
Veriansa de 12 de Janeiro de 1800. 

 

Aos doze dias do mês de janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de Castro 

em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão vindos o Juiz Prezidentte 

Gabriel da Silva Sampayo e mais officiais da camera em o lugar do veriador mais velho 

Manoel de Mattos pereira veio o Tenentte Jozé Sutil de Oliveira e por esttar doentte e 

como o veriador terseiro João Batistta Penteado veio Bento da Rocha comigo escrivão 

do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de o Procurador dos susidios que arematou 

o Tenentte Coronel Manoel Gonçalves Guimarains para fazer o ultimo pagamentto da 

ditta arematasão e de que para constar mandarão fazer estte termo de veriança em o coal 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 13 de Janeiro de 1800. 

 

Aos treze dias do mês de Janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de Castro 

em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte 

Gabriel da silva Sampayo e mais officiais da camera que em lugar do veriador mais 

terseiro João Batista Penteado por esttar molestto veio em seu lugar o Tenentte Jozé 

Sutil de Oliveira com migo Escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se dar pose e 

juramentto aos officiais que ande servir estte prezentte anno de mil oito senttos o 

Alferes Luiz Castanho de Araujo e o Capitam Cerino Borges de Macedo e o veriador 

primeiro Manoel de Mattos Pereira e ao Procurador o Alferes Francisco Ferreira de 

Andrade e na mesma se deu pose e juramentto aos ditos juizes e mais oficiais de que 

para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 13 de Janeiro de 1800. 

 

Aos treze dias do mês de Janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da Senhora 

Santta Anna de Castro comarca de Parnagua em as cazas da camera e pasos do conselho 

della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais 

officiais da camera commigo o Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto 

de se despachar varios requerimentos e pasar varios mandados de que para constar 

mandaram fazer estte termo de veriança em que asinaram Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 13 de Janeiro de 1800. 

 

Aos treze dias do mês de Janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de Castro 

em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o 

Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera comigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se dar pose ao veriador terseiro Gabriel de Oliveira 

Rosa como com eifeitto se deu de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 21 de janeiro de 1800. 

 

Aos vintte e hum dias do mês de Janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz 

Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera commigo 



escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar varios 

requerrimenttos e tambem para se mandar pasar dois editais hum para eifeitto de sabe 

quem cortase carne nestta villa, noutro para descobrir que vende sem aferir sem lisença 

de que para consttar mandarão fazer estte termo de veriansa em o coal asinaram e eu 

Manoel Machado da Silva escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 29 de Janeiro de 1800. 

 

Aos vintte e nove dias do mês de Janeiro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz 

Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera em lugar do 

veriador João Batistta Penteado por estar doentte veio Guilherme Pereira dos Santtos 

commigo escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se dar pose e o segundo veriador 

Manoel Afonço e com eifeitto se deu tambem para se despachar varios requerimenttos 

de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em o qual asinaram Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

SEGUNDO LIVRO DE ATAS 

 

Visto em residência do Douttor Corregedor João Batista de Guimarains Peixoto 

Este Livro hade servir, para as vereaçoens que nesta Villa de Castro fizerem os Juizes, e 

mais officiais da Camera, o qual vai numerado, e rubricado por mim com a minha 

rubrica costumada, que he= Peixoto= e tem as folhas, que ham de constar do termo de 

enserramento. 

Villa de Castro 10 de Fevereiro de 1800. 

João Batista Guimarains Peixoto 

 

Veriansa de 24 de Março de 1800. 

 

Aos vintte e coatro dias do mês de Março de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz 

Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera com migo 

Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se dar pose a o veriador e 

segundo do Barreto a Antonio Machado da Silva tambem nella despachou varios 

requerimentos tambem nella se pasou hum mandado para a feitura do arado que vai 

destta villa para o Campo da Ronda de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 14 de Abril de 1800. 

 

Aos catorze dias do mês de Abril de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da Senhora 

Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de Camera e pasos do conselho 

della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais 

officiais da camera comigo Escrivam para eifeitto de se fazer camera cujo foi requerido 

pello Procurador da mesma o Alferes Francisco Ferreira de Andrade na qual requereo o 

ditto Procurador que se lhe mandasse lavrar Edittal para os que tivesem cortado carne 

pagarem os oitentta reis da cabesa, e os que cortasem daqui endiantte virem tirar lisença 

para carnearem, que logo que o ditto Procurador fez seu Requerimentto na mesma 

Camera mandaram o ditto Juiz Prezidentte e mais officiais da camera pasar edital para o 

que tinha requerido na mesma se despacharam varios requerimenttos de que para 



consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o coal asinou elle Juiz Prezidentte e 

mais officiais da camera Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que Escrevi. 

