
Veriansa de Primeiro de Janeiro de 1799. 

 

Ao Primeiro de janeiro de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta Villa Nova de 

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

Prezidentte o Capitam Manoel Jozé de Frias e mais officiais da camera commigo 

Escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se dar pose e Juramento aos Juizes Gabriel 

da Silva Sampayo e Luiz de Mello Rego e o veriador mais velho o Capitam Cerino 

Borges de Macedo e o terseiro veriador Antonio de Mattos pereira e o procurador do 

Conselho Antonio Gonçalves dos Santtos e com eifeitto se despachou os dittos asima 

nomeados para servirem nestta Villa os seus cargos de que para consttar mandarão fazer 

estte termo em o cual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

Veriansa de 7 de Janeiro de 1799. 

 

Aos sette dias do mês de janeiro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar varios requerimenttos e por não haver 

mais que fazer mandarão fazer estte termo de veriansa em o cual asinarão Eu Manoel 

machado da silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 9 de Janeiro de 1799. 

 

Aos nove dias do mês de janeiro de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta 

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

Juiz Prezidentte e mais officiais da camera commigo Escrivão do seu cargo aodiantte 

nomeado para eifeitto de se despachar varios requerimenttos de que para consttar 

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

Silva Escrivão que o escrevi. 

 

Veriansa de 13 de janeiro de 1799. 

 

Aos treze dias do mês de janeiro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo 

escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se abrir huma cartta de Douttor 

Corregedor Manoel Lopes Branco Silva e como se abriu nella vinha o Edittal para a sua 

correisam e mandado para a sua apozentadoria tambem na mesma se pasou o mandado 

para o Procurador destte Senado aprontar as cazas de apozentadoria para o ditto Douttor 

Corregedor e na mesma se despachou varios requerimenttos e na mesma se deu pose e 

Juramento ao veriador terseiro João Batistta Penteado e na mesma se pasou mandado 

para ser auzentado o Tenentte Jozé Antonio de Oliveira para pagar a condenasam em 

que o condenaram a camera destta villa a camera do anno pasado de que para consttar 

mandaram fazer estte termo de veriansa em o coal asinaram Eu Manoel machado da 

Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriansa de 28 de Janeiro de 1799. 

Aos vintte e oito dias do mês de Janeiro de mil sette senttos e noventta e nove 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 



commigo Escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de 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 escrevi. 

 

Veriansa de 29 de janeiro de 1799. 

 

Aos vintte e nove de janeiro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto se mandou lavrar hum Edittal para os provimenttos de 

presos dos mantimenttos de terra e como eifeitto se lavrou ditto Edittal de que para 

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

Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 14 de Fevereiro de 1799. 

 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão vindos 

os Juizes Prezidenttes Gabriel da Silva Sampayo e Luiz de Mello Rego e mais officiais 

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

camera e nella se pasou hum mandado para Jozé Simoens dos Santtos fazer o consertto 

que se presiza na estrada vai destta Villa atté o fim do Bairro, e do mesmo se pasou 

outro mandado para se fazer conduzir a cadeya destta villa a Antonio Pinheiro e Manoel 

Eugenio por venderem mantimenttos por mais da postura destte senado e tambem se 

pasou ordem ao Tenentte Jozé Sutil de oliveira para mandar consertar a pontte destta 

villa e conserttar hum paso no Bairro de Santto Antonio de que para consttar mandarão 

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

que o escrevi. 

 

Veriansa de 16 de Fevereiro de 1799. 

 

Aos dezaseis dias do mês de Fevereiro de mil sette senttos e noventta e nove annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão 

vindos o Juiz prezidentte e mais officiais da camera commigo Escrivão aodiantte 

nomeado para efeito de se despachar hum requerimentto de Antonio Pinheiro da Silva 

para eifeito de se darem livres os mantimenttos dos lavradores que poderão venderem 

pelos presos que puderem com pezos e medidas aferidas de que para consttar mandarão 

fazer este termo de veriansa em o qual asinarão Eu Manoel Machado da Silva Escrivão 

que o escrevi. 

