
Vereança de I de Janero de 1795. 

 

Ao primeiro dia do mês de Janero de mil sette sentos e noventa e sinco nesta Villa Nova 

de Castro em caza da Camara e paso do conçelho aonde forão vindos o Juiz Prezidente, 

e mais oficiais da camera para efeito de se despachar todos os requerimentos que 

ouveçem, e o que foçe a beneficio do concelho onde nella si dispaicharão todos os 

requerimentos que se perguntou ao procurador se tinha que Requerer diçe que não e se 

asignou o Juiz Prezidente, e mais oficiais da camera, e Eu Lucio Ferrera de Andrade 

Escrivão Juramentado que escrevy. 

 

Veriança de 11 de Janeiro de 1795. 

 

Aos onze dias do mês de Janeiro de mil e sette centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova de Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho 

aonde forão vindo o Juiz Prezidente, mais officiais da camera para efeito de se 

despachar todos os requerimentos que ouveçem, e o que fosse beneficio do conselho 

onde nella se despacharão todos os requerimentos que se perguntou ao Procurador do 

conselho se tinha que requerer dise que não, se asignou o Juiz Prezidente e mais 

officiais da camera e eu Manoel Machado da Silva Escrivão da Camera que escrevy. 

 

Veriança de 17 de Janeiro de 1795. 

 

Aos dezasete dias do mês de Janeiro de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova de Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e paso do conselho 

aonde forão vindo o Juiz prezidente Antonio Ferreira de Miranda e mais officiais da 

camera com migo Escrivão ao diante nomiado para efeito de se fazer camera e requereo 

o Procurador do conselho que se mandase chamar Cerino Borges de Macedo para fazer 

o pagamento de sincoenta e hum mil oito sentos e sincoenta e dois reis e perguntarão ao 

procurador se tinha mais que requerer e dise que não e se asignou o Juiz prezidente e 

mais officiais da camara e Eu Manoel Machado da Silva Escrivão da Camera que 

escrevy. 

 

Veriança de 18 de Janeiro de 1795. 

 

Aos dezoito de Janeiro de mil sette centos e noventa e sinco annos nesta Villa Nova de 

Senhora Santa Anna de Castro em camera e pasos do conselho della onde forão vindos 

o Juiz Prezidente o Capitam Francisco Carneiro Lobo e o primeiro vereador Manoel 

Mattos e o segundo Diogo Bueno de Almeida e o terceiro Luis de Mello Rego e o 

procurador Jozé Fellis Pereira da Cunha para todos juntos e em corpo de camera derem 

posse a camara nova o Juiz primeiro e Ajudante Antonio Ribeiro de Andrade o segundo 

vereador Cerino Borges de Macedo e o terceiro Manoel Soares e mandarão a mim 

escrivão que os notificasem para tomarem pose e juramento por termo no livro 

competente do mesmo Juiz o Capitão Francisco Carneiro Lobo junto com o vereador 

mais velho Manoel de Mattos Garcia e por estar o juiz sem companheiro servindo de 

juiz de órfãos de que para constar fiz este termo em que asignarão e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivão da camara órfãos judicial e nottas e mais anexos que 

escrevy. 

 

 

 



Veriança de 19 de Janeiro de 1795. 

 

Aos dezanove dias do mês de Janeiro de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em Camara e passos do concelho della 

onde forão vindos o Juiz Prezidente e o Ajudante Antonio Ribeiro de Andrade e 

segundo veriador Cerino Borges de Macedo e o terceiro veriador Manoel Soares de 

Souza para todos juntos na camara derem posse ao Prezidente novo Jozé Ferreira Pinto 

e mandarão a mim escrivam notificace para tomar posse e juramento por termo no livro 

competente que para constar fiz este termo em que asignarão e Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas e mais anexos que escrevy. 

