porhora não tinh que  

  Requerer de que fis Estetermo Em que os ditos se 

15  nhores sse assinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCa 

  mera oEsCrevy   [Prado] [Matos] 

   

  Aos doze dias do mes de novenbro daNobre dita 

  hera nesta villa fermoza denossassenhorado des 

20  tero deyhundiahi naCaza deputadapara ssefa 

  zer Breanssa afalta deCazadoComsselhofi 

  zeram ayunto os ofissiais daCamera os aba 

  Cho assinados Enellaprezedio o yuis ordina  

  rio pasCoal dias Rodriges Epello Breador mais 

25  velho yoão lLeme dopradofoi preguntado aopro 

  Curador doComsselho yoão mendes dematos sse 

  tinha que Requerer para oBem ECumun des 

  te povo ofizesse deu per Reposta 

  § 

 



 

 

FOTO 47                              [Bezerra] [Manoel]  

  que porhora não tinha querequerer 

  de que mandaram fazerEste termo 

  Em que sseassinaram Eu pedroAlveres Bezerra 

5  EsCrivão daCamera oEsCrevy             [Rodriges] 

  [do Prado*]      [Matos] 

   

  Aos vinte Esseis dias do mes de novenbro 

  dahera demilEsseis ssentos Essessenta 

10  Essete annos nestavillafermoza de 

  nossa ssenhora de destero deyhundiahí 

   naCaza deputada para ssefazer Bre 

  anssa afalta deCaza doComsselho 

  fizeram ayunto os ofissiais daCame 

15  ra os abaCho assinados para Efeito de 

  fazerem Breanssa Ella ssaverem 

  EproCurador do BemCumun destepo 

  vo Eprezedio o yuis ordinarioCris 

  tovão de paiva Epello Breador mais velho 

20  yoão lLeme doprado foi preguntado aopro 

  Curador doComsselho yoão mendes de 

  matos ssetinha querequerer para o 

  Bem ECumun deste povo ofizesse 

  disse Edeu per reposta que naoCazi 

25  am não tinha que requerer 

  § 

 

 

 

 

 



 

FOTO 48                   [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                            21                               

  deque fis Este termo Emsse 

  assinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão daCamera oEscrevy  [do Prado] 

5       80                           [Matos]           

  Aos des dias do mes dedezenbro da hera 

  demil Esseis ssentos Essessenta Essete  

  annos nesta villa fermoza de no 

  ssa ssenhora do destero deyhundiahí 

10  naCaza deputada para sse fazer Bre 

  anssa afalta deCaza doComsselho 

   fizeram ayunto os ofissiais daCame 

  ra os abaCho assinados para Efeito detra 

  tarem doBemCumum deste povo 

15  E nella prezedio oyuis ordinario 

  pasCoal dias Rodriges Epello Breador 

  mas velho yoão lLeme doprado foi pre 

  guntado aoproCurado doComsselho 

  ssetinha alguaCouza que Requerer 

20  para oBem ECumun destepovo ofi 

  zesse disse Edeu per Reposta que na 

  oCaziam não tinha que Requerer 

  de que fis Este termo Em que os ditos 

  senhores seassinarão Eu pedroAlveres 

25  Bzrra EsCrivão daCamera oEscre 

  vy [do Prado]  [Matos]    [Rodriges] 

 

 

 

 

 

                                                
80

 Anotação feita a caneta: 10/12/1667 



 

FOTO 49                       [Bezerra]  

   

  Aos vinteE quatro dias do mes dede 

  zenbro da hera de mil Esseis ssentos 

5  Essessenta Essete annos nesta vi 

  llafermoza de nossa ssenhora do des 

  tero de yhundiahi naCaza deputa 

  do para sse fazer breanssa afalta de  

  Caza doComsselho fizeram ayunto 

10  os ofissiais daCamera os abaCho assinados 

  E nella prezediram os yuízes anbos 

   yuntos por sser adera deira Camera 

  E por a nella preCorarem do Bem 

  ECumun deste povo Epello Brea 

15  dor mais velho yoão lLeme do prado foi 

  pregunta do aoproCura dor doComsselho 

  yoão mendes dematos ssetinha que Reque 

  rer para obem ECumun deste povo ofi 

  zesse E disse E deu per Reposta que ssefize 

20  sse hú Breador que falta de hú Breador 

  que falta eCom Cordaram Emtre todos que fosse 

  Antonio demadareira morais de que foiCha 

  mado para Esse Efeito de que o yuís ordina 

  rioCristovão de paiva lhe deu yuramen 

25  to dos santos Evangelhos que Bem Ever 

  ra mente sservisse o ditoCarguo aque 

  ElLe prometeufazer ERequereu 

  mais o dito proCurador doComsse 

 

 

 

 

 



FOTO 50                                   [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                            22                            

  lho que para Efeito da Elleissam que ssuas mer 

  sses mandassem ahú EsCrivão a Ermidado 

  para PedrolLeme notheficar os homes que na 

5  dita Ermida Estiverem Cono as penas que 

  lhes paresser para Efeito desse tirar alheissam 

  visto não aver gente Bastante para tal 

  Efeito de que ComCordaram Como 

  seu Requerimeto Esseassinaram 

10  todos Eeu pedroAlveres Bezerra EsCrivão da 

  Camera oEsCrevy 

  [João Leme do Prado]     [Antonio de Matos 

  [Zoão Mendes de Matos]                Morais] 

                               [Cristovão de Paiva] 

15  [Pascoal 

  Dias Rodriges] 
 81

 
82 

  Aos ssete dias do mes de Janeiro da E  

  ra demilEsseis ssentos Essesenta Enove 

20  annos Comessarão de fazer breanssa 

  os ofissiais deste prezente anno de 
 83

 mil Esseis ssentos Essessenta Eno 

  ve annos Eu PedroAlveres Bezerra 

  [] EesCrivão da Camera oEsCre 

25  vy não teve Efeito 

 

 

 

 

 

 

                                                
81

 Anotação feita a lápis: 22/2º 
82 Linha para separar as atas feita a lápis 
83 Anotação feita a lápis, na vertical, de baixo para cima: Copiado 



 

FOTO 51                              [Bezerra] [Manoel]  

  o termo atras deque fis Esta de 

  Clarassam Eu PedroAlveres Bezerra Es 
 84

 Crivão daCamera oEsCrevy 

5  § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84

 Anotação feita a lápis, na vertical de baixo para cima: copiado 



FOTO 52                     [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                           23                             

  
85 

       86  

   