 

Veriança de 26 de Fevereiro de 1799. 

 

Aos vintte e seis dias do mês de Fevereiro de mil sette senttos e noventta e nove annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão 

vindos o Juiz Prezidentte Luiz Mello Rego e mais officiais da camera commigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar varios requerimenttos de que para 

consttar mandou fazer estte termo de veriança em o qual asinarão Eu Manoel machado 

da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

 



Veriansa de 10 de Março de 1799. 

 

Aos des dias do mês de Março de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta Villa 

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

Prezidentte Manoel de Mattos Pereira e mais officiais da camera commigo Escrivão 

para eifeitto de se abrir duas carttas do Iluminisimo e Exselentisimo Senhor General 

huma hé para se festtar nosso Prinsipe noutra para abrir huma contta correntte do lucro 

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

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriança de Primeiro de Abril de 1799. 

 

Ao primeiro de Abril de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se abrir huma cartta do Ilustrisimo e Exselentisimo 

Senhor General tambem para abrir mais huma cartta do Senhor Douttor Corregedor e 

mais para despachar varios requerimenttos de que para consttar mandarão fazer estte 

termo de veriança em o coal asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que 

escrevi. 

 

Veriança de 11 de Abril de 1799. 

 

Aos onze dias do mês de abril de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo escrivão 

aodiantte nomeado achado ali para eifeitto de se tomar conttas e se despachar varios 

requerimenttos de que para consttar mandaram fazer este termo de veriança em o coal 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

Veriansa de 15 de Mayo de 1799. 

 

Aos quinze dias do mês de Mayo de mil sette senttos e noventta e nove 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 comigo Escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se dar respostta das carttas do Ilustrisimo 

Exselentisimo Senhor General Antonio Manoel de Mello Castro ficam registradas no 

livro de registro que serve nestta camera da pagina 81 atte a pagina 82 e na mesma 

camera munirão de poderes ao procurador do senado Antonio Gonsalves dos Santtos e 

fizerão despedir para cidade de Sam Paullo para asestir a conferencia de sua Magestade 

determina se faça para se lansar huma juntta para Castro de hum medico hum sirurgião 

hum contador e assim mais sette ausilios que han de aprender para a nesesidade na 

Academia da Cortte para susederem a aquelles coando algum faltar para a cuja 

sustentasão fica para aquelles da comarca mandaram elle Juiz Prezidentte e mais 

officiais ofereser a sua Magestade sincoenta mil reis e mais pagos paso prova que se 

farão conforme os pasos de cada morador depois de resebido por sua Magestade e 

mensionada em presizam pelo ditto Juiz e mais officiais oferecidos dando se ao dito 

procurador para os seus gasttos naquela cidade sincoentta hum mil e dozenttos dos 

dinheiros da renda destta sendo do que lhe pasara mandado para sahida vir em conta nos 

que dar ao ditto Procurador e na mesma veriansa se despaxarão varios requerimenttos se 



escreveu huma cartta ao Ilustrisimo e Exselentisimo Senhor General a respeitto dos 

novos imposttos para o pagamentto dos Sargenttos Mor e dos Ajudanttes do Regimento, 

de Medidas, cuja cartta foi registrada como otras se declara de que para constar 

mandaram fazer estte termo de veriansa em o cual asinarão eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 14 de Junho de 1799. 