 

Veriança de 26 de Janeiro de 1795. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de mil sete centos e noventa e sinco nesta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em camera e passos do concelho della onde 

forão vindos o Juiz Prezidente o Ajudante Antonio Ribeiro de Andrade e o veriador 

mais velho Manoel de Mattos Pereira e o segundo veriador Cerino Borges de Macedo e 

o terceiro veriador Manoel Santos e o procurador o Capitão Mor Jozé Ferreira para 

todos juntos aly fazerem camera e deram posse a Jozé Ferreira Pinto e pedirão que 

anotasse no livro competente que para constar fiz este termo em que asignarão e Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas e mais anexos 

que escrevy. 

 

Veriança do primeiro de Fevereiro de 1795. 

 

Ao primeiro de Fevereiro de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta Villa Nova 

da Senhora Santa Anna de Castro em camara e pasos do concelho della onde foram 

vindo os Juizes prezidentes o Ajudante Antonio Ribeiro de Andrade e por ordem de 

Jozé Antonio de Oliveira e o veriador mais novo em lugar do atoal e o segundo veriador 

Cerino Borges de Macedo de alcaide auxiliar Manoel Alvares de Oliveira para efeito de 

se despachar todos os requerimentos que ouvesem em forma de beneficio do conselho 

he nella se despacharam lidos os Capitullos dos Provimentos e não havendo mais que 

requerer todos em que se asignaram os Juizes e mais officiais da camara e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 2 de Fevereiro de 1795. 

 

Aos dois dias do mês de Fevereiro de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em camera e pasos do conselho della 

foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camara para despacharem hum 

requerimento por parte requeria João Pereira de Magalhains e Jozé Lopes da Silva para 

a abertura do caminho em que pação nesta Villa e de que se passou mandado e nada 

mais ouve de que se asignou o dito Juiz prezidente e mais officiais e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 14 de Fevereiro de 1795. 

 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro de mil e sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em camera e passos do conselho onde 

foram vindo o Juiz prezidente e mais officiais da camara para bem despacharem hum 



requerimento que foi requerido por Antonio Florêncio e nada mais havia do que 

mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam 

da camara orfaos judicial e nottas que o escrevy. 

 

Veriança do Primeiro de Março de 1795. 

 

Ao primeiro dia de Março de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta Villa Nova 

da Senhora Santa Anna de Castro em camara e pasos do conselho onde foram vindo o 

Juiz Prezidente e mais officiais da camara para bem se despacharem mais requerimentos 

onde na mesma requereu o Procurador do conselho Jozé Faria Pinto que por parte do 

coregedor desta comarca a auzencia do primeiro veriador deste conselho e deu posse a 

Atanagildo Pinto Martins e Diogo Bueno e Francisco Rodrigues fiz este termo em que 

asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas 

que o escrevy. 

 

Veriança de 15 de Março de 1795. 

 

Aos quinze dias do mês de Março de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho 

della onde forão vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camara comigo Escrivam 

do seu cargo aodiante nomiado para eifeito da aremataçam dos asogues desta villa, e 

requereo mais o Procurador do concelho que se mandase pasar mandado par se cobrar 

as condenaçoins feitas pello Almotase e nam ouve mais requerimentos do que para 

constar mandaram fazer este termo em que o asignaram e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam da camera orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 29 de Março de 1795. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Março de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho 

della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camara commigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomiado para efeito de se despachar vários 

requerimentos de que para constar mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam da Camara orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 5 de Abril de 1795. 

 

Aos sinco dias do mês de Abril de mil e sete sentos e noventa e sinco annos nestta Villa 

Nova da Senhora Santta Anna de Castro em caza da camara e pasos do concelho onde 

foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camara com migo Escrivam ao diante 

nomiado para o efeito de se despachar vários requerimentos do que para constar 

mandaram fazer estte termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam 

da Camara orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

 

Veriança de 6 de Abril de 1795. 

 

Aos seis dias do mês de abril de mil e sete sentos e noventa e sinco annos nestta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho della 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camara comigo Escrivam 



aodiante nomiado para efeito de tomar as conttas ao Procurador do anno pasado de que 

para constar mandaram fazer este termo em que asinaram e eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 19 de Abril de 1795. 