5  Aos vinte Essinquo dias do mes defe 

  vereiro dahera de mil Esseis sentos E 

  ssessenta Eoito87
 Annos nesta villafer 

  moza de nossa ssenhora do destero deyhun 

  diahi naCaza deputada Epassos de 

10  lha afaLta deCaza doCom sselho fize 

  ram ayunto os ofissiais daCamera 

  deste prezente Anno os abaCho a 
 88

 ssinados Enella prezediram os dous 

   yuízes yuntos Eos ditos yuízes apre 

15  zentarão ssuasCartas [deuzoenssas] doou 

  vidor destaCaphetania Epera ssave 

  rem do Bem ECumun deste povo Epe 

  llo Breador mais89 Baltazar demaga 

  lhois CoElho foi preguntado AoproCura 

20  dor doComsselho Manoel Fernandez varella ssetinha 

  querequerer para o Bem ECumun des 

  te povo ofizesse disse Edeu por Reposta 

  ERequeria que mandassem fiChar hú 

  CoartelEmlLugarCustumado para que 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Anotação feita a lápis: 16668 
86 Anotação feita a caneta: 25/2/168 
87 ssenta e Eoito: palavras grifadas a lápis 
88 Anotação feita a lápis, de baixo para cima na vertical: copiado 
89 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 53 90
                               [Bezerra] [Manoel]  

  os moradores desta dita villa allinpem91 

  as Ruas Com pena dessinco tostois92 Eos 

  ditos ofissiais daCamera mandaram 

5 
93

 amin EsCrivão daCamera Estendesse o 

  dito Requerimento Em que todos sseassi 

  narão Eeu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCame 

  ra oesCrevy  [Baltazar Magalhais Coelho] 

  [Francisco Cordeiro de Paiva]              [João ?] 

10  [Antonio Ribeiro de Paiva]                [?] 
 94

 Elloguo no mesmo dia mes Eanno atras 

  deClarado Ena mesma CameraComCor 
 95

 daram os ofissiais daCamera que avi 

  am desse fazerCameraCada mes por 

15  Respeito da lLemitassam desta dita villa 

  E os moradores dellas terem ssuas fazenda 

  lLonge e mandaram amin EsCrivão 

  EsCrevesse porassento de que Eu EsCrivão 

  daCamera o EsCrevy Eo assentei Ecom 

20  Cordaram mais Emtressi que para ECumun 

  deste povo faziamE ordenavão para sser 

  fintado os meradores desta dita villa 

  Enomearão Cristovão depaiva Edo 

  mingos Cordeiro E yoão pais malho 

25  EpasCoal dias Rodriges de que forão 

 

 

 

 

 

                                                
90 Anotação feita a caneta: 23A 
91 Em cima da palavra, há uma anotação feita a lápis, limpar, e palavra está sublinhada também a lápis 
92 Em cima da palavra, há uma anotação feita a lápis, tostões, e a palavra esta sublinhada a lápis 
93 Palavra escrita a lápis, na vertical, de cima para baixo: copiado 
94 Anotação feita a lápis: 23ª 
95 Anotação feita a lápis: copiado 



FOTO 54 96
                              [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                           24  97                             

  Chamados Edados yuramentos dos ssantos 

  Evangelhos que Bem E verdadei 

  ramente Fintassem os moradores 

5  desta dita vill para Efeito desser pa 

  guo opedido Real dessua magestade o que 

  ElLes assim oproneteram fazer Esse 
 98

 assinarão Com os ditos ssenhores Eeu 

  PedroAlveres Bezerra EsCrevão daCamera 

10  EsCrivão daCamera oEsCrevy 

  [João Pais Malho]  [Cristovão de Paiva] 

   [Domingos Cordeiros]  [Baltazar de Magalhaes Coelho] 

            [] 

  [Francisco Cordeiro de Paiva]  [?] 

15 
99

                                                 [Antonio Ribeiro] 

  Aos vinte Equatro dias do mes de mar 

  sso do dito anno nesta villa fermoza de 

  nossa ssenhora do destero de yhundiahi 

  na Caza deputada afalta deCaza 

20  doComsselho fizeram ayuntos os ofissi 

  ais daCamera os abaCho assinados Enella 

  prezidente o yuís ordinario Francisco Cor 

  deiro de paiva per nesta ssaberem 

  do Bem ECumun dest povo Epelo 

 

 

 

 

 

 

                                                
96 Anotação feita a lápis: 24 
97 Anotação feita a lápis: 24 
98 Anotação feita a lápis, na vertical de baixi para cima: copiado 
99 Anotação feita a lapis: 25/5/1668 



FOTO 55                           [Bezerra] [Manoel] 

  Breador mais velho Baltazar de  

  magalhais CoElho foi pregunta 

  do aoproCurador doComsselho Manoel 

5  fernandez varellassetinha que Requerer 

  para oBem ECumun deste povo ofi 

  zesse disseErequereu que nenhuma 

  pessoa dequaLquerCalLidade que 

  sseja possa venderssem lLissenssa 

10  destaCamera assim de varaComo100 

  de Couodo101 Epezo Emedidas Eos 

   mais que o direito manda Esse passa 

  sse quarteL para que venha ano102 

  tissia103 de todos de que fis Esteter 

15  mo Em que os ditos ssenhores Com 

  Cordaram Esseassinarão Em que 

  sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra 

  EsCrivão daCamera oEsCrevy 

  [Antonio de Madureira? 

20                             Morais] 

  [?]                                                            [Francisco Cordeiro de Paiva] 

                                                                       [Baltazar Magalhais] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Palavra sublinhada a lápis 
101 Palavra sublinhada a lápis 
102 Anotação em cima da palavra: a notícia 
103 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 56                      [Bezerra] [Olzivera]                                                         29                            

                                                            104 

   

  Aos vinte Equatro dias do mes deaBril 

5  de miL Esseis ssentos Essessenta Eoito annos 

  naCaza deputada para sse fazer Breanssa 

  fizerão yutos os ofissiais daCamera os aba 

  Cho assinados para proCurarem doBemCumun 

  deste povo Enella prezedio o yuis ordinario 

10  Antonio Rivera Epello Breador mais velho 

  Baltazar demagalhais Coelho foi pregun 

  tado aoproCurador doComsselho manoel fernandez va 

  rella ssetinha querequerer para oBem E 

  Cum deste povo ofizesse deu por Reposta 

15  que naoCaziam não tinha querequerer 

  de que fis Este termo Em queos ditos 

  ofissiais daCamera Eu pedroAlveres Bezerra 

  EsCrivão daCamera oEscrevy 

                      [Antonio de Madureira Morais] [Baltazar Magalhais 

Coelho] 

20                                                    [João ?]      [Manuel ?] 

  Aos dozanove dias do mes de mais dahera 

  de miL Esseis ssentos Essessenta Eoito annos 

  nestavilla fermoza de nossassenhora do 

  destero deyhundiahi naCaza deputada 

25  para ssefazer Breanssa afalta deCaza  

  doComsselho fizerão ayunto os ofissi 

  § 

 

 

 

 

 

                                                
104 Anotação feita a lápis: 1668 



FOTO 57 105
                                [Bezerra]  

  daCamera para nella preCurarem do Bem 

  ECumun deste povo Enella prezedio o yuis 

  ordinario franciscoCordeiro de paiva Epello Bre 

5  ador mais velho BaLtazar demagalhais CoElho 

  foi preguntado aoproCurador doComsselho Manoel 

  fernandez varella ssetinha querequerer para oBem E 

  Cumun destepovo ofizese deu por Repos 

 106
 ta que não tinha naoCaziam querequerer 

10  de que fis Este termo Em que sseassinarão 

  Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera oEs 

  Crevy   [Antonio de Madureira Morais] 

  [João ?] 