 

Aos catorze dias do mês de Junho de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della aonde foram vindos 

o Juiz Prezidentte Gabriel da Silva Sampayo e mais officiais da camera commigo 

Escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de se detreminar as festtas reais que com 

eifeitto asentaram que como estta Camera se acha sem dinheiro para as despezas que 

nestte festejo se devia fazer asentaram que se puzese luminárias tres dias que huma misa 

cantada de grasa pela felicidade do Nasimento do Senhor Infantte cujo festejo se he de 

fazer no Domingo vintte de Julho futuro que vem destte prezentte anno para que se pase 

edital para que se faça publico das pesoas e tambem se pasaram varios mandados hum 

para Estevão Ribeiro mandar fazer caminho da Aparisam pelos moradores do mesmo 

Bairro, e outro para Antonio Gonçalves Xavier manda fazer o Caminho de Catanduba 

tudo na forma dos mesmos mandados e com penas de condenasão de seis mil reis aos 

que forem rebeldes e se despacharam outros requerimenttos de que detendo mandaram 

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

Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 17 de Junho de 1799. 

 

Aos dezasette dias do mês de Junho de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo o 

escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer camera e com eifeitto se fez e se 

detreminou se lavrado Edittal para se fazer correisão Geral no dia sabado vinte e nove 

do corrente mês e tambem na mesma se despachou hum requerimentto de que para 

consttar mandaram fazer estte termo de veriansa em o qual asinarão eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que escrevi digo na mesma mandaram notificar a Francisco 

Ricardo de Oliveira para vir se condenar por esttar fazendo pastto de animais nas terras 

do rosio destta villa e queimando as mesmas em prejuízo dos moradores e das rendas 

destte conselho contra o provimentto do Douttor Corregedor notificando o mesmo paso 

para que lanse fora emcontinentte todos os animais que tiver nos dittos coqueiros sera 

notificado para apareser no dia sabado vinte e nove e do correntte digo no dia de sesta 

feira vinte e oito do correntte mês e no mesmo dia se há de fazer correisão geral de que 

para consttar mandaram fazer este termo de veriansa em a qual asinaram Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriansa de 28 de Junho de 1799. 

 

Aos vintte e oito dias do mês de Junho de mil sette senttos e noventta e nove 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 com o veriador mais velho Manoel 

de Mattos Pereira e Guilherme Pereira dos Santtos enterinamentte em lugar do Capitam 

Cerino Borges de Macedo empedido pelo Lutto do falecido seu pay e o Alferes 



Francisco Ferreira de Andrade que servio de procurador no lugar do autual que se acha 

na cidade de Sam Paulo ocupado em deligencia destte senado com cujos veriadores 

asima nomeados se fez correisão geral e todos com suas lisensas e aferisoens e 

almotasoeins e medidas de secos e molhados comforme o que determina as leis de sua 

Magestade e posturas destte senado de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

veriansa em o coal asinarão Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriansa de Primeiro de Julho de 1799. 

 

Ao primeiro dia do mês de Julho de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo 

escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar varios requerimenttos de que 

para consttar mandou elle juiz e officiais da camara fazer estte termo de veriança em o 

coal asinarão Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

Veriansa de 6 de Julho de 1799. 

 

Aos seis dias do mês de Julho de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta Villa 

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

Prezidentte Gabriel da Silva Sampayo e mais officiais da camera commigo escrivam 

aodiantte nomeado e sendo ali mandaram chamar Francisco Ricardo de Oliveira 

morador do Rosio destta villa para se condenasão para ouvidas as razoens que o ditto 

dise e asentarão de que paga seos foros desas Campinas que alugara e seus animais na 

pasagem denominada de Punha conga e mandaram que para seus foros desem brasas de 

terras lavradas e se de ao procurador destte senado Antonio Gonsalves dos Santtos para 

o mesmo os cobrar do mensionado devedor que ficou relevado de condenasão e para 

nam botar mais animais nas dittas Campinas por pena de ser condenado e na mesma se 

fez almotases para os meses de Julho e Agosto Guilherme Pereira dos Santos e Jozé 

Simoens dos Santtos de que para constar mandaram fazer estte termo em o qual 

asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 19 de Julho de 1799. 