 

Aos dezanove dias do mês de Abril de mil sete sentos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho 

della onde foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camara com migo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomiado para efeito de se despachar vários 

requerimentos de que para constar mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam da camara orfaos judicial e nottas que o escrevy. 

 

Veriança de 26 de Abril de 1795. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de mil w sete centos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho onde foram vindo o Juiz Prezidente e mais officiais da camera commigo 

Escrivam do seu cargo aodiantte nomiado para efeito de despachar vários requerimentos 

de que para constar mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado 

da Silva Escrivam da Camera orfaos judicial e nottas que o escrevy. 

 

Veriança de 3 de Mayo de 1795. 

 

Aos tres dias do mês de Mayo de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da Camera e pasos do conselho della 

onde foram vindo o Juiz Prezidente e mais officiais da camara comigo escrivão do seu 

cargo aodiante nomiado para efeito de se fazer Almotaseis para servirem estes dois 

prezente dois mezes de que para constar mandaram fazer este termo em que asinaram e 

Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera orfaos judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 23 de Mayo de 1795. 

 

Aos vinte e tres dias do mês de Mayo de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho onde foram vindo o Juiz 

Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomiado 

para efeito de se despachar vários requerimentos de que para constar mandaram fazer 

este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera orfaos 

judicial e nottas que escrevy. 

 

Veriança de 27 de Mayo de 1795. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Mayo de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova de Castro em caza da camara e pasos do conselho onde foram vindos 

o Juiz prezidente e mais officiais da camera para efeito de se despachar vários 

requerimentos mandados para o veriador fazer vários requerimentos para receber o 

dinheiro dos susidios o qual constta do Livro da receita de que para consttar mandaram 

fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera 

que escrevy. 

 



Veriança de 14 de Junho de 1795. 

 

Aos catorze dias do mês de Junho de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho onde foram vindos o Juiz 

Prezidente e mais officiais da camara para eifeito de se despachar vários requerimentos 

e mais fazer Edital para a correiçam pra o fim destte mês de Junho de que para consttar 

mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam 

da Camara que escrevy. 

 

 

Veriança de 24 de Junho de 1795. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do 

conselho onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera para efeito de 

se despachar vários requerimentos onde foram vindo o Juiz Prezidente e mais officiais 

comigo Escrivam do seu cargo aodiante nomeado de que para constar mandaram fazer 

este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera que o 

escrevy. 

 

Veriança de 29 de Junho de 1795. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do 

conselho onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da Camera comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomiado para efeito de se despacharem os primeiros 

pagamentos das remataçoins de afilaçoins e despacharem mais requerimentos de que 

para consttar fiz este termo digo de que para constar mandaram fazer este termo em que 

asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera e mais anexos que o 

escrevy. 

 

Veriança de 30 de Junho de 1795. 

 

Aos trinta dias do mês de Junho de mil e sete centos e noventa e sinco annos nesta Villa 

Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho onde 

foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camera commigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomeado para efeito de se fazer correiçam e fazendo e correndo as ruas 

achou se que a ponte que atravesa o Rio do Yapó hé emcomtengente para o bem comum 

porque o lugar em que estta plantada para o tempo selo hé desnecesaria pello paço do 

Rio deixa desordens e No tempo das agoas ficar ella coberta que nam deixa chega nella 

sem auxilio de canoa pello que consultamos e vendo por sua utilidade que ella dá 

naquele lugar sentaram elle dito senado mudalla para a frente da rua onde pode servir 

diariamente e para estte fim mandaram fazer Edital para serem notificados as pesoas 

que andam trabalham na dita fatura cachas em mais tudo conforme a sua postura menos 

ao oficial Francisco da Silveira que trabalhando com loja aberta se ache sem licença 

pelo que comendaram e notificaram em seis centos reis para o Conselho cujos os service 

logo na mam do Procurador deste conselho estam bem acharam dentro da rua publica 

huma caza velha coberta de palha e quaze cahindo e o dono della auzente e mandaram 

lho notificar para a compariçam della e por haver mais requerimentos mandaram fazer 

este termo e tambem determinaram hum edital para os que casarem peixe pagarem o 



dizimo vendendo na banca do peixe com a pena de seis mil reis de condenaçam e trinta 

dias dela e mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam da Camera e mais aneixos que o escrevy. 