             [Francisco Cordeiro de Paiva] [?] 

15 
107

  

  Aos vinteEtres dias do mes de yunho da hera 

  demil Esseis ssentos Essessenta Eoito annos 

  nesta villa fermoza denossa ssenhora do des 

  tero deyhundiahi naCaza deputada para ssefa 

20  zer Breanssa afalta deCaza doComsselho fi 

  zerão ayunto os ofissiais daCamera os aBa 
 108

 Cho assinados Enella prezedio o yuis ordina 

  rio Antonio Rivero Epello Breadormais ve 

  lho Manuel fernandez varella diguo Breadormais 

25  velho BaLtazar de magalhais CoElho foi 

  preguntado aoproCurador doComsselho 

  Manuel fernandez varellassetinha querequerer 

  para Bem ECumun deste povo o fizzesse disse 

  § 

 

 

                                                
105 Anotação feita a lápis: 25 
106 Anotação na vertical, de baixo para cima: copiado 
107 Anotação a lápis: 25-22- Top 
108 Anotação na vertical, de baixo para cima: copiado 



FOTO 58 109
                                [Bezerra]    [Olzivera]                                          26                                

  E deu por Reposta querequeria assuas mersses que 

  para aReCadassam do pedido Real dessua magestade man 

  dassem fiCharhú quarteL EmlLugar Custu 

5  mado para que venha anotissia dos moradores de que 

  os ditos ofissiais ComCordaram E mandarão fi 
 110

 Char o quarteL de que fis Estetermo Em 

  que todos sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra Es 

  Crivão daCamera oEsCrevy            [Baltazar Magalhais] 

10                        [Antonio de Madureira Morais] 

                                                                     [?] 

                                                                       [João ?] 

   
 111

 Aos vinte Ehú de yulho dahera de mil Esseis 

15  ssentos Essessenta Eoitoannos nesta villa 

  fermoza de nossa ssenhora do destero de yhun 

  diahi naCaza deputada para sefazer ver 

  anssa fizerão ayunto os ofissiais daCa 

  mera os abaCho assinado para ssaver doBem 

20 
112

 ECumun deste povo Enella prezedio  

  o yuís ordinario FranciscoCor[ilegível]113 de paiva  

  Epello Breador mais velho Baltazar 

  demagalheisCoElho foi preguntado ao 

  proCurador doComsselho Manoel Fernandez varella sse 

25  tinha que requerer para oBem ECumun 

  deste povo ofizesse deu por Reposta 

  [ilegível]114 naoCaziam não tinha que Reque 

 

 

 

                                                
109 Anotação feita a lápis: 25 
110 Anotação feita a lápis, com letra be pequena: copiado 
111 anotação feita a lápis: 2º 
112 Anotação feita a lápis: Copiado 
113 Embora esteja ilegível, acredito que seja a terminação do nome do yuis Francisco Cordeiro 
114 Embora esteja ilegível, acredito que a palavra se que por tratar-se da continuação da frase anterior 



 

FOTO 59 115
                       [Bezerra]  

  rer de que fis Este ermo Em que 
 116

 todos sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 

  vão daCamera o EsCrrevy               [Baltazar Magalhais] 

5            [Manuel Fernandez Varella]  [?]     [João?] 
 117

 Aos vinte Eoito dias do mes deagosto da 

  hera atras deCLarada fizerão a yunto os 

  ofissiais daCamera os abaCho assinados afa 

  zer Breanssa Enella prezedio o yuís or 

10  dinario Antonio Rivero Epello Breador 

  mais velho Baltazardemais  CoElho foi 

  preguntado aoproCurador doConsselho 

  Manoel Fernandez varella ssetinha que Requerer 
 118

 para Bem ECumun deste povo ofizesse deu 

15  por Reposta que na oCaziam não tinha  

  que Requerer de que fis Este termo Em 

  que sseassinarão todos Eu pedroAlveres Bezerra  

  Escrivão daCamera oEscrevy 

                                                  [Baltazar Magalhais] 

20                  [Manuel Fernandez Varella] [João] 
 119

 Aos vinte Essinquo dias do mes desse 

  tenbro danobre ditaherafizerão a 

  yunto os ofissiais daCamera os aba 

  Cho assinados afazer Breanssa 

25  Enella prezedio o yuís ordinario 

  Francisco Cordeiro de paiva Epello Bre 

  ador mais velho Baltezar de 
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115 Anotação feita a lápis: 26 
116 Anotação feita a lápis: copiado 
117 Anotação feita alápis 
118 Anotação feita a lápis. na diagonal: copiado 
119 Anotação feita a lápis: 26 3º 



  magalhais CoElho foi preguntado 

  aoproCurador doComsselho  Manoel vare 

  lla ssetinha que Requerer para Bem 

5  ECumun destepovo o fizesse deu 

  por Reposta que naoCaziam que não 
 120

 tinha que Requerer deque fis Es 

  te termo Em que deque fis Es 

  te termo Em que todos sseassina 

10  rão Eu pedroAlvere Bezerra EsCrivão 

  daCamera oEsCrevy         [Baltazar Magalhais Coelho] 

                                              [João] 

       [?]         [Francisco Cordeiro] 

   

15 
121

 Aos vinteEhu dias do mes de outubro Era demil 

  Esseis ssentos Essessenta Eoito annos nestavilla fer 

  moza denossassenhora dodestero de yhundiahi 

  naCaza deputada afalta deCaza doComsse 

  lho fizerão a yunto os ofissiais daCamera Efeito 

20  debrearem Enella ssaverem dobem ECumun deste 
 122

 povo Enella prizedio o yuis ordinario Antonio Ribei 

  ro EpelloBreador mais velho BaLtazar de maga 

  lhais foi preguntado aoproCurador doComsselho Manoel 

  Fernandez varellassetinha querequerer para Bem ECu 

25  mun destepovo ofizesse deupor Reposta que 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Anotação feita a lápis: copiado 
121 Anotação feita a lápis: 27. Na linha anterior, há um traço, também a lápis, provavelmente para separar 
uma ata da outra 
122 Anotação feita a lápis, na vertical de baixo para cima: copiado 



FOTO 61 123
                     124      [Bezerra]  

   

  naoCaziam não tinha que Requerer de que 

  fis Este termo Emquesseassinaram Eu 

5  pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera oEsCrevy 

     [Manuel Fernandez Varella]  [Baltazar Magalhais Coelho] 

                                                                                                       [João?] 