 

Veriansa de 21 de Abril de 1800. 

 

Aos vintte e hum dias do mês de Abril de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de Camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz 

Prezidentte e mais officiais da Camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o 

Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera 

commigo Escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer camera em falta de 

Antonio Machado veriador segundo veio Guilherme Pereira dos Santtos e na camera 

digo e na mesma veriança se despachou varios requerimenttos de que para consttar 

mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel machado da 

Silva Escrivam que Escrevi. 

 

Veriansa de 28 de Abril de 1800. 

 

Aos vintte e oito dias do mês de Abril de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do 

conselho della aonde forão vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e mais officiais da camera em lugar de Antonio Machado da Silva segundo 

veriador veio o representante como Guilherme Pereira dos Santtos commigo Escrivão 

aodiantte nomeado para se fazer camera para reseber o primeiro quartel dos susidios de 

Jaguaraiba e tambem na mesma asinaram os previlegios dos Auxiliares que requereo o 

Capitam Joaquim Carneiro Lobo e se pasase para sertidam de que para consttar 

mandaram fazer estte termo de veriança em o coal asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivão que Escrevi. 

 

Veriança de 5 de Mayo de 1800. 

 

Aos sinco dias do mês de Mayo de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da Senhora 

Santta Anna da Comarca de Parnagua em caza da camera e pasos do conselho della 

aonde forão vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais 

officiais da camera em lugar do veriador segundo Antonio Machado da Silva por estte 

esttar auzentte veyo em seu lugar Guilherme Pereira dos Santtos com migo Escrivam 

aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer Almotaseis e com eifeitto se fez Almotaseis 

a Antonio Gonsalves dos Santtos e Jozé Rodrigues Pereira, e na mesma se pasaram dois 

mandados para se fazer aos ponttes do Rio e no paso da Palmeira no Rio Pitanguy 

tambem na mesma se despachou varios requerimenttos de que para consttar mandaram 

fazer estte termo de veriança em o coal asinaram Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que Escrevi. 

 

Veriança de 9 de Junho de 1800. 

 

Aos nove dias do mês de Junho de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da Senhora 

Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza da camera e pasos do conselho 

della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais 

officiais da Camera commigo Escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de se escrever 

ao Ilustrisimo Senhor Douttor Corregedor no qual se deu partte do Lazarento Rafael das 

Pontes e na mesma se pasou mandado para se compor os caminhos que vai destta villa 



para a fazenda do Souza e na mesma se pasou Edittal para a correisam geral tambem se 

despacharão varios requerimenttos mandaram os veriadores da caza que não fizerão 

camera por empedimentto de hum veriador se achar molestto e outra couza que for e por 

eu escrivam andar em deligencia de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 23 de Junho de 1800. 

 

Aos vintte e tres dias do mês de Junho de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnagua em as cazas da camera e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da 

camera commigo escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar hum 

requerimentto e por não haver mais requerimenttos mandaram fazer estte termo de 

veriança em o qual asinarão Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 30 de Junho de 1800. 

 

Aos trinta dias do mês de Junho de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da Senhora 

Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do conselho 

della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais 

officiais da camera que por auzensia do veriador segundo Antonio Machado da Silva 

veyo em seu lugar Guilherme Pereira dos Santtos comigo escrivão do seu cargo 

aodiantte nomeado para eifeitto de fazer correisão correndo as ruas, vendas e logares 

destta villa officiais dos officios e anexos axaram conforme o seu Edital, na mesma 

veriansa se despacharão varios requerimenttos de que para consttar mandaram fazer 

estte termo de veriansa em o coal asinaram elle Juiz Prezidentte e mais officiais da 

camera Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 14 de Julho de 1800. 

 

Aos catorze dias do mês de Julho de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em a caza da camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte e mais officiais da camera 

commigo escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se abrir huma cartta do Ilustrisimo 

Senhor Dom Antonio Manoel de Mello Castro Mendonça e na mesma se pasarão dois 

mandados e mais se despacharão hum requerimentto de que para consttar mandaram 

fazer estte termo de veriansa em que asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão 

que escrevi. 