 

Aos dezanove dias do mês de Julho de mil sette senttos e noventta e sette 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 commigo escrivão 

aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer camera e se despachou requerimentto e 

tambem se pasou mandado dos gasttos Reais e se pasou ordem para se apresar a obra da 

pontte os que por menos fizerão e por melhor planta e nam haver mais requerimenttos 

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

Silva Escrivam da camera e mais aneixos que escrevi. 

 

Veriansa de 26 de Agostto de 1799. 

 

Aos vintte e seis dias do mês de Agostto de mil sette senttos e noventta e nove 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 

commigo escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de se despachar varios 

requerimenttos de que para consttar digo tambem para se fazer almotaseis aos quais se 



fizeram de que para consttar mandaram faze estte termo de veriança em o coal digo 

tambem se mandou publicar o edital podo se o asogue franco para quem quizer Mattar 

carne daqui atte Janeiro da mesma peitição pello carniseiro nam ter asistido com carne 

na forma da sua rematasão do que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa 

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

 

Veriansa de 9 de Setembro de 1799. 

 

Aos nove dias do mês de Setembro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo 

escrivão para eifeitto de se fazer camera e com eifeitto se fez e nella se despacharão dois 

requerimenttos de que para consttar mandarão fazer estte termo de veriansa em o qual 

asinarão Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que o escrevi. 

 

Veriansa de 7 de Outubro de 1799. 

 

Aos sette dias do mês de Outubro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo 

Escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer correisão como com 

eifeitto se fez e se despachou hum requerimento para lisença para Ignácio dos Santos 

Palhano 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 2 de Novembro de 1799 

 

Aos dois dias do mês de Novembro de mil sette senttos e noventta e nove 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 commigo 

Escrivão para eifeitto de se despachar varios requerimenttos de que para consttar 

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

Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 10 de Novembro de 1799. 

 

Aos des dias do mês de Novembro de mil sette senttos e noventta e nove 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 e mais officiais da 

camera commigo escrivam do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se fazerem 

dois veriadores e com eifeitto se fizeram para servirem no anno futuro de vem de mil 

oito senttos se fez Manoel de Mattos Pereira por falecimentto de Francisco Carneiro 

Lobo e Manoel Afonço por auzencia de Lucio Ferreira de Andrade e o Procurador do 

Senado mandou se vir as auzensas dos novos Juizes e officiais que ande servir no anno 

futuro que vem e tambem na mesma se fizeram Almotaseis Antonio Ferreira de 

Miranda e o Alferes Francisco Ferreira de Andrade e da partte do Juiz Prezidentte 

Gabriel da Silva Sampayo a estta camera faria huma viajem para fora destta villa com 

que poderia dar huma pequena demora e como se achava auzente do termo destta villa 

seu companheiro Luiz de Mello Rego ficava servindo o Senhor veriador mais velho 



Manoel de Mattos Garcia enquanto durase auzensia delle juiz ao nam chegar seu 

companheiro e tambem de despachou varios requerimenttos de que para consttar 

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

Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 25 de Novembro de 1799. 

 

Aos vintte e sinco dias do mês de Novembro de mil sette senttos e noventta e nove 

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 

comigo o Escrivão aodiantte nomeado para eifeitto de se fazer camera e nella se pasou 

Edital para se arematar os susidios de Jaguaraiba os tres annos futuros que vem de mil 

oiti sentos e dois e assim mais as rendas a aferisoins, cabesas das rezes que se matarem 

por ordem destte digo se matarem no curral do conselho cujas as rematasoins ande 

prencipiar no primeiro de Janeiro que vem que finda no ultimo de Dezembro do ultimo 

anno de que para consttar mandaram fazer estte termo de veriansa ao qual asinaram eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriansa de 18 de Dezembro de 1799. 

 

Aos dezoitto dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde foram 

vindos o Juiz Prezidentte Luiz de Mello Rego e mais officiais da camera commigo 

Escrivam aodiantte nomeado para eifeitto de se abrir huma cartta da Sé da Catedral de 

Sam Paullo e na mesma se despacharam varios requerimenttos e tambem na mesma se 

despachou varios mandados de que para consttar mandaram fazer estte termo de 

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

escrevi. 