   
 125

 Aos vinte E oito dias do mes denovenbro Era de 

10  mil Esseis ssentos Essessenta Eoito annos nesta  

  villafermoza denossassenhora dodestero deyh 

  undiahi naCaza deputadapara ssefazerbrean 

   ssa afalta deCaza doComsselho fizeram 

  ayunto os ofissiais daCamera os abaCho assinados 

15  pera Efeito defazeremssuabreanssa para 

  nella proCurar Essaberdobem ECumum destepo 

  vo Enella prezedio o yuis ordinario Francisco Cordeiro 
 126

 depaiva Epello Breador mais velho Baltazarde 

  magalhais CoElho foi preguntado aoproCurador 

20  doComsselho Manoel Fernandez varella ssetinha quereque 

  rer para BemEComun destepovo ofizesse disse 

  Edeu por Reposta quenaoCaziam não tinha 

  querequerer de que fis Estetermo Em que 

  sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão dos orfos 

25  oEsCrevy diguo EsCrivão daCamera oEsCrevy 

        [Manuel Fernandez Varella] [Baltazar Magalhais Coelho]  [João ?] 

                                                                [Francisco Cordeiro de Paiva] 
 127

 Aos vinte E dous dias do mes dedzenbro Era 

  demil Esseis ssentos Essessenta Eoito annos 

30  nesta villafermoza denossassenhora do des 

 

                                                
123 Anotação feita a lápis: 27A 
124 Anotação feita a lápis: 1668 
125 Anotação feita a lápis: 21 B 
126 Anotação feita a lápis: copiado  
127 Anotação feita a lápis: 27 e em cima há um traço para separar as atas 



 

FOTO 63                            [Bezerra]  [Olzivera]                                                 28               

  tero de yhundiahi naCaza deputada parabrean 

  ssam afaLta deCaza doComsselho fizerama yu 

  to os ofissiais daCamera os abaCho assinados Ene 

5  lLa prezediram anbos os yuízes Epello Breador 

  mais velho BaLtazar de magalhais CoElho foi 

  preguntado aoproCurador doComsselho Manoel Fernandez 

  varella ssetinha que Requerer para bem ECumum 

  deste povo ofizessedisse Edeu por Reposta E 

10  Requereu que vissem o dinheiro queaviaCobrado dopedido 

  dessua magestade dosCaidos que Estam por maus alheias 

  que ssedeveporhú Rol que Esta noRegisto des 

  taCamera Erequereu mais que tratassem ssuas 

  merssezes deChamar os taberneiros Elhedessem 

15  yuramenta dos ssantos abangelhos que deClarem 

  os ssussidios Etratassem depagar ao EsCrivão 

  daCamerasseusellario Etrabalho Edetudo 

  ComCordaram nosseu requerimento deque 

  fis Este termo Em que sseassinara Eu 

20  pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera oEsCre 

  vy                     [Baltazar Magalhais Coelho] 

              [Manoel Fernandez Varella]            [João ?] 

                                                             [Francisco Cordeiro de Paiva] 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 64  
128 

 129
                                            [Bezerra]  

  EssendolLogue no mesmo dia mes Eanno atras decLa 

  rado EnamesmaCamera ayunto todos os abaCho 

  assinados pellos os ofissiais foramComCordados 

5  norequerimento do proCurador doComsselho 

  Manoel Fernandez varella fizeramContas do queavia aRe 

  Cadado de quesseaChou teremareCadados vinte Esse 

  te mil etrezentos Evinte o qual dinheiro Estam 

  Em depozito por maus das pessoas abaCho nomeados 

10  namão doCapitam pasCoalRibeiro de farias des 

  mil Eduzentos EoitetentaReis namão de do 

  mingos Cordeiro sseis milEsseis ssentos Eoiten 

  ta Réis na mão do yuis franciscoCordeiro ssete miL ECo    

  renta Réis na mão do yuis Antonio Ribeiro tres miL 

15  Etrezentos Evinte Réis Enão ouvemais are 

  Cadado por Respeito da grandeperda que 

  ouve nestebairo assim dos moradores que fo 

  ram para ossertam Egrandepeste130 quedeunes 

  tavilladequedetudo fis Esterermo 

20  Em que sseassinarão e[ilegível]s ditos homes que otaL 

  dinheiro tem Emdepozito Eu pedroalveres 

  Bezerra EsCrivão daCamera oEsCrevy 

  [Domingos Cordeiro]                            [Baltazar Magalhais Coelho] 

                     [Pascoal Ribeiro de Faria] 

25  [Francisco Ribeiro]                                 [Francisco Cordeiro de Paiva] 

 

 

 

 

 

                                                
128 Anotação feita a caneta: 22/12/1.668 
129 Anotação feita a caneta: 28ª 
130  Anotação feita a lápis em cima da palavra: peste 



FOTO 65  [assinatura] 131                                                                        132         [?]       

                            [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                                                              

   

  Aos ssete dias do mes de fevereiro E 

5  ra de mil Esseis ssentos Essessenta E 

  nove annos foi a prímeira Ca 

  mera que fizero os ofissiais do dito 

  anno EupedroAlveres Bezerra EsCrivão 

  daCamera oEsCrevy 

10   

  Aos ssete dias do mes de fevereiro 
 133

 Era de mil Esseis ssentos Essessen 

  ta Enove Annos nesta villa 

  fermoza de nossa ssenhora do deste 

15  ro de yhundiahi afalta deCaza 

  fizerão a yunto os ofissiais daCa 

  mera deste prezente anno os a 

  baCho assinados Enella prezediram 

  os dois yuis os abacho assinados Epello 

20  Breador mais velho FranciscoCabral deta 

  bora foi preguntado aoproCurador do 

  Comsselho pedro dagiar ssetinha quereque 

  rerpara obem ECumun deste povo 

  ofizesse disseEdeupor Reposta 

25  ERequereu que ssefissesse osserven134 

  tio Ecaminho do marssefizesse on 

         135 

 

 

 

FOTO 66 136
                           [Bezerra]  

                                                
131 Anotação feita a lápis: 7/2/1669 1ª camara do ano 
132 Anotação feita a caneta: 1669 
133 Anotação feita a caneta: 1669 
134 Anotação feita a lápis emcima da palavra: serventio 
135 Anotação feita a lápis: caminho do mar 



  mandassem os moradores desta 

  dita villa ofassam Em queto 

  dosComCordaram no dito Reque 

5  rimeto Eu pedroAlveres Bezerra Es 
 137

 Crivão daCamera oEsCrevy 

  [João Cabral?]         [?] 