 

Veriansa de 28 de Julho de 1800. 

 

Aos vintte e oito dias do mês de Julho de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do 

conselho della aonde forão vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e mais officiais da camera e não asestio nestta camera o veriador terseiro 

Gabriel de Oliveira Rosa por esttar doentte commigo o escrivão aodiantte nomeado para 

efeito de se abrir huma cartta do Ilustrisimo Senhor Douttor Ouvidor Geral e 

Corregedor destta camera João Batista Guimarains Peixotto de que para consttar 

mandarão fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivão que o escrevi. 



Veriansa de 14 de Agosto de 1800. 

 

Aos catorze dias do mês de Agosto de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnagua em caza de Camera e pasos do conselho della aonde foram 

vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais officiais da camera 

commigo Escrivam do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar hum 

requerimento de que para constar mandaram fazer estte termo de veriansa em o coal 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que a escrevi. 

 

Veriansa de 18 de Agostto de 1800. 

 

Aos dezoito dias do mês de Agostto de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de 

Araujo e mais officiais da camera commigo Escrivam do seu cargo para eifeitto de se 

despachar hum requerimento de Brás de Souza Netto de que para consttar mandaram 

fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa do Primeiro de Setembro de 1800. 

 

Ao primeiro dia do mês de Setembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de 

Araujo e mais officiais da camara commigo escrivão do seu cargo aodiantte nomeado 

para eifeitto de se fazer camara para se fazer Almotaseis para os prezenttes dois mezes 

de Setembro e Outubro e fizerão ao alferes João Ribeiro de Assunssam Leme e o 

Tenentte Francisco Machado da Silva tambem na mesma se despachou hum 

requerimentto de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em o qual 

asinaram elle Juiz prezidentte e mais officiais da camara Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivão que a escrevi. 

 

Veriansa de 15 de Setembro de 1800. 

 

Aos quinze dias do mês de Setembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnagua em caza de camara e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e mais officiais da camera commigo o escrivão do seu cargo aodiantte nomeado 

para eifeitto de se escrever huma cartta ao Ilustrisimo Senhor douttor Corregedor e com 

eifeitto se escreveu e na mesma se despachou hum requerimentto de Jozé Lopes da 

Silva de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram 

Eu Manoel Machado da Silva escrivam que o escrevi digo em o coal asinaram. Em 

lugar do Procurador o alferes Francisco Ferreira de Andrade por empedimentto destte 

asisttiu nestta camera Antonio Gonçalves dos Santtos Procurador que acabou do seu 

cargo provisório pasado e aqui se asinou junto com mais Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivão que escrevi. 

 

 

 

 



Veriansa de 22 de Setembro de 1800. 

 

Aos vintte e dois dias do mês de Setembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova 

da Senhora Santta Anna de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da 

camera comigo Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer 

camara apareseu prezentte Jozé Lopes da Silva e por elle foi ditto e requerido a elle Juiz 

Prezidentte e mais officiais da camera que com todo e devido respeitto e grassa do 

despacho de varias carttas ao Senhor Douttor Corregedor da Comarca e requereo que se 

lhe tomase seu Agravo havendo já por retificado o que protestava instruhir as razoens 

do seu agravo na Superior instancia o que sendo vistto couando por elle Juiz Prezidentte 

e mais officiais da camara mandaram que se lhe tomase seu agravo por termo e que não 

se despachase respostta delle Juiz Prezidentte e mais officiais da camara e na mesma se 

despachou hum requerimentto e lisença de Jozé Joaquim Rodrigues de que para consttar 

mandaram fazer estte termo de veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam que Escrevi. 

 

Veriansa de 30 de Setembro de 1800. 