 

Vereança de 19 de Julho de 1795. 

 

Aos dezanove de Julho de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta Villa Nova 

da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do conselho onde foram 

vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo 

aodiante nomeado para efeito de se abrir huma cartta do Iluminissimo e Excelentíssimo 

Senhor General Bernardo Jozé de Lourena para fim de se fazer huma festa em aplauzo 

do Nacimento do Novo Príncepe o que se deixo e detailhe para seguinte camera e 

tambem se despachou vários requerimentos de que para constar mandaram fazer estte 

termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera que o 

escrevy. 

 

Veriança de 26 de Julho de 1795. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Julho de mil sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomiado para efeito de se despachar vários requerimentos e juntamente 

para dar cumprimento a carta do Iluminissimo e Excelentíssimo General que foi 

derigida a esta camera cuja determina que se fizesse com muito aplauzo o nacimento do 

novo Príncepe e foi registrado no competente livro e concordaram em virtude da mesma 

carta e o Juiz e mais officiais da camera em solenizarem o dito Nacimento com 

demostraçoins do vulgar gosto para cujo fim foi convocado parte do povo para que 

amplamente comparecesem conforme sua posse e vontades como assim fizeram e para 

eifeito de se prontificar o nesesario para s festa e funçoens com cordaram em debitar 

para o mês de Setembro prencepiando aos vinde para chegar a noticia ao povo 

mandaram lavrar edital para se publicado e por nam haver mais requerimentos 

mandaram lavrar este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da silva Escrivam 

da Camara e mais aneixos que escrevy. 

 

Veriança de 27 de Julho de 1795. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Julho de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera commigo Escrivam do 

seu cargo aodiante nomeado para efeito de se despachar vários requerimentos e tomar 

contas ao Procurador digo ao Tezoureiro Jozé Ribeiro Cunha do dinheiro que tinha em 

seu poder para a custaria destta Matriz cujo dinheiro que sam setenta e sinco mil e cento 

e oitenta reis que recebeu o procurador do conselho e por nam haver mais requerimentos 

mandaram fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam 

da camera que o escrevy. 

 

Veriança de 30 de Agosto de 1795. 

 

Aos trinta dias do mês de Agosto de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 



onde foram vindo o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomeado para eifeito de se fazer Almotaseis para estar prezentes doies 

mezes de setembro e outubro e tambeim para se despachar vários requerimentos de que 

para consttar mandaram fazer estte termo em que asinaram e na falta do procurador 

asinou Manoel de Mattos Pereira procurador do anno pasado e Eu Manoel Machado da 

Silva Escrivam da Camera orfaos judicial e nottas que o escrevy. 

 

Veriança de 21 de Setembro de 1795. 

 

Aos vinte e hum dias do mês de Setembro de mil sete centos e noventa e sinco annos 

nesta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza de camera e pasos do 

conselho onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera commigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se abrir huma pairada vinda da 

Real Junta deregida a esta camera a qual se recebeo aos vinte e hum do mês de setembro 

pello meio dia o qual se achou toda rompida pellas bordas cujo se abriu e mandou elle 

Juiz se desse cumprimento mandava passar correiçam pellas ruas publicas pelo Alcaide 

ficando primeiro registrada no Livro donde se axam as cartas desta camera e tambem 

para se despachar vários requerimenttos e por nam haver mais requerimento nenhum 

lavrei este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera 

e mais aneixos que escrevy. 

 

Veriança de 30 de Setembro de 1795. 

 

Aos trinta dias do mês de Setembro de mil sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomeado para efeito de se escrever huma cartta ao Ilustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor General e tambem para se despachar vários requerimentos para 

o qual mandaram fazer este termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que o Escrevy. 

 

Veriança de 6 de Outubro de 1795. 