  [?]                   [Pedro daguiar] 

  [Francisco de Faria]                           [Domingos Cordeiro] 

10                              138 

  Aos ssete dias do mes demarsso Era de mil 

  Esseis ssentos Essessenta E nove annos nes 

  ta villa fermoza da doe nossa ssenhora do 

  destero de yhundiahi naCaza depu 

15  tada parasse fazer Breanssa afalt 

  ta deCaza doComsselho fizerão a 

  yunto os ofissiais daCamera afal 

  zer ssua Breanssa EnellaproCu 

  rarem do Bem ECumun destepo 

20  vo Enella prezedio o yuis ordinario 

  Francisco de farias Epello Breador mais 

  velho FranciscoCabral de tabora foi pre 

  § 
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136 Anotação feita a caneta e a lápis: 29A 
137 Anotação feita a lápis: copiado 
138 Anotação feita a lápis: 1669 



   

  guntado aoproCurador doComsselho 

  pero daguiar Eporelle foi dito que naoCa 

5  ziam não tinha que Requerer de 

  que fis Este termo Emque sseassinarão 

  Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCame 

  ra oEsCrevy [Francisco Cabral ?*] 

  [Lucas Fernendez de Matos]   []       [Francisco de Farias] 

10  [Pero de Aguiar] 

  
139 

  Aos ssete dias do mes deabril Era de mil 

  Esseis ssentos Essesseta Enove annos nes 

  ta villa fermoza de nossa ssenhora do 

15  destero de yhundiahi naCaza deputa 

  dapara sse fazer Breanssa afalta de 

  Caza doComsselho fizerão ayunto os ofi 

  ssiais daCamera os abaCho assinados E 

  nellaprezedio o yuis ordinario domingos 

20  Cordeiro depaiva Epara ssaverem do Bem 

  ECumundestepovo Epello Breador mais 

  velho FranciscoCabral detabora foi pre 

  guntado aoproCurador doComsse 

  lho pero Daguiar sse tinha que 

25  § 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Risco feito a caneta 



FOTO 68 140
                        [Bezerra]  

   

  Requerer para Bem ECumun des 

  tepovo ofizesse deu por Reposta que 

5  naoCaziam não tinha que Reque 

  rer deque fis Este termo Em que 

  sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão 

  daCamera oEsCrevy 

   

10  [Lucas Fernandes?] 

                                              [Pero daaguiar] 

  [?]                                     [Francisco Cabral de Tavora] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 69 141
                                     [Olzivera]                                       142            B143       

                                                
140 anotação feita a lápis: 30 



   

                                termo daCamera                 

  Aos vinte Ehú dias do mes de abril dahera 

5  de mil Esseis ssentos Essessenta E noveannos Em 

  Esta villa fermoza denossassenhora do deste 

  ro de yhundiahi naCaza deputada para sse  

  fazer Camera Estando os ofiais yuntos 

  assaver yuizes domingos Cordeiro E Francisco de 

10  farias Breador franciscoCabral de taboraLu 

  Cas fernadez de matos pedro dassiLvaproCurador 

  doComsselho pero daguiar Eperante os ditos 

  ssenhores aparesseu omuito Reverendo padre 

  prezidente frei yoão E Esperito ssanto 

15  RelLigiozo do patrioCassam Bento144 pre 

  zidente daCaza desta dita villa E 

  porelle foi dito ERequerido aos ditos 

  ssenhores ofissiais daCamera que lhe de 

  ssem Comprimento aEsCritura que avião 

20  feito ao muito Reverendo padre provenssial 

  frei francisco davegitassam dandolhes aEsmolLa 

  que os moradores lhetinham premetido E 

  fazendo oCombento hússitio Eteras 

  Contendo na EsCritura E ayuda dene145 

25  gros146 para fazer Ep[ilegível]llos ditos ofissiais da 

  Camera foi dito ao dito padre quiera vín 

  os assua notissia EmComo naComgre 

  gassam depurtugal sseavia desfei 

  to o que o padre provenssial frei francisco 

30  § 

 

                                                                                                                                          
141 Anotação feita a caneta: 21/4/1669 
142 Anotação feita a caneta: 31 
143 Há um traço feito a caneta embaixo da escrito 
144 Palavra sublinhada a lápis 
145 Palavra escrita a caneta em cima: negros 
146 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 70  
147

                        [Bezerra] [Manoel] 

  Covi efitassam tinha feito não sse fa(y)148 

  zendo oCombento nesta dita villa 

  que da EsCritura Consta Equevindo 

5  onovo provenssial que sse Espera Ecom 

  firmando de novo o que o dito proven 

  ssial passado fes Estavão prestes para 

  aCudir atudo o que puderem de que 

  de tudo fis Este termo EmCamera 

10  Em que sseassinarão os ditos ofissiais Com 

  o dito padre Eu pedroAlveres Bezerra EsCri 
 149

 vão daCamera oEsCrevy 

                                           [?] 

                           [Francisco Cabral de Tavora] 

15  [?]       [?]        [Domingos Cordeiro] 

  [Pero de Aguiar]   [?] 

  [Antonio dos Santos ?] 

    [?] 

  
150 

20 
151

 Aos ssete dias do mes demaio Era de mil 

  Esseis ssentos Essessenta E nove annos nes 

  ta villa fermoza de nossa ssenhora do 
 152

 destero de yhundiahi naCazadepu 

  tada fizerão yunto os ofissiais 

25  daCamera pera nella ssaverem do 

  § 

 

 

 

 

                                                
147 Anotação feita a lápis 
148 As letras a e y estão sobrepostas 
149  Anotação feita a lápis: copiado 
150 Anotação feita a caneta: 7/5/1.669 
151 Anotação feita a lápis: 29 
152 Anotação feita a lápis: copiado 



FOTO 71                              [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]          153   154     155                      

   

  Bem ECumun destepovo Enella pre 

  zedio o  yuís ordinário francisco defarias 

5  Epello Breador mais velho franciscoCabral 

  detabera foi preguntado aoproCu 

  rador doComsselho pero daguiar sseti 

  nha que Requerer para oBem Ecu 

  mun destepovo ofizesse disse Edeu 

10 
156

 por Reposta querequeria assuas mersses 

  que tratassem ssuas mersses que Estava 

  Estavilla Estepovo ssem vigario157 pro 

  Curassem demandar  BusCar vigairo158 

  parahella Etodos ComCordaram nosseu 

15  Requerimento de que fis Esteter 

  mo Em que sseassinarão Eu pedroAl 

  veres Bezerra EsCrivão daCamera o EsCre 

  vy 

  [Lucas ? Matos]  [Pero de Aguiar] 

20  [?]                  [?] 