 

Aos trinta dias do mês de Setembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnagua em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram 

vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da 

camera commigo o Escrivam do seu cargo em lugar do veriador segundo Antonio 

Machado da silva veyo Guilherme Pereira dos Santtos estandosse em acto de camera 

nelle apareseu prezentte Jozé Lopes da Silva e por elle foi ditto e requerido a elle Juiz 

Prezidentte e mais officiais da camera que nestte autto de veriansa que de nela agravado 

por termo deselhe que Agravam despacho devasas merses para Senhor Douttor 

Corregedor da Comarca a qual agravo foi do despacho devasas merses bom e declarou a 

estte ficasem visto nestte acto de veriança retificar o seu agravo e requereo sessado 

agravo e discuttir as razoens do seu agravo no Juízo Superior da Ouvidoria e que sendo 

vistto e ouvido por elle Juiz Prezidentte e mais officiais da camara mandaram que 

lansado o requerimentto nos acenttos se lhe fizese na mesma se despacharam dois 

requerimenttos de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em o coal 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 6 de Outubro de 1800. 

 

Aos seis dias do mês de Outubro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de Castro 

em caza de Camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o 

Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera aonde Eu Escrivão 

aodiantte nomeado foy vindo para eifeitto delle ditto Juiz Prezidentte o Capitam Cerino 

Borges de Macedo e mais officiais da camera despacharem os auttos do Agravo em que 

hé o Agravantte Jozé Lopes da Silva e Agravados elle Juiz Prezidentte e mais officiais 

da camera e com eifeitto se despachou de que para consttar mandaram elle Juiz 

Prezidentte fazer estte termo de veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivão que escrevi. 

 

 

 

 



Veriansa de 13 de Outubro de 1800. 

 

Aos treze dias do mês de Outubro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em caza da camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e o veriador segundo Antonio Machado da Silva e em lugar do veriador terseiro 

Gabriel da Oliveira Roza veyo em seu lugar Guilherme Pereira dos Santtos e não veyo o 

veriador mais velho Manoel de Mattos Pereira por esttar doentte veyo o Procurador do 

Conselho o Alferes Francisco Ferreira de Andrade para eifeitto de se abrir huma cartta 

do Meritisimo Senhor Douttor Corregedor com eifeito se abriu de que para consttar 

mandaram fazer estte termo de veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 20 de Outubro de 1800. 

 

Aos vintte dias do mês de Outubro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de Castro 

em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o 

Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da camera em lugar do veriador 

terseiro Gabriel Oliveira Roza veyo o republicano Guilherme Pereira dos Santtos 

commigo o Escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de fazer camera e se escrever 

huma cartta digo de se respondera cartta do Iluminisimo e Exselentisimo Senhor 

General Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonza na mesma se pasou hum 

mandado para se pagar ao Capitam Mor trezenttos e sincoentta e sinco reis de que para 

consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriança de 23 de Outubro de 1800. 

 

Aos vintte e tres dias do mês de Outubro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camara e pasos do conselho della aonde foram vindos o Juiz 

Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e o veriador segundo Antonio 

Machado da Silva e Guilherme Pereira dos Santtos que veyo em lugar do veriador 

terseiro Gabriel de Oliveira Roza e o Procurador do Conselho o Alferes Francisco 

Ferreira de Andrade e não veyo o veriador Primeiro Manoel de Mattos Pereira esttes 

nomeados prezenttes em camera para se abrir duas cartta que escreveo o Iluminisimo e 

Exselentisimo General a estta camera e abrindo se veyo em huma para se festejar o 

Nasimentto da Serenisima Senhora Infantta, e notra sobre as sesmarias que manda sua 

alteza Real se conservem os povos nas suas antigas poses com hum edital para ser 

publicado do que elle ditto Juiz Prezidentte mandou que se fizese camera e logo para se 

abrir as dittas duas carttas de que não se abriu o ditto veriador mais velho Manoel de 

Mattos e Terseiro veriador Gabriel de Oliveira Roza de que para consttar mandaram 

fazer estte termo de veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 27 de Outubro de 1800. 

 

Aos vintte e sette dias do mês de outubro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro em as cazas da camara e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de Macedo e mais officiais da 

camera commigo escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer 



Escrivam para escrever nos livros de despacho Receitta da Senhora Santta Anna e 

eleigerão para Escrivão ao Padre Sancristão Antonio Luiz Ferreira a quem lhe deferirão 

o Juramentto dos Santtos Evangelhos e tambem na mesma se despachou hum 

requerimentto de lisença para Jozé Pedro Coutinho de que para consttar mandaram fazer 

estte termo de veriança na qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o 

escrevi digo na mesma sentaram elle Juiz Prezidentte e mais officiais da camera as 

Festtas Reais no Domingo que se contam nove de novembro destte prezentte anno em 

asam de graças da Serenisima Senhora Infantta de que para consttar mandaram elle Juiz 

Prezidentte e mais officiais da camera fazer estte termo de veriança em o qual asinaram 

Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que Escrevi. 