 

Aos seis dias do mês de Outubro de mil e sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais oficiais da camera comigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomiado para efeito de se cobrar o dinheiro dos susidios e mais vários 

ajustes de contas pertencentes aos feitos reais de que para constar mandaram fazer este 

termo de veriança em qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

camera e mais aneixos que escrevy. 

 

Veriança de 16 de Outubro de 1795. 

 

Aos dezaseis dias do mês de Outubro de mil e sete centos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu 

cargo aodiante nomeado para efeito de se mandar em praça o Tabuado que a camera 

della mandou serrar e despachou vários requerimentos de que pra constar mandaram 

fazer este termo em que asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera e 

mais aneixos que escrevy. 



 

Veriança de 25 de outubro de 1795. 

 

Aos vinte e sinco dias do mês de Outubro de mil sete centos e noventa e sinco annos 

nesta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais commigo Escrivam 

do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se rematar as Taboas que o conselho 

mandou serrar e tambem para se despaxar vários requerimentos de que para consttar 

mandaram fazer este termo de veriança e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da 

camera que o escrevi. 

 

Veriança de 27 de Outubro de 1795. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de mil e sete centos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da Camera com 

migo Escrivam do seu cargo aodiante nomiado para efeito de despachar vários 

requerimentos de que para constar mandaram fazer este termo de veriança em que 

asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera que escrevy. 

 

Veriança de 3 de Novembro de 1795. 

 

Aos tres dias do mês de Novembro de mil e sete centos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam 

do seu cargo aodiante nomiado para eifeito de se fazer almotaseis para este prezentes 

dois mezes de Novembro e Dezembro de que para consttar mandaram fazer este termo 

de veriança em qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera mais 

anexos que escrevy. 

 

Veriança do Primeiro de Novembro de 1795. 

 

Ao Primeiro dia do mês de Novembro de mil e sete centos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo ao diante nomeado para eifeito de se abrirem os pelouros os 

quais sendo elles prezentes junto com mais pesoas e republicanos se abriu o pelouro e 

aberto servisem os Juizes Jeremias de Lemos e Manoel de Mattos Pereira e para 

veriadores Francisco dos Santtos de Siqueira primeiro veriador Domingos Ribeiro e 

Bento da Rocha e para procurador Antonio da Souza Roza e porque se achavam 

auzentes segundo juiz e mais ouvidor segundo o procurador mandaram elle officiais 

proceder vottos a convocar a mais o povo para botarem em lugar do segundo juiz os 

quais sendo ouvidor sahia o Capitam Francisco de Paula Ribas para segundo veriador 

Lucio Marttins e para procurador Jozé Antunes Maciel e na mesma ocoreram vários 

requerimentos e por nam haver mais requerimentos mandaram lavrar estte termo em que 

o asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

 

 

 



Veriança de 22 de Novembro de 1795. 

 

Aos vinte e douis dias do mês de Novembro de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nesta Villa Nova de Castro em caza da camera e pasos do conselho della onde foram 

vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam do seu cargo 

aodiante nomeado para eifeito de se despachar vários requerimentos e por nam haver 

mais requerimentos mandaram fazer este termo em o qual asinaram e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

 

Veriança de 20 de Dezembro de 1795. 

 

Aos vinte dias do mês de Dezembro de mil e sete senttos e noventa e sinco annos nestta 

Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do conselho 

della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera com migo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se abrir huma cartta do 

Iluminissimo e Excelentíssimo Senhor Geral e para o que mandar lavrar estte termo de 

veriansa e na qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera que o 

escrevi. 

 

Veriança de 21 de Dezembro de 1795. 

 

Aos vinte e hum dias do mês de Dezembro de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nesta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo para se fazer Edital para a Correiçam Geral e as afilaçoens e as 

cabeças do asougue e por nam haver mais requerimentos mandaram lavrar este termo de 

veriança em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da Camera e 

mais aneixos que o escrevi. 