 

Veriança de 24 de Dezembro de 1799. 

 

Aos vintte e coatro dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove 

annos nestta Villa Nova da Senhora Santta Anna de Castro em caza de Camera e pasos 

do conselho della aonde forão vindos o Juiz Prezidentte Luiz de Mello Rego e mais 

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

se receber do Procurador do Arrematantte dos susidios das pasajens de Jaguaraiba a 

quantia de trinta e hum mil sento e des reis do oitavo coartel como se recebeu e se 

entregou ao procurador Antonio Gonçalves dos Santtos e tambem se despachou hum 

requerimentto e se atestou na mesma huma petisão do Escrivão destta villa de que para 

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

da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 25 de Dezembro de 1799. 

 

Aos vintte e sinco dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove 

annos nestta villa Nova de Castro em caza de Camera e pasos do conselho della aonde 

forão vindos o Juiz Prezidentte Luiz de Mello Rego e mais officiais da camera comigo 

escrivão do seu cargo aodiantte nomeado para eifeitto de se abrir huma cartta do 

Iluminisimo Senhor Douttor Corregedor e Ouvidor Geral João Baptista Guimarains 

Peixotto e com eifeitto de abrio e nella vem ordem para se fazer os caminhos e mais 



Edital para sua correisão aos treze de Janeiro de mil oito senttos da vinda para se 

aprontar suas moradas de cazas e a ditta ordem do dito Senhor Ministro e na mesma 

despacharão mandados para se aprontarem caminhos hum para João de Farias e outro 

para Jozé Lopes de que para consttar mandaram faze estte termo de veriansa em a qual 

asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que escrevi. 

 

Veriansa de 26 de Dezembro de 1799 

 

Aos vintte e seis dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de camera e pasos do conselho della aonde forão 

vindos o Juiz Prezidentte Luiz de Mattos Rego e mais officiais da camera commigo 

Escrivão do seu cargo para eifeitto de se receber mil e oito senttos reis das Almotasão 

da cortte do anno de mil sette senttos e noventta e oito de que para constar mandaram 

fazer estte termo em o qual asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que 

escrevi. 

 

Veriansa de 28 de Dezembro de 1799.  

 

Aos vintte e oito dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza de Camera e pasos do conselho della aonde forão 

vindos o Juiz Prezidentte e mais officiais da camera commigo escrivão aodiantte 

nomeado para eifeitto de se aremattar os susidios de Jaguaraiba e afilasoens e curral do 

conselho e como com eifeitto se arematou como constta o livro da Arrematasão destte 

senado e para despachar varios requerimenttos de que para consttar mandarão fazer este 

termo de Arrematasão em o coal asinaram Eu Manoel Machado da Silva Escrivão que 

escrevi. 

 

Veriansa de 30 de Dezembro de 1799. 

 

Aos trinta dias do mês de Dezembro de mil sette senttos e noventta e nove annos nestta 

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

Juiz Prezidentte Luiz de Mattos Rego e mais officiais da camera comigo escrivão 

aodiantte nomeado e sendo ali digo nomeado para eifeitto de se fazer correisão digo 

officiais da camera que na falta do veriador segundo o Capitam Cerino Borges de 

Macedo por esttar doentte e Guilherme Pereira dos Santtos Republicano e em auzensia 

do veriador terseiro por tambem João Batistta Penteado por tambem esttar doentte veio 

para seu lugar o Republicano Atanagildo Pintto Marttins e todos junttos em corpo de 

camera fizeram correisão correndo as ruas e vendas com os officiais que se fassa com 

portta abertta tudo esttar conforme o edittal que estta camera mandou publicar de que 

para consttar mandaram fazer estte termo em coal asinaram Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivão que o escrevi. 

 

 

 

 

 