 

 

Veriansa do primeiro de Novembro de 1800. 

 

Ao primeiro dia do mês de Novembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em caza de camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e mais officiais da camera com migo Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado 

para eifeitto de se abrir os Pelouros com eifeitto se abriu os Pelouros digo hum Pelouro 

e nelle sahiram para juizes Luiz de Mello Rego e Bernardo Pereira de Quadros e para 

veriadores Lucio Alves Marttins Gavião, Jozé Rodrigues Pereira e Domingos Leitte, e 

para Procurador Manoel da Rocha e na mesma camera se fizerão almotaseis para os 

prezentes dois mezes de Novembro e Dezembro a Antonio Gonçalves dos Santtos e 

Beneditto Marianno Ribas e na mesma se deu partte ao Iluminisimo Senhor Doutor 

Corregedor da auzencia do Alcaide de que para consttar mandaram elle Juiz Prezidentte 

e mais officiais da camera fazer estte termo de veriansa no qual asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

Veriança de 10 de Novembro de 1800. 

 

Aos des dias do mês de Novembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em as cazas da camara e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Capitam Cerino Borges de 

Macedo e mais officiais da camera para eifeitto de se mandara pasar mandado para vir 

as cousa e mais outros mandados de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriansa em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que o Escrevi. 

 

Veriansa de 4 de Dezembro de 1800. 

 

Aos coatro dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão vindos o Juiz 

Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e o veriador primeiro Manoel de Mattos 

Pereira e o Procurador o Alferes Francisco Ferreira de Andrade e não vierão os mais 

officiais da camera digo os mais veriadores por estarem auzenttes e não serem avizados 

e ser estta camera requerida violentamentte por Jozé Lopes da Silva e nella apareseu 

logo e por não haverem tempo de se mandar avizar aos mais veriadores cem estando em 

actto de camera apareseu Jozé Lopes da Silva com a sentensa de Agravo vinda do 

Superior Juízo da Ouvidoria de Parnaguá, e mandou elle Juiz prezidentte e o veriador 

mais velho e o procurador e a mim Escrivão que avizase ao desagavado Jozé Lopes da 

Silva para apronttar suas testemunhas para terça feira que se conta nove destte prezentte 



mês que hande esttar os veriadores prezenttes para se dar estes testemunhos de que para 

constar mandaram fazer estte termo de veriança em o coal asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 7 de Dezembro de 1800. 

 

Aos sette dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais officiais da 

camera comigo Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se proseder a 

elleisão do Barretto dos dois Juizes que sairão aos pelouros Luiz de Mello Rego e 

Bernardo Pereira de Quadros e o primeiro veriador o Tenentte Lucio Alves Marttins 

Gaviam por estte aprezentaram despacho do Meretisimo Senhor Douttor Corregedor em 

que estavão com observansia dos dittos despachos e mais vottos se derão para juizes 

para o Beneditto Marianno Ribeiro Ribas e Jozé Rodrigues Penteado e para veriador 

Miguel Rodrigues Dutra e na mesma se despacharão varios requerimenttos de que para 

consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em que o asinaram Eu Machado da 

Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 9 de Dezembro de 1800. 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram o Juiz Prezidentte o 

Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais officiais da camera commigo o Escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se emquerir Testemunhos na denunsia que deu Jozé 

Lopes da Silva a Jozé Rodrigues Penteado e nella se despachou varios requerimenttos 

tambem se pasou dois mandados hum para pagar ao próprio as eranças e outro para 

emdereitar a pontte destte rio de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 9 de Dezembro de 1800. 

 

Aos nove dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnaguá em as cazas da camera e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais officiais da 

camera com migo Escrivam do seu cargo cuja a camera foi requerida pello Jozé 

Rodrigues Penteado e veyo em actto de camera e nella requereo que se lhe dese vistta 

dos Auttos de denuncia de Jozé Lopes au antte de previstta sentensiada cujo 

requerimentto fez de boca e na mesma se pasou Edittal para a correisão geral de que 

para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel 

Machado da silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 15 de Dezembro de 1800. 