 

Veriança de 28 de Dezembro de 1795. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de mil e sete sentos e noventa e sinco annos 

nesta Villa Nova da Senhora Santta Anna de Castro em caza da camera e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camera comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para eifeito de se escrever ao Iluminissimo e 

Excelentíssimo Senhor General dandolhe parte dos feittos reais que se fizeram e 

juntamente para se fazer anuminata para os officiais das ordenanças e determinou o 

mesmo sento e para despaxar se ouviu requerimentos de que mandaram fazer estte 

termo em o qual asinaram e Eu Manoel Machado da Silva Escrivam da camera que 

escrevi digo o mesmo sento cuja a numihata se fizeram nas pesoas do Ajudante Jozé 

Fellis da Silva e Antonio Fereira de Miranda e Luiz de Macedo para desttes ser bem 

capitam do Bairro de Pirahi para alferes Balduino Jozé de Almeida Taques e para Bairro 

da Ponta Groça para capitam o Tenente Jeremias de Lemos e Cerino Borges de Macedo 

e domingos Ribeiro, para alferes Atanagildo Pinto Marttins e para constar mandaram 

fazer este termo de veriança em que nam asinou o Juiz Prezidente o Gôardamor Jozé 

Antonio de Oliveira e por empidimento do Atual Juiz Antonio Roccio de Andrade se 

asinou o veriador mais velho Cerino Borges de Macedo e Eu Manoel Machado da Silva 

Escrivam da camera e mais anexos que o escrevy. 

 



Termo que mandou fazer o Juiz Ordinario o Goardamor Jozé Antonio de Oliveira 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de mil e sete senttos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santta Anna de Castro em caza de camera e pasos do 

conselho para capitaens para os bairros mandou o Juiz ordinario prezidente nomeasem 

por ordem do Iluminissimo e Excelentíssimo Senhor General a segunda decizam dele 

sendo por conselho elle ditto juiz que a nomeasam foi feita com dollo maliccia deixando 

em demais meresimenttos para estarem sem olharem para o requerimento 

desempenhados que a consttar mandou fazer estte termo em o qual asinou e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam que o escrevi. 

 

Veriança de 30 de Dezembro de 1795. 

 

Aos trinta dias do mês de Dezembro de mil sete senttos e noventa e sinco annos nesta 

Villa Nova da Senhora Santta Anna de Castro em caza de camera e pasos do conselho 

della onde foram vindos o Juiz prezidente e mais officiais da camera comigo Escrivam 

do seu cargo aodiantte nomeado para efeito de se fazer Correiçam e correndo as ruas 

publicas e vendas tudo se achou conforme mandaram elle juiz prezidente e mais 

officiais pasar mandado para se compor o Caminho que vai para a aparisam junto ao 

marco como tambem como tambem mandou elle juiz mais officiais da camera 

ordenaram pasar ao ditto mandado para se dar cumprimento a hum mandado que 

determinou o Juiz Almotase para se abrir hum caminho para diantte aonde mora 

Francisco Sales embora tapera e tambem para o procurador Jozé Ferreira Pinto receber 

varias parsellas de dinheiro pertensentes ao mesmo conselho e tambem para se 

despachar vários requerimentos e tambem para despachar vários mandados e por nam 

haver mais mandaram fazer estte termo de veriança em o qual asinaram e Eu Manoel 

Machado da Silva Escrivam da camera e mais anexos que escrevi. 

 

Veriança de 31 de Dezembro de 1795. 

 

Aos trinta e hu7m dias do mês de Dezembro de mil sete sentos e noventa e sinco annos 

nestta Villa Nova da Senhora Santa Anna de Castro em caza da camara e pasos do 

conselho della onde foram vindos o Juiz Prezidente e mais officiais da camara comigo 

Escrivam do seu cargo aodiante nomeado para efeito de se rematar o asougue e as 

aferiçoens e como ahinda nam tem havido lanço se deixou anda hinda na praça para o 

dia de Reis aber seha quem lance e tambem para se despachar vários requerimenttos de 

que para consttar mandaram fazer este termo de veriança em o qual asinaram e Eu 

Manoel Machado da Silva Escrivam que escrevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