                                  [João Cabral?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 Anotação feita a lápis, porém está riscado 
154 Anotação feita a caneta: 32 
155 Anotação feita a caneta: 30/32 
156 Anotação feita a lápis: copiado 
157 Esta palavra e a anterioe estão grifadas de lápis 
158 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 72                           [Bezerra] 

                                       

  Aos oito dias do mes de yunho Era de mil 

  Esseis ssentos Essessenta Enove annos nesta 

5  villa fermoza de nossa ssenhora do desterro 

  de yhundiahi naCaza deputada para ssefa 

  zerbreanssa afaLtadecaza doConsselho 

  fizeram a yunto os ofissiais daCamera 

  os abaCho assinados paraEfeito defazerem 

10  ssua ssua breanssa Enella proCurarem 

  doBem ECumun destepovo prezedio 

  nella o yuís ordinario domingos Cordei 

  ro depaiva Epello Breador mais ve 

  lho francisco Cordeiro de paiva diguo franciscoCabral 

15  detabora foi preguntado ao proCurador 

  doComsselho pero daguiar ssetinha quere 

  quererpara oBem ECumun deste povo ofi 

  zesse disse Edeu por Reposta que naoCa 

  ziam não tinha querequerer de que fis 

20  Este termo Em que os ditos ofissiais sse 

  assinaram Eu pedroAlveres Bezerra EsCivão 

  daCamera oEscrevy 

  [Francisco Cabral de Tavora]    [] 

  [Pero de Aguiar]                       [Domingos Cordeiro] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 73                                      [Bezerra] [Olzivera]                                         33                       

                                        

  Aos sseis dias do mes de yunho Era de mil Esseis ssen 

  tos Essessenta Enoveannos nestaditavilla 

5  fermozade nossa ssenhorado destero de yhun 

  diahi naCazadeputda para ssefazerbre 

  anssa afaltadeCaza doComsselho fize 

  rão ayunto os ofissiais daCamera os aba 

  Cho assinados para Efeito de fazerem ssua 

10  Breanssa Enella proCurarem do Bem E 

  Cumun destepovo prezedio nella o yuis ordi 

  nario francisco de farias Epello Breador mais  

  velho franciscoCabral detabora foi pregun 

  tado aoproCurador doComsselho pero daguiar 

15  ssetinha querequerer para Bem ECumun 

  destepovo ofizesse deupor Reposta 

  que não tinha queRequerer de que fis 

  Este termo Em que sseassinarão Eu pedro 

  Alveres Bezerra EsCrivao daCamera oEsCre 

20  vy            [Francisco de Faria] 

  [Francisco Cabral de Tavora]  [?] 

                   [Pedro de Aguiar] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 74  
159

                                             [Bezerra]   

   

  Aos tres dias do mes deagosto dahera demil Esseis ssentos 

  Essessenta Enove annos nesta villa fermoza de 

5  nossa ssenhora do destero deyhundiahi naCa 

  za deputada afaltadeCaza doComsselho 

  fizerão ayunto os ofissiais daCamera 

  os abaCho assinados para Efeito de fazerem 

  ssuas breanssa Enella proCurarem doBem 

10  ECumun deste povo prezedio nella o yuís or 

  dinario Domingos Cordeiro de paiva E 

  pello Breador mais velho francisco Cabral de 

  tavora foi preguntado aoproCurador 

  doComsselho pero daguiar ssetinha que Requerer 

15  para oBem ECumun deste povo ofizesse disse 

  Edeu pro Reposta que naoCaziam que não ti 

  nha que Requerer de que fis Esteter 

  mo Eu pedroAlverer Bezerra EsCrivão daCame 

  ra oEsCrevy  [Francisco Cabral de Tavora] 

20  [?] [Pero de Aguiar] 

                                     [Domingos Cordeiro] 

  Aos trinta Ehú dias do mes de agosto da 

  hera de mil Esseis ssentos Essessenta Enove 

  annos nesta vilLa fermoza de nossassenho 

25  ra dodestero de yhundiahi naCazadeputa 

  da afaLta deCaza doComsselho fizeram ayun 

  to os ofissiais daCamera os abaCho assinados 

  para nella fazerem ssuaBreanssa Epre 

  Curarem do Bem ECumun deste povo Ene 

30  lLa p prezedio o yuís ordinario francisco defarias 

  § 

 

 

                                                
159 Anotação feita a lápis: 33 A 



FOTO 75  
160

                          [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                  34                           

   

  EpelloBreador mais velho franciscoCabral detavora 

  foipreguntado ao proCurador doComsselho pero 

5  daguiar ssetinh que Requerer para oBem 

  ECumun deste povo ofizesse disse Edeu por 

  Reposta que naoCaziam não tinha que Reque 

  rer deque  fis Este termo Em quesseassina 

  rão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera 

10  oEsCrevy 

  [Francisco Cabral de Tavora]  [Francisco de Faria]  [?] 

                                                       [Pedro de Aguiar] 

   

  Aoprimeiro dia do mes dessetenbro dahera de mil 

15  
161

 Esseis ssentos Essessenta Enove annos nestavillafer 

  moza denossassenhora do destero deyhundiahi 

  naCazadeputada Epassos della por Reque 
 162

 rimento doproCurador doComsselho pero daguiar 

  fizeram ayunto os ofissiais daCame os abaCho 

20  assinados EnelLaprezedio oyuís ordinario 

  francisco de farias EpelloBreador mais velho francisco 

  Cabral deta vora foi preguntado aoproCu 

  rador doComsselho pero daguiar ssetinha algua 

  Couza que Requererpara oBem ECumun 

25  deste povo ofizesse disse Edeu per Reposta 

  que tratassem de fazerem aLCaide que nesse 

  ssita Este povo delLe Etambem tratassem  

  de mandar fiCharhú quartelpara oEs 

  tanque destavilla devinhos Eaguarden 

30  te datera Edo reino azeite Evinagre 

  para ssastifassam dopedido ReaL dessuama 

  § 

 

                                                
160 Anotação feita a lápis: 34 
161 Anotação feita a lápis e riscada 
162 Anotação feita a lápis: copiar 



 

FOTO 76 163
                                      [Bezerra] [Manoel]  

  gestade Em que todos ComCordaram osseu 

  Requerimento Em andaram fiChar 

  hú quarteL para que venha anotissia 

5  de todos Emandassem por Empregam 

  aquem mais de de que fis Estetermo 
 164

 Em que todos sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra 

  EsCrivão daCamera oEsCrevy 

  [Francisco Cabral de Tavora] [?] 

10               [Pero de Aguiar]      [Francisco de Faria] 

                                              termo deCamera 

  Aos quinze dias do mes dessetenbro da hera de mil E 

  sseis ssentos Essessenta Enove annos nestavillafer 

  moza de nossa ssenhora do destero de yhundiahi 

15  naCaza deputadaafalta deCasa doComsellho 

  Estando yuntos os ofissiais daCameradellaassaver 

  yuizes domingos Cordeiro depaiva Efrrancisco de farias 

  veradores franciscoCabral detavora pedro dassilva pro 

  Curador doComselho pero daguiar EoCappitam da dita 

20 
165

 villa pasCoal Ribeiro deferias aCuio Carguo 

  EstaoCobranssa do do motivo dessua magestade Epello 

  dito proCurador doComsselho pero daguiar foi 

  Requerido aos dito ofissiais daCamera que para  

  pagamento do dito pedido Eoutras despezas 

25  daCamera Evigairo que não pagua ssua magestade 

  ComoHeuza Elcestume noEstado doBrazil 

  § 

 

