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do estillo q' nesta parte se observa. El-Rey nosso 
Senlior o mandou por Antonio Roiz' da Costa e o 
Doutor Joseph de Carv." Abreu, Conselheyros do 
seu Conselho Ultr.0 e se passou por duas vias. Ber-
nardo Felix da Sylva a fes em Lisboa occidental a 
outo de Outubro de mil setecentos e vinte e seis. 
André Lopes da Lavre a fes escrever.—Ant.° Róis" 
da Costa.—Joseph de Carv.0 Abreu. 

P e t i ç ã o 

Dizem o Juis e mais off.es e Irmãos da Irman-
dade de X. S. das Mercês dos homens pardos, as-
sim libertos como Sugeitos eittos na V." de San-
ctos, q' dezejando os Supp.l>s, p.a mayor augmento 
da mesma Irmand.0 e poderem com descencia dar 
sepultura aos seus Irmãos difunctos, ter tumba e 
esquife proprio com sua campa, recorrera á Caza 
da Mizericordia da mesma Villa p.a lhes deixarem 
continuar aquella acção pia, e sem embargo de lhe 
reprezentarem q' não rezultava isto em damno algu, 
porq' se queriam sujeitar, e se obrigavão á pagare 
por cada liu dos Irmãos difunctos hú cruzado a 
mesma Caza da Mizericordia, por ser este o estillo 
porq' costumão pagar as mais Irmand.os q' tem es-
quife 110 Rio de Janr.", ainda assim se lhes dilfi-
culta o uzo do seu esquite, e esperão q' V. Mag.dB 

lhes conceda por especial Provizão este preville-
gio, pagando os Supp.™ o d.° cruzado, q' hé o q' 
podia tocar á Mizericordia, por ser este o estillo 
observado nas Irmand. l s do Rio de Janeiro, q' estão 
uzando daquella graça, sem emb." de ser a Mize-
ricordia do Rio de Janeiro pensionada com hospi-
tal e dotar de orphãns o q' não ha na Caza de 



Miz.a da Villa de Santos.—P. a V. Mag.d0 lhes faça 
merce dignar-se conceder aos Supp.cs Provizão para 
poderem nzar de tumba e campa p.a os seus Ir-
mãos, pagando á Miz.a o d." cruzado, visto ser es-
tillo a respeito das mais lrmand.ua do Rio de Ja-
neiro, na forma da certidão junta. E. R. M.° 

C e r t i d ã o 

Dizem os homens pardos Irmãos da confraria 
de Nossa Senhora das Merces erecta pello Ordiná-
rio na Igreja Matriz da V.;' de Sanctos, que p." bem 
de sua Justissa lhes hé necessário o trezlado de 
hua certidão da Miziricordia da cidade do Rio de 
Janeiro cabeSa deste Bispado, a resp.t0 de vários 
esquifes que há na d.a cidade dos homens pardos, 
e pretos, cuja certidão estão em huns autos que 
se aclião no Cartorio do Taballião Manoel Teixeira 
de flgeiredo.— portanto P. a Vm.c" lhes faça m.1* mandar 
por seu despacho o d.° Taballião lhes dê o trezl-
lado da d.a certidão do que constar em modo que 
faça fée.—E. R. M.ce Despacho.—Como pedem em 
termos, e sem ençonv.te—Salles. 

T r e s l a d o do P e d i d o 

Domingos Francisco de Araujo Cidadam desta 
Cidade de sam Sebastiam do Rio de Janeyro e nella 
Cappitam pago por sua Magestade (pie Deos guarde 
escrivam actual da Caza da sancta mizericordia 
desta dita Cidade Certifico que o uzo e costume 
que se observa nesta sancta Caza hé que nenhuma 
Irmandade poderá ter Tumba redonda e nem es-
quife para enterrar os Anginhos (pie nam forem de 
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