 

Aos quinze dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnaguá em as cazas da camera e pasos do conselho della aonde 

foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo e mais officiais da 

camera com migo escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se pasar 

varios mandados hum para apronttar as cazas para apozentadoria do Ilustrisimo Senhor 

Douttor corregedor dois para se aprontarem os caminhos desde estta villa entre a 



Fazenda de Com Caju e outro para se pagar aos serradores que aprontarão as vigas para 

os asoalhos da ditta caza de que para consttar mandaram fazer estte termo em o coal 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 19 de Dezembro de 1800. 

 

Aos dezanove dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova da 

Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em as cazas da camera e pasos do 

conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de araujo 

e por não esttar o veriador mais velho por estte esttar auzentte veyo Guilherme Pereira 

dos Santtos veyo o veriador segundo Antonio Machado da Silva e o Procurador o 

Alferes Francisco Ferreira de Andrade, e não veyo o terseiro veriador Gabriel de 

Oliveira Roza cuja veriança fizerão elle Juiz Prezidentte e os mais nomeados para 

eifeitto de despacharem os Auttos da denuncia que deu Jozé Lopes da Silva do Alferes 

Jozé Rodrigues Penteado, e por esttar hoje para se publicar a ditta denuncia de que para 

consttar mandarão fazer estte termo de veriança em o coal asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 26 de Dezembro de 1800. 

 

Aos vintte e seis dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova 

da Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em as cazas de camera e pasos 

do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de 

Araujo e mais officiais da camera commigo Escrivam do seu cargo aodiantte nomeado 

para eifeitto de se fazer eleisam do Barretto para se nomear hum homem para Juiz de 

Orfaons em lugar do Tenentte Jeremias de Lemos por estte se achar izentto do ditto 

cargo de Juiz de orfaons por despacho do Ilustrisimo Senhor Corregedor e mais vottos 

sahiu eleito para o ditto cargo de Juiz de orfaons o Capitão Mor Jozé Rodrigues Bettim 

de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriança em o coal asinaram Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de 30 de Dezembro de 1800. 

 

Aos trinta dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova de 

Castro Comarca de Parnaguá em caza de camara e pasos do conselho della aonde forão 

vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de Araujo mais officiais da camera 

commigo escrivam do seu cargo para eifeitto de se fazer correisão como se fez e na ditta 

correisão tambem andarão prezenttes o Juiz Almotase Beneditto Marianno Ribeiro 

Ribas o Aferidor Vissentte Jozé de Góis correndo elles dittos Juiz Prezidentte e mais 

officiais da camera e mais os nomeados juntto com o alcaide porteiro tudo se achou 

conforme o Edittal que a ditta camera mandou publicar, e na mesma veriança se pasarão 

huns mandados e se despacharão varios requerimenttos digo correndo as ruas vendas 

tudo acharão conforme o Edittal que a ditta camera mandou publicar, e na mesma 

veriança se despacharão varios requerimenttos e tambem se pasou dois mandados digo 

hum mandado para se pagar ao official que formar caza digo as cazas para 

apozentadoria do Meretisimo Douttor Corregedor de que para consttar mandaram fazer 

estte termo de veriança e na mesma veriança se resebeu do rematantte dos susidios de 

Jaguaraiba o terseiro coartel do pagamentto dos dittos susidios, em o qual asinaram Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 



Veriansa de 31 de Dezembro de 1800. 

 

Aos trinta e hum dias do mês de Dezembro de mil oito senttos annos nestta Villa Nova 

da Senhora Santta Anna de Castro Comarca de Parnaguá em as cazas de camera e pasos 

do conselho della aonde foram vindos o Juiz Prezidentte o Alferes Luiz Castanho de 

Araujo e mais officiais da camera commigo Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado 

pra eifeitto de se aremattar as rendas destte conselho, e com eifeitto a rematou o 

Tenentte Francisco Machado da Silva o Curral do Conselho e as cabeças do Asogue a 

rematou Manoel Correya de Almeida como tudo constta do livro das arrematasoens e na 

mesma se escreveo duas carttas ao Ilustrisimo Senhor General huma respostta sobre as 

poses das terras e outra dando partte em como se fizerão as festtas reais do Nasimentto 

da Serenisima Senhora Infantta e tambem na mesma se despacharão se pasou dois 

mandados de que para consttar mandou elle Juiz Prezidentte e mais officiais da camera 

fazer estte termo de veriança em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam que escrevi. 