 

 

 

                                                
163 Anotação a lápis: 34 A 
164 Anotação feita a lápis, na vertical de baixo para cima: copiado 
165 Anotação feita a lápis, na vertical de baixo para cima: copiado 



FOTO 77                               [Bezerra] [Olzivera]                     166                      30 

   

  Esser atera muito lLemitadadegentepobreque não podia 

  aCudir aos que sselhe fintava para paguamento do 

5  dito pedido ouverão per Bemde por Empregam 

  o vinho que ssevendia nesta tera aguardenteda 

  tera Edo reino azeite Evinagre  para que nenhuma 

  pessoa pudesse vender mais que apessoa ou pessoas que 

  neste Contrato lLanssasse na forma do termo atras 

10  feita Em o proprio167 dia dessetenbro Erequerimento 

  que nelle tinha feito Epellos ditos ofissi 

  ais daCamera foi Respondido que na forma 

  do proprio Requerimento atras otinham mandado 

  per Empregam pello yuis ordinario domin 

15  gos Cordeiro depaivaCorendo os termos dassei 

  athe os quinze deste prezente mes Como mais 

  lLargamenteConstava [] auto que o dito yuis man 

  dou fazer do dito Estanque Etermos dos pre 

  [] que Corenandando de ssonsso emlLansse othe 

20 
168

 que o ultimo lLanssador que foi yoão lLeme doprado  

  morador nesta dira villa que lLanssou no dito 

  Estanque aContia de ssinquoEnta Eoito 

  mil Reis Epellos ditos ofissiais daCamera porelles todos 

  yuntos Ecadahúdepressina forma do Requerimen 

25  to doproCurador doComsselho Remataram o dito 

  Estanque ao dito yoão lLeme do prado o queComessa 

  ra aCorer Em este tal dia EaCabara Em outro 

  tal ahera de mil Esseis ssentos Essetenta para o 

  que disse o ditoCapitam yoão lLeme doprado que a 

30  sseitava EsteContrato naformaque nelle 

  Econteudo EdeClarado Eque para 

  § 

 

                                                
166 Anotação feita a lápis: 3º 
167 Em cima da palavra, há uma anotação feita a caneta:1º 
168 Anotação feita a lápis, na vertical de baixo para cima: anotado 



 

FOTO 78  169
                                  [Bezerra]  

  hisso obrigouo ssua pessoa Ebeís moves Ederais  

  afazer o dito pagamento Bom Edepos Como170 fa 

  zendo de ssua magestade no dito diaConteudo neste 

5  termo forma Epregois assim Como nesseConsta 

  va Em sseus lLansso Em que nelles Estava assina 

  do Eos ditos ssenhores ofissiais daCamera 

  asseitarão EsteComtrato que fizeram au di 

  to yoão lLeme doprado na forma que nelLe sse 

10  Contem Em que todos sseassinarão Com oCapí 

  tam desta dita villa Eu pedroAlveres Bezerra Es 

  Crivão daCamera o EsCrevy Com deCLa 

  rassam que disse o dito yoão lLeme do prado que sseu 

  Contrato noter hera notermo de tres annos 

15  Eque EmCadahú delLes paguaria aCon 

  tia dessinquoEnta Ehú mil diguo de ssin 

  quoEnta Eoito mil Réis nofin do anno 
 171

 dando a Este povo Evendendo vinho do reino 

  apresso de meia pataqua amedida aguar 

20  dente do reino a dozevinteis a medida aguar 

  dente deCana atostam a medida Eaguarden 

  te de milho asseis vinteis a medida azeite do 

  reino a pataqua a medida vinagre atos 

  tam a medida eque nenhum ssobra dorde 

25  Cana ou quem fizesse aguardente demi 

  lho ou outra qualquer pessoa que trouChe 

  sse os ditos generos a Estavilla os não po 

  dessem vender obrigando os Com as pe 

  nas E posturas daCamera de sseis mil 

 

 

                                                
169 Anotação feita a lápis: 35A 
170 Anotação feita a lápis em cima da palavra: como 
171 Anotação feita a lápis, na vertical de cima para baixo: copiado 



FOTO 79                                           [Bezerra] [Olzivera]        172                      36            

  mil Réis Eque ElLe sse obrigava atomar Epaguar 

  a aguardente da tera a presso dessinquo pata 

  quas aCanada Ea de milho a mil E nove ssen 

5              assetepatacas a Canada daguardente de milho173 

  tos Evinte ↨ aos moradores da tera Eque os ditos 

  moradoressseram obrigados avender ahesse dito 

  yoão Leme doprado Eque nenhuma pessoa 

  possa vender destes generos mas que o dito arema174 

10  tador Epellos ditos ofissiais daCamera foi dito 

  qui elles punham apustura daCamera de sseis 

  mil Réis apessoa ou pessoas que vendessem as ditas 

  Couzas Conteudos no dito Cantrato apLica 

  dos para o ditoCOm tratador naforma que 

15  ditohe Elhe dariam todos os favores 

  que para Cobranssa delLes lhe fossem nessessario de 

                           darão 

  que detudo man fazer Este termo Em quetodos 
 175

 sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão daCamera 

20  oEsCrevy não fassa duvido o Emtre lhinha que 

  dis assete pataquas aCanada daguarden 

  te de milho nobre dito EsCrivão oEsCrevy 

                    [João Leme do Prado] [Antonio Ribeiro de Faria] 

  [Francisco Cabral de Tavora] 

25                             [Domingos Cordeiro]        [Pero de Aguiar] 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Anotação feita a lápis: 36 
173 A frase parece ter sido colocada depois, pois a letra está menor e espremida 
174 Anotação feita a lápis em cima da palavra: arrematado 
175 Anotação feita a lápis, na diagonal de baixo para cima: copiado 



FOTO 80    176         177                     [Bezerra]  

   

  Aos vinte Eoito dias do mes dessetenbro da 

  hera de mil Esseis ssentos Essessenta Eno 

5  ve annos nesta villa fermoza denossa 

  senhora do destero de yhundiahi naCaza 

  deputadaafalta deCaza doComsselhofi 

  zeram a yunto os ofissiais daCamera os 

  abaCho assinados pero Efeito defaze 

10  rem suasbreanssa Enella poCura 

  rem do Bem ECumun deste povo pre 

  zedio nellaoyuís ordinario o yuís 

  ordinario Edos orfos domingos Cordei 

  ro de paiva Epello Breador mais ve 

15  lho francisco Cabral detavora foi pregun 

  tado AoproCurador doComsselho pero 

  daguiar ssetinha que Requerer para 

  oBem ECumun deste povo ofiz e 

  sse disse Edeu por Reposta que na 

20  oCaziam não tinha que Requerer 

  de que fis Estetermo Em que 

  todos sseassinaram Eu pedroAl 

  veres Bezerra EsCrivão daCamera oEs 

  Crevy  [?]  [Cordeiro]  [Tavora] 

25              [Pero de Aguiar] [?] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 Anotação feita a caneta: 34A 
177 Anotação feita a caneta: 28/9/1.669 



FOTO 81         178                [Bezerra] [Olzivera]                                  

   

                           termo daCamera 

  Aos vinte dias do mes deoutubro daherademil Esseis 

5  ssentos Essessenta Enove annos nestavillafermo 

  za de nossassenhora do destero de yhundiahi na 

  Cazadeputada afaltadeCazadoComsselho 

  fizeram ayunto os ofissiais daCamera por 

  Requerimento doproCurador doComsselho 

10  pero daguiar assaber o yuís ordinario francisco de 

  farias Breador Lucas fernandez de matos pedro dassilva 

  Eo dito proCurador doComsselho pero daguiar E 

  porelLe dito proCurador doComsselho pero daguiar 

  foi dito Erequerido aos ditos ofissiais daCamera 

15  EmComo o pedido quepagua Esta dita villa Es 

  tavaRematado Em prassa pública  andando Empregam 

  os termos dalLei Enellassanssora yoão Leme dopra 

  do morador nesta dita villa noContrato que 

  sso Elle pudesse vender vinho do reino aguarde 

20  te do mesmo Reino E da tera Ede milho azeite E 

  vinagre aContia dessinco Enta Eoito mil Réis 

  Em que lhe foi a[]ora RematadoComoConsta do 

  termo atras Eque  porquanto o dito yoãoLemedo 

  prado não dera fianssa a paguar os ditos 

25  ssinCoEnta Eoito mil Réis EmCadahúanno 

  dos tres Em que Elle dito arematouComohe 

  uzo Ecustume Em fazendo de ssua magestade que 

  obrigassem ao dito adarfianssa Efazer Es 

  Critura pública para sseguranssa daditaConta 

30  § 

 

 

 

                                                
178 Anotação feita a caneta: 20/10/1669 



FOTO 82 179
                                  [Bezerra] [Manoel]  

   

  EmCada húa anno dos tres o que os ditos ofissi 

  ais daCamera ditoRequerimento sser yusto 

5  mandaram fosse nothefiquado Ele dito yoão 

  lLeme doprado paressesse EmCamera para dar adi 

  ta fianssa de que detudo sse fes Este termo Em 

  que todo sseassinarão Eu pedroAlveres Bezerra EsCrivão 

  daCamera oEsCrevy 

10                                    [Lucas Fernandes de Matos] 

  [Francisco de Faria]   [Baltazar Silva]   [Pero de Aguiar] 

   

  Eloguo no mesmo dia mes Eanno atras deClarado 

  Estando yuntos EmCamera os ofissiais delLa assima 

15  assinados aparesseu yoão Leme doprado EporelLedito 

  foi dito que ElLe não tinha fiador que dar aoCon 

  trato que tinha Rematado mais que sseus Beis que ti 

  nha obrigado Eque visto o não ter o ouvessem 

  por dezobrigado dos termos de obrigassem 

20  que tinha feito o que visto por os ofissiais 

  daCamera ouveram por dezobrigado aodi 

  to yoãoLeme doprado Edistratado otermo atras 

  posto Eque Em tempo algum sselhe pederia 

  o que no dito termoConstava Eque fosse 

25  [ilegível]posto Empregam outraves o ditoContra 

  to para sseguranssa dopedido dessua magestade 

  § 

 

 

 

 

 

                                                
179 Anotação feita a caneta: 37A 



FOTO 83                            [Bezerra] [Manoel] [Olzivera]                                  

                                                                                                               180 

  a quem mais desse porelle dando fianssasse 

  guraEabonada Enão faltandoCom os ge 

5  neros atras deCLarado aEste povo Ede que 

  ouveram por dezobrigadado ao dito yoão lLe 

  me doprado Epor outraves Empregam 

  o dito pedido mandaram fazer Este ter 

  mo Em que todos sseassinaram Eu pedroAlveres 

10  Bezerra Escrivão daCamera oEsCrevy por man 

  dado dos ditos ofissiais daCamera 

                                     [João Leme do Prado] 

  [Lucas Fernandez Matos] 

                                              [?] 

15  [Francisco de Farias] 

                                             [Pero de Aguiar] 

   

  Essendo assim dezobrigado o dito yoão lLeme doprado por 

  não dar fianssa ao ditoContrato Eobrigassem que ti  

20  nhafeito []181 fazendo de ssua magestade os ditos 

  ofissiais daCamera os adiantes assinados manda 

  ram outraves por Empregam oComtrato dos 

  generos atras nomeados oquaLContrato andan 

  do apregam pelLa Rua Eprassa pública desta villa 

25  por húa pregoEiro que falLava ssem purtagues 

  dizendo Em vos alta ssinCoEnta Eoito mil 

  Réis dam pelloContrato desta villa ai quem mais 

  de aCuda aCameralhessera aRematado E 

  por não quer outro maior lLanssador que Antonio 

30  Redobalho morador Em [ilegível] ssam paullo Edepen 

  § 

 

 

                                                
180 Anotação feita a lápis:38 
181 Palavra sublinhada a lápis 



FOTO 84                                     [Bezerra]  

   

  fazen[ilegível] asistente182 nestadita villa que lLanssou 

  nelle ssinCoEnta Eoito mil Essem Réis que os ditos 

5  ofissiais daCamera aCordaram asseitar o dito lLou 

  [L]oCom fianssa para ssegurança dopedido de ssua ma 

  gestade assim naforma que Estava dado aodito yoão183 

  lLeme doprado184 dos generos que avia de vender185 
 186

 edo pretto E taChadelle que tudo Consta da 

10  EsCritura que lhe fizeram EmCamera 

  Com as Condissois nelLaContendo Enella 

  deCLarados EdeComo assim oaCordaram 

  Em Camera mandarão fazer Este 

  termo Em que todos sseassinarão Eo dito  

15  Antonio do Redobolho Em os ditos vinte dias 

  do mes de outubro dahera de mil E 

  sseis ssentos Essessenta Enove annos Com 

  deClarassam que os ditos ofissiais daCa 

  mera Rematerão187 o ditoContrato ao di 

20  to Antonio doRedobelho  por tenpo de tresan 

  nos eque EmCadahú delles paguaria 

  a dita Contia de ssinquo Enta Eoito 

  mil Essem Réis naforma daEsCritura 

  Eu pedroAlvares Bezerra Escrivão daCamera 

25  oEsCrevy      [°]  [Tavora] 

                      [?]   [Francisco Cabral] 

                                   [Lucas Fernandez Matos] 

                                      [Pero de Aguiar] 

 

                                                
182 Palavra sublinhada a lápis 
183 Palavra escrita a lápis: João 
184 Palavra escrita a cima das palavras: Leme e Prado 
185 Palavra esrita a lápis emcima da palavra : vender 
186 Anotação feita a caneta: 38 
187 Palavra sublinhada a lapis 


